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I. Úvod 

 

 V této práci se zaměřuji na osobnost britské premiérky Margaret Thatcherové a vývoj 

jejího postoje k evropské integraci. Margaret Thatcherová je bezesporu jednou 

z nejvýznamnějších britských osobností 20. století. V letech 1979–1990 stála v čele britské 

vlády a stala se tak nejdéle úřadujícím předsedou vlády minulého století.  

 V úvodu stručně popisuji život a počátky politické  kariéry Margaret Thatcherové na 

pozadí vývoje evropské integrace a britské politiky vůči ní. Poté se již soustředím na vývoj 

postoje Margaret Thatcherové k evropské integraci. Svoji práci jsem časově vymezil léty 

1975–1990. Po dvojích konzervativci prohraných volbách v roce 1974 se totiž Margaret 

Thatcherová v roce 1975 stala vůdcem Konzervativní strany a hned v tomto roce proběhlo 

labouristy iniciované referendum o setrvání v Evropském společenství (ES). V tomto 

referendu Konzervativní strana vyzvala své voliče k podpoře setrvání Velké Británie v ES, 

což o Labouristické straně říct nelze. 

 První roky v premiérském křesle jsou charakteristické snahou Margaret Thatcherové o 

přehodnocení výše britského příspěvku do evropského rozpočtu, čehož definitivně dosáhla 

v roce 1984 na summitu Evropské rady ve Fontainebleau. Během následujících let se postoj 

Železné lady stával stále více euroskeptický, což se projevilo především spory s novým 

předsedou Evropské komise Jacquesem Delorsem a jejím odmítavým postojem ke vstupu 

Velké Británie do Evropského mechanismu směnných kurzů (ERM), stejně jako 

k připravované Hospodářské a měnové unii (EMU). Podrobně se zabývám také Jednotným 

evropským aktem (JEA) z roku 1986, kterým Margaret Thatcherová přijala další přesun 

pravomocí na nadnárodní úroveň a směřování k měnové a politické unii. To vše byla ochotna 

podepsat díky tomu, že JEA obsahoval jí tolik prosazované dokončení jednotného trhu. 

 Koncem 80. let se již Margaret Thatcherová profiluje jako velmi euroskeptický politik, 

jehož cílem je co nejvíce zpomalit další prohlubování integrace a zamezit vzniku měnové a 

politické unie. Tyto její postoje vedly ke sporům uvnitř strany, k rezignaci několika ministrů a 

také významně přispěly k rezignaci Margaret Thatcherové na křeslo předsedkyně vlády. 

V závěru práce stručně popisuji i politickou kariéru Železné lady po její rezignaci na křeslo 

předsedkyně vlády. 

 Evropskou politiku Margaret Thatcherové je nutné vnímat v kontextu ideologických 

východisek thatcherismu a její celkové koncepce zahraniční politiky, jejíž prioritou bylo 

zvláštní partnerství s USA a boj proti komunismu. Evropská politika byla pro premiérku až na 



 4 

druhém místě. Shrnutí ideologických základů „Nové pravice“ a zahraniční politiky Margaret 

Thatcherové se věnuji v závěru práce. 

 Mým cílem je analyzovat postoj Margaret Thatcherové vůči Evropskému společenství. 

Její názory se během 70. a 80. let vyvíjely a měnily, což samozřejmě ovlivnilo britskou 

zahraniční politiku ve vztahu k ES. Ve své práci se pokusím vysvětlit důvody, které postoj 

Margaret Thatcherové formovaly. Vnitropolitický vývoj Velké Británie i zahraniční politiku, 

která se nevztahuje k ES, zmiňuji jen pokud je to nutné k doplnění souvislostí. Mým cílem je 

zaměřit se pouze na zahraniční politiku Margaret Thatcherové vůči Evropskému společenství. 

 Práce vznikala během mého studijního pobytu na University of Richmond ve Virginii,  

USA v letním semestru 2006. Proto jsem převážně čerpal z anglicky psané literatury a 

pramenů, kterých jsem ve zdejší knihovně nalezl velké množství. 

 Jako základní literatura pro pochopení postojů Margaret Thatcherové mi posloužily 

její politické paměti (Roky na Downing Street). Vzhledem k tomu že prezentují osobní postoj 

Margaret Thatcherové, bylo na ně samozřejmě nutné nahlížet kriticky. Dalším důležitým 

zdrojem informací byly dvě práce Hugo Younga (This Blessed Plot: Britain and Europe from 

Churchill to Blair a The Iron Lady: A biography of Margaret Thatcher), které politiku 

Železné lady popisují poměrně kriticky a pomohly mi tak vyvážit jednostrannost 

premiérčiných pamětí a vytvořit si pokud možno objektivní názor. Pro úplnost dodávám, že 

druhá zmiňovaná práce je severoamerické vydání Youngovy knihy publikované v Británii 

pod názvem One of Us. Jako užitečný přehled mi posloužila publikace Hynka Fajmona 

(Margaret Thatcherová a její politika), do které je nutné nahlížet s vědomím, že Margaret 

Thatcherovou místy mírně idealizuje.  

K porozumění vývoji evropské integrace a zasazení postojů Margaret Thatcherové do 

širších souvislostí jsem jako základní literaturu používal práci Desmonda Dinana (Europe 

Recast: A History of European Union). Velice užitečnou se také ukázala multimediální 

historie Evropského společenství (European Navigator) vytvořená CVCE (Centre Virtuel de 

la Connaissance sur l'Europe), která je k dispozici na www.ena.lu/mce.cfm a kromě popisu 

vývoje a institucí ES nabízí také množství dokumentů, komentářů, projevů, rozhovorů, 

novinových článků, grafů a fotodokumentace týkajících se vývoje Společenství. Postoje 

Velké Británie k ES popisují práce Stephena George (Britain and the European Community: 

The Politics of Semi-Detachment) a Colina Pilkingtona (Britain in the European Union 

Today). Dalším podstatným internetovým zdrojem jsou stránky Nadace Margaret Thatcherové 

(http://www.margaretthatcher.org), kde je k dispozici rozsáhlý archiv dokumentů 

souvisejících s životem a vládou Margaret Thatcherové. Kromě těchto nejdůležitějších 
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pramenů jsem použil řadu dalších publikací a internetových zdrojů, které uvádím v přehledu 

na konci práce. 

 Z česky psané literatury je k dispozici přeložený druhý díl pamětí Margaret 

Thatcherové Roky na Downing Street a práce Hynka Fajmon Margaret Thatcherová a její 

politika (viz výše). Dále je nutné zmínit poměrně stručnou publikaci Lenky Rovné Premiérka 

Jejího Veličenstva. K dispozici je také několik bakalářských a diplomových prací zabývající 

se politikou Margaret Thatcherové, které jsou dostupné v knihovně FSV UK. 
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II. Počátky politické kariéry a postoj Velké Británie k EHS 

 

 

II.1. Mládí a studium 

 

 Margaret Thatcherová se narodila 13. října 1925 jako Margaret Hilda Robertsová 

v Granthamu v hrabství Lincolnshire ve východní Anglii. Jejím otcem byl Alfred Robert, 

majitel malého obchodu. Alfred Robert byl aktivní v komunální politice, mnoho let zasedal v 

městské radě a v letech 1945-1946 zastával funkci starosty Granthamu. Otec Margaret 

Robertsové nebyl členem žádné politické strany, ale svými liberálně-konzervativními postoji 

se blížil konzervativcům a s určitostí lze říci, že nebyl labouristou. Na osobnost Margaret 

Thatcherové měl svými názory a výchovou velký vliv a významně tak ovlivnil její budoucí 

politickou orientaci.1  

 Margaret navštěvovala dívčí gymnázium a od roku 1944 studovala chemii na 

Sommerville College v Oxfordu. Zde se zapojila do činnosti studentské Konzervativní 

asociace a již v roce 1946 se stala její předsedkyní. Po ukončení studia opustila rodný 

Grantham a pracovala v laboratoři, ale jejím hlavním zájmem zůstala politika. V roce 1949 

bylo Margaret Robertsové nabídnuto místo kandidáta ve volbách do Dolní sněmovny, které se 

chystaly následující rok. Jejím volebním obvodem se stal Dartford v jihovýchodním cípu 

Anglie. 

 

 

II.2. Období 1951-1959 

  

Volební obvod Dartford byl v té době takzvaným bezpečným labouristickým 

obvodem, což znamená, že v něm tradičně vítězil kandidát Labouristické strany. Margaret 

Robertsová tedy neměla příliš velkou naději na úspěch. Přesto vedla intenzivní volební 

kampaň a podařilo se jí upoutat pozornost médií, částečně protože byla nejmladší ženou 

kandidující do Dolní sněmovny. Skutečnost, že je Dartford bezpečným labouristickým 

obvodem, se v parlamentních volbách v roce 1950 potvrdila, Margaret Robertsová byla 

poražena labouristou Normanem Doddsem.2 Kvůli slabému postavení labouristické vlády 

byly hned další rok vypsány nové volby, ve kterých se jí sice podařilo mírně snížit náskok 
                                                 
1 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. 1.vyd. Brno: Barrister & Principal, 1999. s. 30. 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Dartford_%28UK_Parliament_constituency%29, 27.2.06. 
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Normana Doddse, ale opět jasně prohrála. Konzervativní strana v těchto volbách zvítězila a 

zahájila tak 13 let trvající období své vlády.  

Margaret Thatcherová na sebe volbami v letech 1950 a 1951 upozornila, což dokládá i 

zpráva Beryl Cookové místopředsedovi Konzervativní strany odpovědnému za kandidáty 

Johnu Jardovi, ve které Margaret Thatcherovou charakterizuje jako “bez výjimky nejlepší 

kandidátku (ženu-pozn. autora), kterou jsem kdy poznala … a jejíž znalosti jsou mnohem 

hlubší, než by bylo možné očekávat od někoho tak mladého … Byla by velkým přínosem ve 

Sněmovně, kdybychom ji tam dostali.“3 

Během činnosti v Konzervativní straně v  Kentu se Margaret Robertsová seznámila se 

zámožným podnikatelem Denisem Thatcherem, kterého si v roce 1951 vzala. V roce 1953 se 

jim narodila dvojčata Carol a Mark. Denis rodinu finančně zajistil, což umožnilo Margaret 

Thatcherové vystudovat práva. V prosinci roku 1953 složila závěrečné zkoušky a stala se 

advokátem (barristerem). Po návratu do zaměstnání se zaměřila na daňové právo. 

V následujících pěti letech Margaret Thatcherová pracovala v advokacii a nadále se 

snažila získat nominaci pro volby do Dolní sněmovny v bezpečném konzervativním obvodu. 

To se jí ale nedařilo, v roce 1954 neuspěla ve výběru pro doplňovací volby v obvodu 

Orpington, kvůli tomu již nestihla v roce 1955 kandidovat ve všeobecných volbách, v roce 

1957 nezískala nominaci pro doplňovací volby v obvodech Beckenham a Maidstone, stejně 

jako zanedlouho poté v Oxfordu.4    

Velká Británie se od počátku 50. let odmítala zapojit do integračního procesu na 

kontinentu, který by byl spojen s omezením její suverenity nebo ohrožením britských zájmů. 

Spojené království se snažilo pouze o spolupráci v oblasti obrany (Bruselský pakt, NATO, 

Západoevropská unie), popřípadě zóny volného obchodu. Hlavním důvodem odmítání hlubší 

ekonomické integrace s kontinentálními státy byly obavy ze ztráty národní suverenity, ale 

také zámořské vazby na země Commonwealthu a zvláštní partnerství s USA. Již v roce 1950 

odmítl labouristický kabinet účast Spojeného království na projektu Evropského společenství 

uhlí a oceli (ESUO). Stejné stanovisko zaujal kabinet Winstona Churchilla k projektu 

Evropského obranného společenství (EOS), které nakonec ztroskotalo na odmítnutí 

francouzským Národním shromážděním v roce 1952. V polovině 50. let vláda Anthony Edena 

vyslala svého oficiálního pozorovatele na jednání mezivládního Spaakova výboru, který 

připravoval zakládající smlouvy pro nově vznikající Evropské hospodářské společenství 

                                                 
3 Margaret Thatcher Foundation Archive: 
http://www.margaretthatcher.org/document/27483683CAF24B2A9D561D5963464FC3.pdf, 28.2.06. 
4 YOUNG, Hugo. The Iron Lady: A biography of Margaret Thatcher, New York: Farrar Straus Giroux, 1989.  
s. 39. 
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(EHS). Tento zástupce byl ale odvolán půl roku předtím, než komise dokončila svou 

závěrečnou zprávu. Spojené království tak v roce 1957 zůstalo mimo EHS i Euratom. Britská 

pozice byla odlišná od šesti členských zemí ESUO. Zatímco tyto státy obchodovaly 

především mezi sebou navzájem, většina britského obchodu probíhala s jinými zeměmi, 

hlavně se státy Commonwealthu a s USA. Zvýhodňující podmínky a cla uvnitř 

Commonwealthu, nepřístupné pro ostatní obchodní partnery, byly neslučitelné s členstvím 

v EHS. Navíc britská vláda předpokládala, že Francie nikdy nedovolí vytvoření jednotného 

trhu. Vůbec přesvědčení, že tento projekt společného evropského hospodářského prostoru 

nemá naději na úspěch, bylo pro Británii v 50. letech typické. Místo zapojení do EHS založila 

v roce 1959 Velká Británie společně s ostatními zeměmi OEEC (Organizace pro evropskou 

ekonomickou spolupráci), které nebyly členy EHS, konkurenční Evropské sdružení volného 

obchodu (ESVO). 

O názoru Margaret Thatcherové na Schumanův plán v roce 1950 nejsou žádné 

záznamy. Ve svých pamětech se zmiňuje o schůzce ministrů zahraničních věcí 

západoevropských zemí v Messině, která ustavila mezivládní Spaakův výbor a které se 

britská vláda odmítla zúčastnit. Vzpomíná na svůj pocit, že Velká Británie v Messině 

„zmeškala loď.“ Podle jejího názoru Velká Británie podcenila potenciální výhody plynoucí 

z účasti na volném trhu, jehož veškeré alternativy byly nedostatečné. Ať už Evropské sdružení 

volného obchodu, Commonwealth nebo partnerství s USA nemohly podle Margaret 

Thatcherové uspokojit britské obchodní potřeby.5 

V roce 1995 ve svých pamětech přiznala, že v době podpisu Římských smluv 

nevěděla, čeho všeho se týkají. Byla zastánkyní jednotného trhu, ale nesdílela a ani nebrala 

příliš vážně idealistické názory o spojené Evropě.  

V červnu 1958 se uvolnilo kandidátské křeslo pro volby do Dolní sněmovny po Siru 

Johnu Crowderovi, který odešel do důchodu. Z 22 kandidátů6 na uvolněné místo byla vybrána 

Margaret Thatcherová, čímž získala nominaci pro všeobecné volby v následujícím roce za 

volební obvod Finchley. 

 

 

 

 

                                                 
5 YOUNG, Hugo. This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair, Woodstock, New York:  The 
Overlook Press, 1999.  s. 308. 
6 http://www.margaretthatcher.org/document/ACF75B7F5CCB43479417DD98F9CF5370.pdf, 28.2.06. 
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II.3. 1959-1975: Poslankyně Dolní sněmovny  

 

Finchley byl tradiční konzervativní volební obvod v severozápadní části Londýna. Ve 

všeobecných volbách v roce 1959 se zde Margaret Thatcherové podařilo zvýšit náskok před 

druhým kandidátem o 4 tisíce na 16 260 hlasů7 a ve věku 33 let tak byla zvolena do Dolní 

sněmovny. Obvod Finchley v následujících 23 letech nevyslal do Dolní sněmovny jiného 

zástupce než Margaret Thatcherovou. Konzervativci v těchto volbách zvětšili svou většinu 

v Dolní sněmovně z 60 na 100 křesel8 a staronový premiér Harold Macmillan sestavil svou 

první vládu. Margaret Thatcherová byla během svých prvních let tzv. backbencherem, méně 

významným poslancem sedícím v horních lavicích Dolní sněmovny.  

První šanci zviditelnit se získala Margaret Thatcherová v únoru roku 1960, kdy ve 

Sněmovně uváděla svůj první zákon, Public Bodies Bill.
9 V roce 1961, kdy v čele kabinetu 

stál Harold Macmillan, získala svůj první vládní úřad, když se stala parlamentní tajemnicí 

Ministerstva důchodů a národního pojištění.  

V tomto období se britská konzervativní vláda rozhodla podat přihlášku do 

Evropského hospodářského společenství. Na počátku šedesátých let musel Macmillanův 

kabinet přiznat, že EHS je opravdovým úspěchem. Společný trh se stal skutečností a 

ekonomiky států EHS rychle rostly. Na druhé straně Velká Británie, uzavřená 

v neinstitucionalizovaném ESVO, nemohla užívat výhody, které společný trh přinášel. 

Nezaměstnanost ve Velké Británii vzrostla a účast na společném trhu slibovala nová odbytiště 

pro britské výrobky. Velká Británie podala přihlášku do EHS v roce 1961, ale po rok 

trvajících rozhovorech francouzský prezident Charles de Gaulle v lednu 1963 britské členství 

vetoval. Na tiskové konferenci představil Velkou Británii jako neevropskou námořní velmoc, 

která je prostřednictvím trhu, obchodu a toku potravin spojena s odlišnými, často velice 

vzdálenými zeměmi, a jejíž zájmy jsou velice vzdálené od těch kontinentálních.10 

Margaret Thatcherová byla jako konzervativní poslanec zastáncem britské snahy o 

zapojení do EHS a tento neúspěšný pokus o vstup později okomentovala takto: „Možná jsme 

zmeškali nejlepší evropský autobus, který kdy jel kolem.“11 

V roce 1964 konzervativci po 13 letech vlády prohráli volby, odešli do opozice a 

vůdce strany Sir Alec Douglas-Home rezignoval na svou funkci. V následující volbě nového 

                                                 
7 http://www.margaretthatcher.org/document/D21F8A7247B34765B75042BF841C4225.pdf, 28.2.06. 
8 http://www.psr.keele.ac.uk/area/uk/ge59/results.htm, 28.2.06. 
9 Public Bodies Bill – zákon o veřejném přístupu na jednání komunálních rad. 
10 LUŇÁK, Petr. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. 1.vyd. Praha: Libri, 1997. s. 180. 
11 THATCHER, Margaret. The Path to Power. New York: HarperCollins Publishers, 1995. s. 127. 
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leadera Margaret Thatcherová podpořila Edwarda Heathe, který zvítězil a stal se předsedou 

opoziční stínové vlády. Podpora Heathe přinesla Thatcherové další postup ve stranické 

hierarchii, stala se mluvčí konzervativců (junior spokesman)  pro záležitosti bydlení a půdy a 

v roce 1966 se přesunula na stínové ministerstvo financí (Treasury team).12 Další postup již 

měl být na post stínové ministryně. V této souvislosti je zajímavý rozhovor z roku 1967, kdy 

byl Jim Prior konzultován, kdo by se měl stát tzv. statutární ženou ve stínovém kabinetu. 

Když doporučil Margaret Thatcherovou, Edward Heath po dlouhé odmlce odpověděl: „Ano, 

Willie (Whitelaw) souhlasí, že je zdaleka nejschopnější, ale říká, že jakmile se tam jednou 

dostane, už se jí nikdy nebudeme schopni zbavit.“13 Whitelaw v té době asi netušil, jak 

prorocká jeho slova budou. V říjnu 1967 se Margaret Thatcherová stala členkou stínového 

kabinetu a o rok později se stala stínovou ministryní školství.  

Během tohoto volebního období se labouristická vláda Harolda Wilsona rozhodla 

podat druhou britskou přihlášku do Evropského společenství (ES), což byl nový název 

zastřešující od roku 1967 EHS, ESUO a Euratom. Ale ani Wilson nedokázal přesvědčit de 

Gaulla o tom, že britský vstup nepoškodí hospodářské a strategické zájmy Francie. 

Francouzský prezident v listopadu 1967 opět zablokoval britský vstup, tentokrát se 

zdůvodněním, že díky nestabilitě libry a britské finanční a zemědělské politice není možné 

zahájit přístupová jednání. 

V roce 1970 se konaly další všeobecné volby a konzervativci v čele s Edwardem 

Heathem zvítězili i přes nepříznivé výsledky posledních předvolebních průzkumů. Margaret 

Thatcherová byla jmenována ministryní školství a vědy. Rozpočet jejího ministerstva byl 

jeden z nejrychleji rostoucích, ale Thatcherová brzy ukázala svoji vůli plnit program 

Konzervativní strany a omezit růst těchto výdajů. Hned v prvních měsících zrušila tzv. 

„mléko zadarmo“ na základních školách, což vzbudilo vlnu protestů. Bulvární deník The Sun 

ji označil za "Maggie Thatcher, milk snatcher"14 (zlodějka mléka). Další úsporná opatření 

v oblasti vzdělání a kultury jí na popularitě také nepřidala. Na druhou stranu se jí podařilo 

zabránit rozpočtovým škrtům nebo zániku některých projektů, jako příklad může posloužit 

uchování projektu Open University (vzdělání pro široké vrstvy), který Margaret Thatcherová 

ubránila i přes odpor ministra financí  Iaina Macleoda.15 Podpořila zavedení jednotného a 

všem žákům přístupného středoškolského vzdělání a zrušila požadavek předchozí vlády, aby 

místní školské úřady rušily gymnázia. Snažila se také o rozšíření mateřských škol pro většinu 

                                                 
12 YOUNG, Hugo. The Iron Lady: A biography of Margaret Thatcher. s. 55. 
13 Tamtéž, s. 55-56. 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher#Political_career_between_1950_and_1970, 2.3.06. 
15 YOUNG, Hugo. The Iron Lady: A biography of Margaret Thatcher. s. 69.  
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dětí ve věku tří a čtyř let, ale tento její záměr ztroskotal na rozpočtových škrtech po ropné 

krizi v roce 1973.  

Evropská politická situace se změnila v roce 1969, kdy se po rezignaci Charlese de 

Gaulla stal novým francouzským prezidentem Georges Pompidou, který dal jasně najevo, že 

Francie již nebude blokovat členství Velké Británie v ES. Vláda Edwarda Heathe obnovila 

britskou žádost o přijetí a po jednáních v roce 1971, během kterých byly přijaty významné 

kompromisy ohledně příspěvků do rozpočtu, Společné zemědělské politiky (CAP) i dovozu 

některých komodit v rámci Commonwealthu, se od 1.1.1973 stala Velká Británie společně 

s Dánskem a Irskem členem ES. 

Margaret Thatcherová během přístupových jednání v roce 1971 podporovala Edwarda 

Heathe a podle svých slov byla „celým srdcem pro britský vstup.“16 Měla možnost posoudit 

možné dopady britského vstupu na britskou národní a parlamentní suverenitu. Když Geoffrey 

Howe uváděl zákon o vstupu do ES v Dolní sněmovně, zmiňoval možné rozpory v britských a 

evropských předpisech, stejně jako to, že britské soudy budou vykládat zákony v souladu 

s mezinárodními závazky. Toto omezení národní suverenity Margaret Thatcherové v této 

době ještě zdaleka nevadilo, nebo si ho možná neuvědomovala. V tomto období byla 

zastánkyní britského členství v ES, což se během let jejího úřadování na Downing Street 

v následujících letech postupně měnilo. 

Po neúspěšných jednáních s odbory a následné hornické stávce v zimě 1974 se 

Edward Heath rozhodl vyhlásit volby. Konzervativci v nich, přestože obdrželi větší počet 

hlasů, získali o čtyři křesla méně než labouristé.17 Labouristickou vládu tolerovanou liberály 

sestavil Harold Wilson a hned na podzim vyhlásil nové volby. V nich labouristé posílili své 

postavení a získali malou absolutní většinu čtyř křesel. Konzervativci opět odešli do pozice a 

začali se připravovat na volbu nového leadera.  

Sir Keith Joseph, ministr sociálních věcí v Heathově vládě v letech 1970-1974 a 

názorově blízký spojenec Margaret Thatcherové, se rozhodl kandidovat proti Heathovi a 

Thatcherová jej byla připravena podpořit. Keith Joseph se ale zdiskreditoval projevem 

v Birminghamu, ve kterém prohlásil, že se příliš mnoho dětí rodí matkám na dně společnosti, 

které jsou předem méně vhodné ke správné výchově dětí…18 Po tomto vystoupení, které 

vyznělo jako zaměřené proti rodinám z nižších společenských tříd, se Sir Keith Joseph vzdal 

své kandidatury a podpořil Margaret Thatcherovou.  

                                                 
16 YOUNG, Hugo. This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair.  s. 309. 
17 http://www.psr.keele.ac.uk/area/uk/ge74a/results.htm, 2.3.06. 
18 YOUNG, Hugo. The Iron Lady: A biography of Margaret Thatcher. s. 93. 
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III. 1975-1979: V čele Konzervativní strany  

 

 

III.1.Referendum o setrvání Velké Británie v ES 

 

Volba nového leadera Konzervativní strany se konala v únoru 1975. V prvním kole 

Margaret Thatcherová překvapivě porazila Edwarda Heathe, ale nezískala potřebnou většinu 

hlasů. V druhém kole již Heath nekandidoval a podpořil Williama Whitelawa, nicméně 

Margaret Thatcherová přesto jasně zvítězila a Whitelawa zvolila svým zástupcem.  

V letech 1974-1975 nová labouristická vláda Harolda Wilsona renegociovala 

podmínky britského členství v ES vyjednané v roce 1971 kabinetem Edwarda Heathe. 

Následně v červnu 1975 iniciovala celonárodní referendum o setrvání Velké Británie v EHS. 

Labouristická strana byla v otázce setrvání v ES hluboce rozdělena, ministerský předseda 

Harold Wilson na základě dohody ze summitu Evropské rady v Dublinu z března 1975 

doporučil voličům hlasovat „ano“.19 Wilson učinil bezprecedentní krok, když se během 

hlasování o setrvání Velké Británie v ES zřekl ústavní konvence o kolektivní odpovědnosti 

vlády a umožnil ministrům hlasovat podle svého svědomí a veřejně vyslovit osobní názor. 

Šestnáct vládních ministrů hlasovalo pro setrvání, sedm bylo proti.20 Během hlasování 

v Dolní sněmovně se ale většina labouristických poslanců vyjádřila proti britskému členství, 

což dokazuje hluboké rozdělení strany. Stejně tak rozhodla labouristická stranická 

konference, která se poměrem 2:1 vyjádřila proti britskému členství, když většina hlasů proti 

pocházela od dvou nejsilnějších odborových organizací.21 Nedá se ale říci, že by 

Labouristická strana oficiálně a jednotně vyzvala své voliče hlasovat proti britskému členství. 

Proti bylo levé křídlo labouristů, vláda na druhé straně jasně vyjádřila svou podporu 

britskému členství. V následujících letech labouristické protievropské křídlo stranu ovládlo, 

což trvalo až do roku 1983, kdy se do čela strany postavil Neil Kinnock a labouristé se zřekli 

požadavku vystoupení Velké Británie z ES. 

Margaret Thatcherová nebyla zastánkyní referenda, podle ní pouze narušovalo 

suverenitu Parlamentu. Chtěla, aby se o britském členství v Evropském společenství  

hlasovalo na půdě Dolní sněmovny. V referendu se podle jejího názoru mělo rozhodovat 

                                                 
19 DINAN, Desmond. Europe Recast: A History of European Union. Boulder, Colorado: Lynne Rienner 
Publishers, 2004. s.156. 
20 GEORGE, Stephen. Britain and the European Communuty: The Politics of Semi-Detachment.  
NewYork: Oxford University Press, 1992. s. 128. 
21 http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/26/newsid_2503000/2503155.stm, 28.03.06. 
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pouze o ústavních změnách, za které setrvání v ES nepovažovala. O dvacet let později ve 

svých pamětech přiznala svůj omyl, když si myslela, že přistoupení Velké Británie do ES a 

akceptování Římských smluv neznamená ústavní změnu. Podle jejích slov šlo „přinejmenším 

o část cesty k psané ústavě.“22  

Konzervativní strana byla v otázce setrvání Británie v ES rozdělena podobně jako 

Labouristé, i když ne tak výrazně. Poté, co Parlament schválil referendum, Margaret 

Thatcherová doporučila hlasovat „ano“, což ospravedlňovala především ekonomickými 

důvody. Nejdůležitější pro ni bylo zapojení do ekonomické integrace, na politické úrovni 

dávala přednost intergovernmentalismu před supranacionalismem, tedy mezivládním 

jednáním před přenosem pravomocí na nadnárodní orgány. Konzervativní strana v čele se 

svou novou vůdkyní se nakonec jasně postavila za „ano“ kampaň. Margaret Thatcherová se 

na podporu členství v ES oblékla do svetru s vlajkami všech devíti členských zemí a vyslovila 

se pro „velké Ano pro Evropu.“23 

Britain in Europe (BIE) kampaň byla podporována většinou tisku, průmyslovými 

kruhy a dokonce i Anglikánskou církví a byla profesionálněji organizována. Antievropská 

National Referendum Campaign (NRC) měla podporu levého křídla Labouristické strany 

v čele s Tonym Bennem, pravice uvnitř Konzervativní strany a národních stran ve Skotsku, 

Severním Irsku a Walesu.24 

Referendum proběhlo v červnu 1975 a skončilo výsledkem 67% hlasů pro britské 

členství v ES při volební účasti 64%.25 Labouristická strana přesto zůstala v otázce britského 

členství hluboce rozdělena, což spolu s jejím programem jednostranného jaderného ozbrojení 

výrazně přispělo k její hluboké krizi v 80. letech.  

Setrvání Velké Británie v ES mimo jiné přineslo nutnost uspořádat historicky první 

volby do Evropského parlamentu, jenž měl být poprvé složen z přímo volených zástupců. 

Volby byly stanoveny na rok 1979.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 THATCHER, Margaret. The Path to Power.  s. 330-333. 
23 http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4609131.stm, 15.3.06. 
24 http://www.ena.lu?lang=2&doc=8231, 15.3.06. 
25 DINAN, Desmond. Europe Recast: A History of European Union. s.156. 
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III.2. Volby do Evropského parlamentu 1979 

 

V roce 1979 se konaly historicky první volby do Evropského parlamentu (EP). Tento 

doposud jmenovaný orgán měl přímými volbami získat větší legitimitu. Byl tak zahájen 

postupný proces rostoucího významu této instituce. Počet členů nového EP se rozrostl ze 

198 na 41026 a Velká Británie měla do EP vyslat celkem 81 poslance. Volební systém byl 

ponechán na uvážení jednotlivých členských zemí. Labouristická strana a část konzervativců 

včetně Margaret Thatcherové podporovaly prostý většinový systém, stejný jako při volbách 

do Dolní sněmovny. Thatcherová se obávala možného dopadu na národní volby v případě, že 

by v evropských volbách byl použit systém poměrného zastoupení. Naopak tradičně 

proevropští liberálové, kteří byli jako třetí nejsilnější strana britským systémem First Past the 

Post
27 značně znevýhodňováni, požadovali systém poměrného zastoupení. Ten podporovala i 

část konzervativní strany, reprezentovaná například Edwardem Heathem a Douglasem 

Hurdem. Po intenzivních jednáních byl nakonec v roce 1978 schválen prostý většinový 

systém.28 Tento systém byl zvolen navzdory původnímu záměru, aby ve všech členských 

státech probíhaly volby stejným způsobem. Británie se stala jediným státem ES, který nevolil 

své zástupce do EP systémem poměrného zastoupení nebo nějakou jeho modifikací. Navíc u 

voleb do EP odpadá hlavní výhoda většinového systému, totiž že téměř vždy vytváří absolutní 

většinu jedné strany v parlamentu a tedy i stabilní vládu. Toto ale v případě EP samozřejmě 

není cílem voleb a proto podle mého názoru tento systém u evropských voleb postrádá smysl, 

obzvláště když obrovské volební obvody v podstatě znemožňují menším stranám získat 

jakékoliv zastoupení. Je nutné dodat, že labouristická vláda Tonyho Blaira na konci 

devadesátých let 20. století změnila systém voleb do EP na systém poměrného zastoupení. 

Konzervativní strana připravila svůj volební program pro volby do EP v dubnu 1979. 

Tento manifest byl proevropsky orientovaný, ale byla zmíněna nutnost reformovat Společnou 

zemědělskou politiku (Common Agriculture Policy, CAP) a omezit rozpočtové výdaje ES. 

Labouristický program byl naopak k evropské integraci kritický a zaměřený na sociální 

oblast, politiku plné zaměstnanosti a redukci inflace. Liberálové představili společný euro-

optimistický program evropských liberálních stran.29 

 Volby proběhly v červnu 1979, tedy již měsíc poté, co Konzervativní strana zvítězila 

ve všeobecných volbách a Margaret Thatcherová se stala předsedkyní vlády.  Volební 
                                                 
26 http://www.ena.lu?lang=2&doc=571, 16.3.06. 
27 First Past the Post (Winner Takes All), prostý většinový systém používaný pro volby do Dolní sněmovny. 
28 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. s. 138. 
29 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. s. 140. 
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výsledek znamenal jasné vítězství konzervativců, kteří získali 51% hlasů a 60 křesel. 

Labouristé s 33% odevzdaných hlasů obsadili 17 křesel, poslední křeslo v Británii získala 

Skotská národní strana.30 Zbývající tři poslance za Spojené království vyslaly do EP tři 

národní strany v Severním Irsku, kde se volilo odlišným volebním systémem Single 

Transferable Vote (systém převoditelných hlasů, modifikace systému poměrného zastoupení). 

 Volby skončily jasným úspěchem konzervativců, 60 konzervativních poslanců v EP 

tvořilo většinu frakce Evropských demokratů (ED) a konzervativec Lord Plumb se stal jejím 

předsedou. Evropští demokraté spolu s pravicovou Evropskou lidovou stranou (European 

People’s Party, EPP) měli v EP většinu.31 

Volební účast ale byla na velice nízké úrovni, pouhých 32,7%, což bylo nejméně ze 

všech členských států ES. To lze vysvětlit malou spokojeností nebo nezájmem britských 

voličů o členství Velké Británie v ES, všeobecně nižší popularitou evropských voleb a také 

faktem, že o měsíc dříve proběhly všeobecné volby do Dolní sněmovny a volby do místních 

zastupitelstev v Anglii a Walesu. K nízké účasti přispělo také to, že role Evropského 

parlamentu v ES, přestože byl přímo volený a měl tedy větší legitimitu, byla ve srovnání 

s pravomocemi Rady ministrů stále spíše poradní.  

 

Postoj Margaret Thatcherové k Evropskému společenství v období do roku 1979 lze 

podle mého názoru označit za proevropský. Nelze však říci, že byla nadšenou 

eurooptimistkou podporující další integraci a federalizaci ES. To dokládá i její projev během 

kampaně před volbami do EP, ve kterém vyjádřila své stanovisko takto: „Věříme ve 

svobodnou Evropu, ne Evropu standardizovanou. Zmenšíme-li onu rozmanitost mezi 

členskými státy, ochudíme celé společenství.“32 Byla si vědoma hospodářské nutnosti britské 

účasti na společném trhu, jehož přínos pro Velkou Británii vyvažoval veškerá možná politická 

negativa. Margaret Thatcherová jako předsedkyně opoziční vlády samozřejmě neměla 

možnost výrazně ovlivňovat britskou politiku. Její proevropské postoje z období let 1975-

1979 lze možná částečně zdůvodnit pouhým politickým pragmatizmem. Jelikož si 

uvědomovala, v jaké krizi se nachází Labouristická strana kvůli svému rozkolu ohledně 

členství ES, snažila se zaujmout jednoznačné stanovisko k ES a oslovit tak voliče jasným 

programem. S ohledem na výsledky voleb v roce 1979 lze říci, že se jí to podařilo, přestože 

její pozice v těchto prvních letech v čele Konzervativní strany nebyla zdaleka tak silná jako 

                                                 
30 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_Election,_1979_(UK), 16.3.06. 
31 http://www.ena.lu?lang=2&doc=10929, 28.3.06. 
32 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street. s. 49. 
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později v 80. letech. Na rozdíl od předsedy Labouristické strany Jamese Callaghana dokázala 

přimět Konzervativní stranu k jednoznačnému postoji a k formulaci jasné politiky vůči ES. 

V roce 1979 tak konzervativci přebírali vládu s jasně stanovenými cíly, kterých chtěli 

dosáhnout v politice vůči ES. To nelze říci o Labouristické straně, jež zůstala v otázce 

členství v ES nadále hluboce rozdělena, což vedlo v následujících letech k hluboké krizi této 

strany. Přechod konzervativců z opozice do vlády byl vnímán pozitivně i v Evropě, neboť 

v této době byla Konzervativní strana zaměřena  zřetelně více proevropsky než Labouristé, 

kteří měli ve svém programu požadavek vystoupení Velké Británie z ES.  
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IV. 1979-1984: „We want our money back!“ 

 

 

IV.1. Předsedkyní vlády 

 

 Labouristický premiér James Callaghan nedokázal v zimě 1978/1979, stejně jako 

Edward Heath o 5 let dříve, nalézt východisko z jednání s odbory. V tzv. „zimě 

nespokojenosti“  proběhla řada stávek, které vyvrcholily v únoru 1979. Ukázalo se, že vláda 

není schopna situaci vyřešit. V březnu předstoupil kabinet před Dolní sněmovnu s návrhem na 

vyslovení důvěry a prohrál o 1 hlas.33 K porážce vlády přispělo, že ji po nedávném 

neúspěšném referendu o devoluci odmítla podpořit Skotská národní strana (SNP). Velká 

Británie směřovala k novým volbám, které byly vypsány na začátek května.  

 Konzervativci ve volbách jasně zvítězili se ziskem 43,9% hlasů a 339 křesel oproti 

37% a 268 mandátům labouristů.34 Margaret Thatcherová sestavila 4. května svou první 

vládu, která byla v Dolní sněmovně podpořena pohodlnou většinou 44 křesel.  

 

 

IV.2. Štrasburk 1979 – Benátky 1980: Otázka britského rabatu  

 

 Krátce poté, co se stala předsedkyní vlády, se Margaret Thatcherová zúčastnila svého 

prvního summitu Evropské rady (ER) ve Štrasburku v červnu 1979. Hned na této první 

schůzce s ostatními reprezentanty zemí ES byla odhodlána otevřít otázku britského příspěvku 

do rozpočtu ES (BBQ – British Budgetary Question), která se stala klíčovým bodem její 

evropské politiky stejně jako nejdůležitějším tématem diskuzí na summitech Evropské rady až 

do roku 1984.   

 Problém se netýkal jen britského příspěvku, ale celého rozpočtu ES. V roce 1980 

představovaly výdaje na Společnou zemědělskou politiku přes 70% evropského rozpočtu.35 

Již od svého vzniku byla Společná zemědělská politika klíčovým bodem francouzských 

zájmů, neboť francouzští farmáři získávali z CAP nejvyšší dotace. Výdaje na CAP navíc 

neustále stoupaly a pokud by nedošlo k její reformě, bylo jasné, že evropský rozpočet v první 

polovině 80. let dosáhne svých limitů. Zvýšení příspěvků členských států stejně jako snížení 

                                                 
33 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street. s. 9. 
34 http://www.psr.keele.ac.uk/area/uk/ge79/results.htm, 17.3.06 
35 DINAN, Desmond. Europe Recast: A History of European Union. s. 181. 
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výdajů na CAP by byla samozřejmě velmi nepopulární opatření. Nicméně bylo jasné, že 

stávající systém je do budoucna neudržitelný.  

Pro Margaret Thatcherovou byla Společná zemědělská politika projektem, který byl 

proti jejímu základnímu přesvědčení. Ohromné podpory farmářům a dotovaný vývoz 

přebytečných výrobků byly naprosto v rozporu s její politikou redukce veřejných výdajů, 

prováděnou ve Velké Británii, a její vírou v neviditelnou ruku trhu a tržní mechanismus. 

  Velká Británie přispívala do evropského rozpočtu v poměru k ostatním členským 

zemím vyšší částkou. Vysoké příspěvky do evropského rozpočtu byly způsobeny tím, že 

v porovnání s ostatními členskými státy dovážela Británie více zboží z nečlenských zemí, což 

souviselo s jejím pozdním vstupem do ES a stále poměrně velkým objemem obchodu 

s Commonwealthem. Členské země si ponechávaly pouhých 10% z vybraných cel a poplatků 

na pokrytí nákladů spojených s jejich výběrem, zbylých 90% směřovalo do rozpočtu ES.36  To 

způsobovalo, že Spojené království přispívalo do společné pokladny formou dovozních cel 

mnohem více než ostatní členové.  Na druhou stranu, Velká Británie získávala nižší 

zemědělské dotace, neboť měla menší zemědělský sektor, který byl navíc oproti 

francouzským a německým farmářům relativně soběstačný a efektivnější. Celkově tedy Velká 

Británie v poměru ke svému HDP, který byl v té době jeden z nejnižších v ES, přispívala více 

a získávala méně na dotacích než ostatní členské země. Navíc v době vstupu do ES se Británii 

dostalo ujištění, že „pokud by vznikla nepřijatelná situace v rámci současného Společenství 

nebo Společenství rozšířeného, samo přežití Společenství by vyžadovalo, aby instituce 

(Společenství) nalezly spravedlivé řešení,“37 čehož se Margaret Thatcherová dovolávala.  

Edward Heath během přístupových jednání do ES problém vysokého britského 

příspěvku rozpoznal, ale ve snaze zabezpečit vstup do ES se rozhodl řešit tuto otázku později. 

Harold Wilson během renegociace podmínek britského členství v polovině 70. let sice dosáhl 

určitých ústupků, ale ty byly poměrně nevýznamné. V roce 1978 činil britský rabat pouhých 

160 milionů liber z čistých příspěvků ve výši 800 milionů, což činilo z Velké Británie 

druhého nejvyššího čistého přispěvatele do rozpočtu ES. Podle analýz Výboru pro 

ekonomickou politiku ES (EC’s Economic Policy Comittee) měl být již v roce 1980 britský 

příspěvek absolutně nejvyšší ze všech států ES.38 

  Margaret Thatcherová byla odhodlána tuto situaci změnit. Na zasedání Evropské rady 

ve Štrasburku v červnu 1979 trvala na okamžitém projednání britského příspěvku a 

                                                 
36 GEORGE, Stephen. Britain and the European Communuty: The Politics of Semi-Detachment. s. 43. 
37 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street. s. 50. 
38 GEORGE, Stephen. Britain and the European Communuty: The Politics of Semi-Detachment. s. 44. 
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požadovala, aby Evropská komise (EK) vedená labouristou Royem Jenkinsem připravila do 

příštího zasedání Rady návrhy, podle kterých se bude problém řešit. Francouzský prezident 

Valéry Giscard d‘Estaing se snažil jednání o britském příspěvku odložit, a tak byla Margaret 

Thatcherová na své prvním zasedání Evropské rady nucena říci „ne“, jak píše ve svých 

pamětech. Během jednání bylo dohodnuto, že Komise  do příštího summitu připraví návrhy 

na řešení BBQ.39 

 Dalšímu summitu Evropské rady v Dublinu předcházely bilaterální rozhovory 

Margaret Thatcherové se spolkovým kancléřem Helmutem Schmidtem a poté také 

s prezidentem Giscardem. Premiérka se snažila připravit půdu pro nadcházející summit a 

zjistit, jak daleko může ve svých požadavcích zajít. Summit v Dublinu se konal v listopadu 

1979 a otázka britského příspěvku byla součástí oficiálních jednání. Ukázalo se, že Giscard 

ani Schmidt nejsou ochotni k tak velkým ústupkům, jaké požadovala Margaret Thatcherová. 

Pro premiérku bylo nepřijatelné, aby v době, kdy jsou omezovány veřejné výdaje doma, 

přispívala do rozpočtu více než jednou čistou miliardou liber ročně. Margaret Thatcherové 

bylo nabídnuto vrácení 350 milionů liber, což odmítla.40 

 V následujícím období proběhla další bilaterální jednání se Schmidtem a Giscardem, 

během kterých dala Margaret Thatcherová jasně najevo, že je připravena blokovat opatření 

týkající se CAP, která byla klíčová především pro Francii. Jednalo se především o snahu 

zvýšit ceny zemědělských komodit, což premiérka odmítala. Z jejího jednání a rozhovorů 

poskytnutých tisku navíc vyplynulo, že je připravena pozastavit britské platby do rozpočtu 

ES, což by bylo v rozporu s podmínkami členství v ES.   

 Další jednání Evropské rady proběhlo v dubnu 1980 v Lucemburku. Margaret 

Thatcherové bylo navrženo, že britský čistý příspěvek v letech 1980 a 1981 zůstane na stejné 

úrovni jako průměr z let 1978-79. To znamenalo omezení čistého britského příspěvku pro rok 

1980 ve výši 325 milionů liber a v roce následujícím měl být příspěvek omezen na 550 

milionů liber. Na souběžně probíhajícím jednání ministrů zemědělství byly zvýšeny ceny 

zemědělských produktů  víceméně podle návrhu Francie, čímž opět stouply výdaje  na CAP. 

Margaret Thatcherové se navíc nelíbila představa, že se za rok bude muset opět vracet 

k projednávání britského příspěvku, vyžadovala dlouhodobější řešení. Proto, i přes nesouhlas 

svého ministra zahraničí Petera Carringtona a předsedy EK Roye Jenkinse, návrh opět 

odmítla.41 (Viz příloha č.1). 

                                                 
39 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street. s. 51-52. 
40 Tamtéž, s. 62-63. 
41 Tamtéž, s. 65. 
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 Po neúspěchu v Lucemburku pokračovala jednání na konci května v Bruselu na úrovni 

ministrů zahraničních věcí. Peter Carrington se vrátil s návrhem, který oproti Lucemburku 

sice obsahoval vyšší  britský příspěvek pro rok 1980, ale výrazně nižší pro rok 1981. Důležité 

ale bylo, že návrh přinášel řešení na tři roky dopředu. Bylo stanoveno, že v polovině roku 

1981 bude rozpočet opět přezkoumán a pokud by k tomu nedošlo (což se také stalo), Komise i 

Rada se budou řídit podle návrhu pro roky 1980-81. Návrh znamenal refundaci dvou třetin 

britského příspěvku a Margaret Thatcherová se jej tentokrát rozhodla přijmout.  

 

   Tento první rok ve funkci premiérky znamenal pro Margaret Thatcherovou 

významný úspěch. Tím, že dokázala prosadit částečnou refundaci britského příspěvku, na 

mezinárodní scéně ukázala, že je nesmlouvavou političkou. Svým typickým, 

nediplomatickým a někdy i neslušným vystupováním při jednáních,  odmítáním kompromisu 

a vyjadřováním „na rovinu“ si dokázala nadělat v ES mnoho nepřátel. Její snaha o vrácení 

části britského příspěvku ale byla podporována britskou veřejností.  

V ES čelila především francouzskému prezidentovi Giscardovi, se kterým si, přestože 

byl pravicovým politikem, nepadli do oka. Rozdíl mezi jejich názory navíc prohlubovala 

CAP, s kterou Margaret Thatcherová ze zásady nesouhlasila a jež byla klíčovým zájmem 

Francie. Uvědomovala si ale, že CAP je pro Francii a Spolkovou republiku Německo (SRN) 

natolik důležitá a že ji nebude možné nijak významně omezit. Jejím druhým významným 

oponentem byl spolkový kancléř Helmut Schmidt, se kterým si byla osobně blíže, přestože 

byl sociálním demokratem. Oba se ale shodli ve svých názorech na význam volného trhu.  

Představitelé členských zemí od nové britské konzervativní vlády v roce 1979, majíce 

v živé paměti nadšenou podporu Margaret Thatcherové pro setrvání v ES během referenda 

v roce 1975, očekávali patrně vstřícnější politiku. Předpokládali, že Thatcherová přispěje 

k dalšímu budování ES, jak naznačovala její podpora vytvoření volného trhu.  Železná lady je 

ale svou neústupnou politikou ohledně britského příspěvku rychle vyvedla z omylu. Přesto lze 

říci, že ES vidělo u moci v Británii raději  konzervativce, kteří na rozdíl od labouristů neměli 

ve svém programu požadavek na vystoupení Spojeného království ze Společenství.42  

 

 

 

 

                                                 
42 DINAN, Desmond. Europe Recast: A History of European Union. s. 183. 
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IV.3. Cesta do Fontainebleau 1984 

 

 Do roku 1983 se na britské vnitropolitické i mezinárodní scéně událo mnohé. Margaret 

Thatcherová překonala hospodářskou krizi z prvních let své vlády a ačkoliv nezaměstnanost 

v Británii obrovsky vzrostla, premiérce se podařilo stabilizovat a posílit ekonomiku, zastavit 

inflaci a snížit úrokové sazby. Když v dubnu 1982 Argentina obsadila Falklandy, Margaret 

Thatcherová neváhala a vyslala do jižního Atlantiku britské loďstvo. Během několika týdnů 

byly Falklandy zpět pod britskou kontrolou a premiérka se na vlně vlasteneckého nadšení 

mohla s klidem připravovat na všeobecné volby, které se rozhodla vyhlásit na červen 1983. 

Vzhledem k tomu, že britská ekonomika, ačkoliv stabilizovaná, byla stále v recesi, je jasné 

vítězství konzervativců v těchto volbách připisováno hlavně úspěchu ve Falklandské válce a 

stále trvající hluboké krizi v Labouristické straně. 

 Konzervativci ve volbách získali 397 mandátů (42% hlasů) a zvýšili tak svou většinu 

v Dolní sněmovně na 144 křesla. Labouristé v čele s Michaelem Footem zvítězili pouze v 209 

volebních obvodech (27% hlasů), Foot po volbách rezignoval na svou funkci a do čela strany 

se postavil Neil Kinnock. Aliance složená z Liberálů a nedávno vzniklé Sociálně 

demokratické strany (SDP) sice získala o pouhé 2% méně hlasů než labouristé, nicméně 

doplatila na většinový volební systém a obdržela pouhých 23 křesel.43  

 SDP vznikla v roce 1981 jako důsledek rozkolu v Labouristické straně. Pravé křídlo 

strany vedené bývalým předsedou EK Royem Jenkinsem nesouhlasilo s politikou odmítající 

členství v EU, odtrhlo se od Labouristické strany a založilo proevropskou Sociálně 

demokratickou stranu.  

 Krátce po volbách se konalo zasedání Evropské rady ve Stuttgartu, které hostil 

spolkový kancléř Helmut Kohl a během kterého se na jednací stůl opět  dostala otázka 

britského příspěvku do rozpočtu ES. Cílem Margaret Thatcherové bylo vyjednat dostatečnou 

refundaci za rok 1983 a pokročit v jednáních k dlouhodobému uspořádání. K tomu bylo ale 

třeba kompletně zreformovat evropský rozpočet, neboť Evropské společenství stálo na pokraji 

bankrotu. Jediným východiskem, pokud měly být současné zemědělské dotace udrženy,  bylo 

jednoprocentní zvýšení „stropu“ na příspěvky členských států z DPH. Je jasné, že s tím 

Margaret Thatcherová nemohla souhlasit. Rada ve věci evropského rozpočtu nedokázala 

rozhodnout a přenechala další jednání ministrům financí a zahraničí s tím, že výsledky budou 

                                                 
43 http://www.psr.keele.ac.uk/area/uk/ge83/results.htm, 21.3.06. 
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projednány na dalším summitu v Aténách za šest měsíců. Bylo rozhodnuto, že za rok 1983 

budou Velké Británii vráceny opět dvě třetiny jejího čistého příspěvku.  

Dále bylo ve Stuttgartu podepsáno Slavnostní prohlášení o Evropské unii (Solemn 

Declaration on European Unity), které požadovala vetší spolupráci v oblasti zahraniční 

politiky, bezpečnosti a hlubší evropskou integraci. Margaret Thatcherová podpis tohoto 

dokumentu ve svých pamětech omlouvá tím, že nemohla vystupovat proti všemu. Později 

tento dokument přirovnává k „lingvistické kostře, která měla tak požehnaně obrůst masem 

institucí.“ 44  

Aténský summit v prosinci 1983 skončil fiaskem. Hlavy členských zemí neměly 

v oblibě hostitele zasedání, řeckého premiéra Andrease Papandreu, jehož jedinou snahou bylo 

získat pro Řecko, přijaté do ES v roce 1981, co nejvyšší dotace. Papandreu trval na tom, že 

budou nejprve projednány zemědělské otázky a teprve poté rozpočet ES, s čímž Margaret 

Thatcherová nesouhlasila. Jednání se dostala do bezvýchodné situace, když prezident 

Mitterrand oznámil, že Francie změnila svůj postoj k rozpočtu a nebyla ochotna řešit otázku 

britského příspěvku. Margaret Thatcherová ve svých pamětech dokonce uvažuje, že 

Mitterrand záměrně odkládal řešení na dobu předsednictví Francie v příštím půlroce, aby si 

pak mohl připsat zásluhy.45  

Trvalá dohoda o britském příspěvku vyžadovala zároveň reformu rozpočtu, který se na 

konci roku 1983 přiblížil bankrotu. Rostoucí dotace na mléčné výrobky donutily ministry 

zemědělství navrhnout kvóty na tyto produkty. To bylo ale na summitu v Bruselu v březnu 

1984 irským předsedou vlády FitzGeraldem zamítnuto, jelikož by to významně poškodilo 

irské hospodářství (mlékárenský průmysl tvořil téměř 10% irského HDP).46 Helmut Kohl 

navrhl Británii roční rabat pro následující tři roky, to ale Margaret Thatcherová odmítla s tím, 

že požaduje dlouhodobé řešení. Následně Francie a Itálie odmítla provést platbu britské 

refundace za rok 1983, což Železnou lady pobouřilo a dokonce uvažovala o zastavení 

britských plateb do rozpočtu ES.  

Po těchto dvou neúspěšných summitech již bylo nutné situaci vyřešit. To si 

uvědomoval jak prezident Mitterrand, tak kancléř Kohl, kteří se před začátkem summitu ve 

Fontainebleau sešli, aby zkoordinovali svůj postup. Ve Fontainebleau v červnu 1984 bylo 

dosaženo shody v otázce kvót na mléčně výrobky. Velké Británii byl nabídnut stálý rabat 

stanovený pevným procentem z rozdílu mezi britskými příspěvky (na základě DPH) a příjmy. 

                                                 
44 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street.  s. 218-219. 
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Margaret Thatcherová zpočátku požadovala 70% a ostatní navrhovali 60%. Helmut Kohl 

nejprve souhlasil s 65%, Železná lady ale trvala na 66%, které nakonec dostala. Hostitel 

summitu prezident Mitterrand přesvědčil německého kancléře, aby ono jedno procento 

Británii daroval. Britský rabat byl vypočítáván pouze z příspěvků odvedených na základě 

DPH, odvody z cel byly považovány za společnou část evropského rozpočtu a nepočítaly se 

do britských vkladů pro účely rabatu. Zároveň bylo odsouhlaseno zvýšení stropu pro odvody 

z DPH z 1 na 1,4%. Ohledně CAP bylo přijet pouze vágní závazek na redukci zemědělských 

výdajů.47 (Summit ve Fontainebleau viz příloha č. 2). 

 

Summitem ve Fontainebleau skončilo pět let trvající období sporů o britský příspěvek 

do rozpočtu ES. Margaret Thatcherová dosáhla svého cíle – vybojovala dlouhodobou dohodu, 

která Británii zajišťovala „spravedlivé“ postavení ve srovnání s ostatními členy. Zaplatila za 

to ale vysokou politickou cenu. Po řeckém premiéru Papandreuvi byla druhým nejméně 

oblíbeným politikem v Evropské radě. Helmut Kohl, ačkoliv byl konzervativním politikem 

(CDU), s Margaret Thatcherovou dobře nevycházel. Tito dva státníci se nikdy nesblížili, 

přestože se Kohl snažil na jejich vztahu pracovat. Toto úsilí ale bylo pouze jednostranné. 

Podle Charlese Powella, osobního poradce premiérky pro zahraniční vztahy, byla Margaret 

Thatcherová zajatcem jejích vzpomínek z dětství: „Pro malou dívku vyrůstající v Granthamu 

byli Němci největším zlem, které si  je možné představit.“48  

Do oka si Margaret Thatcherová nepadla ani s prezidentem Miterrandem, 

francouzským socialistou. Přesto se dá říci, že ho určitým způsobem obdivovala pro jeho 

intelektuální kvality, které dokázala ocenit. Claude Cheysson, francouzský ministr zahraničí, 

popsal jejich vztah jako „vzájemnou fascinaci.“ Zajímavé je i upozornění Mitterranda na 

nebezpečné kvality Železné Lady, které adresoval svému ministru pro evropské záležitosti 

Rolandu Dumasovi: „Tahle Thatcherová! Má oči Caliguly, ale ústa Marilyn Monroe.“49 

Celkově lze říci, že se Margaret Thatcherová stala v tomto období zkušenou 

političkou, která si vydobyla mezinárodní respekt a získala pověst neústupného zastánce 

britských národních zájmů. V první polovině roku 1984 způsobila svou neoblomností úvahy o 

„dvourychlostní Evropě,“ ve které by byla Británie součástí pomalejší periferie, části 

odsunuté mimo rychleji se integrující jádro. Postoj a způsob vyjednávání Margaret 

Thatcherové dobře ilustruje její lakonické vysvětlení „dvourychlostní Evropy“: „Ti, co platí 
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49 Tamtéž, s. 321. 
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víc, jsou v čelní skupině a ti, co platí méně, nejsou.“50 Dá se říci, že otázku britského 

příspěvku viděla Margaret Thatcherová černobíle a jediným pro ni „spravedlivým“ řešením 

bylo dostat své peníze zpět. Při tom se neohlížela na to, že bylo těmito spory znemožněno 

věnovat se pro evropskou integraci důležitějším záležitostem – jako například liberalizaci 

vnitřního trhu nebo reformě institucí ES. Otázka rabatu se stala dominantním prvkem britské 

evropské politiky v tomto období. 

 

 

IV.4. Volby do Evropského parlamentu 1984 

 

 Těsně před summitem Evropské rady ve Fontainebleau se v červnu 1984 konaly druhé 

volby do Evropského parlamentu. Opoziční labouristé, v čele s novým leaderem Neilem 

Kinnockem, byli oslabeni odchodem proevropského křídla vedeného Royem Jenkinsem, které 

v roce 1981 založilo SDP. Labouristická strana pokračovala ve svém protievropském 

programu, ale již se zřekla svého požadavku na vystoupení Velké Británie z ES. 

Konzervativci byli stále proevropskou stranou, i když se ve straně začaly objevovat názory 

k Evropskému společenství kritické. Stranou s jasně proevropským programem byla Aliance 

složená z liberálů a sociálních demokratů.  

 Konzervativci ve volbách zvítězili se ziskem téměř 39% hlasů a 45 křesel. Labouristé 

s necelými 35%  získali 32 mandáty a oproti posledním volbám tak zvýšili počet svých 

europoslanců o 15 na úkor konzervativců. Aliance s 18,5% hlasů nezvítězila v žádném 

volebním obvodu a neobdržela tak žádné křeslo. Zbývající čtyři poslance do EP vyslaly opět 

Skotská národní strana (SNP) a tři severoirské národní strany – Demokratičtí unionisté, 

Sociálnědemokratická a liberální strana a Ulsterští unionisté. V Severním Irsku se opět volilo 

systémem poměrného zastoupení. Volební účast byla znovu nejnižší ze všech členských států, 

pouhých 32,6% voličů.51   
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V. 1985-1986: Jednotný evropský akt 

 

 

V.1. Jacques Delors v čele Evropské komise 

 

Rok 1985 byl v historii Evropského společenství významným rokem. Po 

dlouhodobých jednáních bylo v Bruselu na počátku roku 1985 konečně rozhodnuto o přijetí 

Španělska a Portugalska do ES s platností od 1.1.1986. To muselo být vykoupeno velkými 

ústupky Řecku, jehož předseda vlády Papandreu hrozil vetem, pokud nebudou pro Řecko 

zajištěny dostatečné dotace.  

Na bruselském summitu byla schválena nová Evropská komise v čele s francouzským 

socialistou a bývalým ministrem financí Jacquesem Delorsem, jehož nominaci na funkci 

předsedy Margaret Thatcherová podpořila. Byla zde také zahájena jednání o jednotném trhu, 

jehož dokončení bylo hlavním cílem evropské politiky Železné lady. Tuto snahu o liberalizaci 

trhu sdílela s Delorsem, což už se ale nedá říci o jeho plánech na další unifikaci ES. 

V Evropském společenství fungoval již od konce 50. let společný trh, který spočíval 

v odstranění veškerých celních bariér mezi členskými státy. Ale volný pohyb zboží, služeb, 

kapitálu a pracovní síly byl stále omezen odlišnými národními standardy v oblasti 

bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a mnoha dalšími překážkami technického charakteru.  

V červnu 1985 představila Delorsova Komise tzv. „Bílou knihu o dokončení vnitřního 

trhu,“ která si klada za cíl odstranit poslední právní, daňové a technické bariéry volného 

pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu do konce roku 1992.52 

 Na zasedání Evropské rady v Miláně v červnu 1985 se uvažovalo o svolání 

mezivládní konference (IGC), která by připravila potřebné podklady pro změnu zakládajících 

smluv společenství. Margaret Thatcherová, která do Milána přijela s konkrétními návrhy na 

dokončení společné trhu a užší politickou spolupráci, ale s takovým postupem nesouhlasila. 

Jelikož se ale o IGC rozhodovalo kvalifikovanou většinou, byla Margaret Thatcherová spolu 

s Řeckem a Dánskem přehlasována. Mezivládní konference byl pověřena vytvořením plánu 

na dokončení jednotného trhu do konce roku 1992, reformu orgánů ES a zavedení společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky. 
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V.2. Evropská rada v Lucemburku 

 

 Margaret Thatcherová věděla, že dosažení jednotného trhu bude vykoupeno ústupky 

v oblasti hluší politické integrace. Uvědomovala si snahu posílit pravomoci Evropské komise 

a parlamentu a rozšířit oblasti, ve kterých se bude hlasovat kvalifikovanou většinou. Kvůli 

jednotnému trhu ale byla připravena v mnoha otázkách ustoupit. 

 Lucemburský summit se konal na začátku prosince 1985. Byl projednán návrh 

smlouvy připravený mezivládní konferencí a následně byl schválen pod názvem Jednotný 

evropský akt (JEA, Single European Act). JEA byl kompromisním řešením, Dánsko prosadilo 

ustanovení o ochraně životního prostředí, pro Řecko byly zásadní kohezní fondy, Delors 

s podporou Mitterranda a Belgie prosadil zmínku o měnové unii.53 Pro Margaret 

Thatcherovou bylo nejdůležitější dokončení jednotného trhu. Díky tomu se byla ochotna 

podepsat pod rozšíření oblastí s rozhodováním kvalifikovanou většinou, další rozvoj 

hospodářské a měnové unie, reformu pravomocí Evropské komise, Evropského parlamentu a 

Evropského soudního dvora a v neposlední řadě také pod spolupráci v oblasti zahraniční 

politiky.54 Ve svých pamětech přiznává, že se mýlila, když si v době podpisu JEA myslela, že 

neznamená směřování k měnové a politické unii. Přesto i v době, kdy již dávno nebyla 

ministerskou předsedkyní, věřila, že podpis JEA byl správným krokem, protože Velká 

Británie chtěla jednotný trh. Britský ministr financí Nigel Lawson, který svou premiérku před 

summitem varoval před jakoukoliv zmínkou o měnové unii, řekl: „Byl jsem skeptický 

v odpovědi na otázku, zda si uvědomovala, jakou dohodu uzavřela. Cítil jsem, že jsme se 

ocitli na nebezpečně kluzkém svahu směřujícím k EMU.“55  

 Jednotný evropský akt byl slavnostně podepsán v Lucemburku v polovině února 1986 

devíti členskými zeměmi a po úspěšném referendu v Dánsku zbývajícími třemi členy na konci 

téhož měsíce v Haagu. Po ratifikačním procesu v národních parlamentech se stal platným od 

1.7.1987.   

 

 Toto období lze podle mého názoru označit za jedinou část úřadování Margaret 

Thatcherové v čísle 10, kdy vůči Evropskému společenství praktikovala konstruktivní 

politiku. Jednotný trh pro ni byl natolik důležitým cílem, že byla ochotna přijmout 

kompromisní rozhodnutí směřující k hlubší politické integraci a vytvoření Evropské unie 

                                                 
53 DINAN, Desmond. Europe Recast: A History of European Union. s. 211-213. 
54 http://www.ena.lu?lang=2&doc=6657, 24.3.06. 
55 DINAN, Desmond. Europe Recast: A History of European Union. s. 214. 
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(EU), proti čemuž v následujícím období tak bojovala. Předchozí období do summitu ve 

Fontainebleau bylo ze strany Velké Británie charakterizováno obstruktivní politikou 

s jediným zájmem – vyjednat britský rabat. Dva roky vedoucí k JEA se tak jeví jako období 

vrcholného „evropanství“ ze strany Margaret Thatcherové. O eurooptimismu se ale už 

v případě Margaret Thatcherové v polovině 80. let mluvit nedá. V následujících letech měla 

být veškerá její iniciativa věnována snaze zabránit nebo alespoň zpomalit další evropskou 

integraci. 

 Díky společnému cíli, jednotnému trhu, podpořila volbu Jacquese Delorse předsedou 

EK. V následujících letech tohoto kroku nejspíše hořce litovala. Ukázalo se, že Delorsovým 

cílem je vytvoření Evropské unie (EU) a Hospodářské a měnové unie (EMU), což vyžadovalo 

další přesun pravomocí na nadnárodní úroveň. To bylo naprosto proti politické filozofii 

Margaret Thatcherové.  

 Znovu se na evropské politické scéně objevila osa Francie-Německo, která byla 

typická pro období Valéry Giscarda D‘Estainga  a Helmuta Schmidta. François Mitterrandovi  

a Helmutu Kohlovi se podařilo obnovit toto tradiční partnerství, které mělo nadále určovat 

směr vývoje evropské integrace a které odsouvalo Velkou Británii na druhořadou pozici. Stále 

totiž platilo, že ES vznikalo od svých počátků v 50. letech jako francouzsko-německý projekt 

a Velká Británie se svým pozdním vstupem a následným euroskepticismem připravila, ve 

srovnání s Německem a Francií, o pozici klíčového hráče, který určuje další vývoj. 
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VI. 1986-1988: Reforma rozpočtu a CAP  

 

 V polovině 80. let dosáhl rozpočet ES svých limitů. Rozpočtové výdaje se v období let 

1980-1987 zdvojnásobily z 18,2 na 36,2 milionů ECU (European Currency Unit).56 Situace se 

zhoršila se vstupem středomořských států – Řecka v roce 1981 a především Španělska a 

Portugalska v roce 1986, což způsobilo další navýšení rozpočtových výdajů jak v oblasti 

CAP, tak strukturálních fondů. V roce 1986 směřovalo 70% evropského rozpočtu na 

Společnou zemědělskou politiku. To bylo způsobeno stálou nadprodukcí komodit 

s garantovanými cenami, které byly dotovány z CAP. Novým problémem se stalo vědecké a 

efektivnější zemědělství, které kvůli použití umělých hnojiv způsobovalo škody na životním 

prostředí.57 

 První řešení bylo navrhnuto Komisařem pro zemědělství Andriessenem, který v roce 

1985 představil Zelenou knihu „Perspektivy Společné zemědělské politiky“, jejíž hlavním 

cílem bylo stanovit omezení produkce a zapojit farmáře do programu na uchování přírodních 

a zemědělských zdrojů.  

 Velká Británie předsedala Evropskému společenství v druhé polovině roku 1986. 

Margaret Thatcherová toho využila k přijetí rekordního počtu ustanovení směřujících 

k dokončení jednotného trhu. Po londýnské Evropské radě v prosinci 1986 představila  Rada 

ministrů zemědělství soubor opatření obsahující kvóty na zemědělskou produkci a také 

omezení některých garantovaných cen. Tato navržená reforma byla diskutována na obou 

summitech ER v roce 1987. Margaret Thatcherová oponovala návrhům předsedy EK Jacquese 

Delorse na další zvýšení stropů na příspěvky z DPH a na zdvojnásobení strukturálních fondů, 

a proto také odmítla celkový balík opatření projednávaný na summitu v Bruselu v červnu 

1987. Podle jejích slov nebyl návrh „dostatečně úsporný, abych mohla souhlasit se 

zvyšováním ‚vlastních výdajů.‘ Takže ostatní představitelé vlád opouštěli Brusel s vědomím, 

že jsem neztratila nic ze své pohotovosti říkat ne.“58 Dohody nebylo dosaženo ani v prosinci 

v Kodani, kde mimo jiné znovu vzrostl tlak na omezení britského rabatu. V této otázce ale 

nebyla Margaret Thatcherová ochotna přijmout žádný kompromis.  

 Definitivní řešení na následujících pět let bylo přijato až v únoru 1988 na Evropské 

radě v Bruselu. Došlo k omezení zemědělských výdajů na 75% nárůstu HDP Evropského 

                                                 
56 http://www.ena.lu?lang=2&doc=10794, 28.3.06. 
57 PILKINGTON, Colin. Britain in the European Union Today. 1. vyd. Manchester and New York: Manchester 
University Press, 1995. s. 40. 
58 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street.  s. 498-499. 
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společenství, výroba byla omezena o 15% a farmářům byly přiznány kompenzace za půdu, 

kterou nebudou obdělávat.59 Dále byla přijata opatření k redukci zemědělských přebytků, 

z nichž nejúčinnější bylo automatické snížení cen po překročení určité úrovně produkce.  

Margaret Thatcherová odjížděla ze summitu spokojená, což zdůvodňuje tím, že se 

zemědělské přebytky začaly rychle snižovat. Byl to podle ní „lepší než nerozhodný výsledek.“ 

Přesto byla opět nucena přijmout určité kompromisy, když například souhlasila se zvýšením 

stropu pro „vlastní zdroje“ ES na 1,2% celkového HDP Společenství.60 Nutnost zvyšování 

stropu DPH byla způsobena tím, že ostatní příjmy rozpočtu (daně a cla z dovážených 

průmyslových a zemědělských produktů) se v důsledku stálého omezování celních poplatků a 

směřování k potravinové soběstačnosti ES nadále  nezvyšovaly. Navíc do budoucna se 

muselo počítat s dalším navyšováním rozpočtu, jelikož JEA stanovil nové ekonomické a 

sociální cíle, což mimo jiné vedlo k podstatnému zvýšení výdajů na strukturální fondy určené 

ke zvyšování soudržnosti Společenství. 
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VII. Evropský měnový systém a směřování k EMU  

 

 

VII.1. Vývoj v letech 1979 - 1986 

 

Po kolapsu bretton-woodského systému volně plovoucích kurzů v roce 1971 se 

členské státy v roce 1972 zavázaly udržovat kurzy svých měn v rozmezí 2,25% od středového 

bodu, v případě Itálie 6% (tzv. currency snake, „had v tunelu“). Vláda Edwarda Heathe 

zapojila Velkou Británii do tohoto projektu již v roce 1972, ale po několika týdnech byla 

nucena libru stáhnout. V roce 1979 byl tento systém transformován na Evropský měnový 

systém (European Monetary System, EMS), jehož důležitou součástí se stal Evropský 

mechanismus směnných kurzů (European Exchange Rate Mechanism, ERM). Byla zavedena 

evropská měnová jednotka (European Currency Unit, ECU). Cílem této politiky bylo zamezit 

velkým výkyvům ve směnných kurzech mezi jednotlivými měnami členských států, udržovat 

nízkou míru inflace a připravit ekonomiky členských států pro budoucí vytvoření 

Hospodářské a měnové unie (Economic and Monetary Union, EMU).61 

Britský ministerský předseda James Callaghan již v prosinci 1978 oznámil, že Velká 

Británie se do Evropského mechanismu směnných kurzů (a tedy i EMS) nezapojí.62 Opoziční 

Konzervativní strana se otázkou zapojení do EMS také zabývala. Po rozborech v říjnu 1978 

se konzervativci shodli na tom, že by neměli prezentovat zapojení do EMS jako jasně pro 

nebo protievropskou záležitost. Zajímavé je, že konzervativci byli v této době nakloněni 

zapojení do EMS a vyslovili se pro hlubší spolupráci v měnové oblasti mezi členskými státy 

ES. Nezapojení do EMS by podle nich znamenalo další posílení francouzsko-německé osy a 

oslabení už tak nepříliš silné pozice Británie v ES. Svým postojem také chtěli ukázat svou 

evropskou „dobrou vůli“.63 (viz příloha č. 3 – stanovisko stínového kabinetu ze dne 

15.11.1978). Nicméně to nic nezměnilo na předpokládaném rozhodnutí kabinetu Jamese 

Callaghana do EMS nevstoupit. 

Po nástupu do úřadu předsedkyně vlády se postoje Margaret Thatcherové k EMS 

začaly postupně měnit. Ve Štrasburku v roce 1979 naznačila,  že ačkoliv Velká Británie není 

připravena ke vstupu do EMS, uvažuje o tom, že vymění část svých rezerv v Bank of England 
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za ECU.64 Během následujícího roku, kdy probíhala jednání o britském rabatu, se Helmut 

Schmidt snažil přesvědčit Margaret Thatcherovou, aby se Británie do ERM zapojila. Ta ale 

byla o vstupu do ERM ochotna uvažovat až po stabilizaci britské ekonomiky, která byla na 

počátku jejího úřadování v čísle 10 v zoufalém stavu. V roce 1981 bylo Velké Británii opět 

nabídnuto členství v ERM, ale Železná lady to odmítla se strohým zdůvodněním, že Spojené 

království se zapojí, „až dozraje čas.“65 Tehdejší ministr financí Geoffrey Howe byl taktéž 

proti vstupu a tento postoj zastával i v následujících dvou letech. 

 V roce 1985 se ministr financí Nigel Lawson (od roku 1983) pokusil premiérku 

přesvědčit, že zapojení libry do ERM přispěje k hospodářské stabilitě a snížení inflace 

v Británii. Margaret Thatcherová ale tento návrh odmítla za podpory svého ekonomického 

poradce Alana Walterse.66 Premiérka se rozhodla sama čelit většinovém názoru ve své vládě, 

který požadoval zapojení libry do ERM. Lawsona podporoval ministr zahraničí Geoffrey 

Howe, zástupce premiérky William Whitelaw, předseda strany Norman Tebbit i ministr 

obchodu Leon Brittan. Margaret Thatcherová však dala jasně najevo svoje stanovisko: „Jestli 

se zapojíte do EMS, budete to muset udělat beze mě.“67 Stávající politika konzervativců, která 

byla založena na tom, že Británie se do ERM zapojí, až „uzraje čas,“ tak de facto skončila. 

Místo toho zapojení Británie do ERM záviselo na tom, zda k němu dá premiérka souhlas. 

Jedním z hlavních cílů EMS bylo snižovat inflaci, což se shodovalo s ekonomickým 

programem vlád Margaret Thatcherové. Na druhou stranu ale EMS přinášel omezení volného 

trhu a odstranění volně plovoucích kurzů, s čímž Železná lady zásadně nesouhlasila. 

Nehodlala se vzdát možnosti ovlivňování britského hospodářství pomocí měnové politiky 

Bank of England ve prospěch jakékoliv evropské instituce, ať už Bundesbanky, nebo 

některého z orgánů Společenství. 

Státy se slabšími měnami, které se snažily držet krok s německou markou, byly ve 

snaze o podílu na výhodách plynoucích z budoucí společné měny nuceny provádět restriktivní 

hospodářskou politiku a zvyšovat úrokové sazby. Na druhé straně Spolková republika 

Německo se byla ochotna vzdát marky, základu své ekonomické síly, pouze v případě, že by 

společná měna byla řízena nezávislou centrální bankou podobné té německé. Úkolem této 

banky mělo být udržování cenové stability a bránění vysoké inflaci.68 
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VII.2. 1986-1988: Od Jednotného evropského aktu do Brugg 

 

V Jednotném evropském aktu v roce 1986 se přes veškerý odpor Margaret 

Thatcherové objevilo ustanovení o směřování k Hospodářské a měnové unii. Konkrétní 

postup ale musel být teprve určen a Margaret Thatcherová věřila, že se jí podaří tento proces 

alespoň zpomalit, pokud ne mu úplně zabránit. Odmítavý postoj k EMU, která do budoucna 

znamenala jednotnou evropskou měnu, sdílela Margaret Thatcherová se svým ministrem 

financí Nigelem Lawsonem. Jejich názory se ale zásadně rozcházely v otázce zapojení 

Británie do ERM, jež Lawson důrazně prosazoval a které mělo zapříčinit jejich vzájemné 

spory vedoucí až k ministrově rezignaci v roce 1989. 

V březnu 1987 začal Nigel Lawson bez vědomí Margaret Thatcherové provádět 

politiku stínování německé marky, jejíž cílem byla stabilizace mezinárodních měnových 

kurzů a udržení konkurenceschopnosti britského exportu. Lawson tím de facto prováděl to 

samé, jako kdyby byla libra součástí ERM. Pomocí manipulace s úrokovými sazbami 

udržoval Lawson libru po celý rok těsně pod trojnásobkem hodnoty marky, aniž by na to 

premiérka přišla. V červenci navrhl Margaret Thatcherové zapojení Velké Británie do ERM, 

ta to ale opět odmítla s tím, že by to znamenalo omezení možnosti manipulovat s úrokovými 

sazbami. Podle jejího názoru by si Británie vstupem do ERM nijak nepolepšila a v případě 

problémů by naopak došlo ke zhoršení situace, což Nigel Lawson naprosto odmítal.69  

Margaret Thatcherová se o stínování marky dozvěděla na konci roku 1987 a střetla se 

kvůli tomu se svým ministrem. Její vztahy s Lawsonem se od té doby zhoršovaly a Margaret 

Thatcherová začala uvažovat o jeho odvolání. Lawsonova pozice ale byla příliš silná, částečně 

také proto, že jeho úspěšná hospodářská politika významně pomohla třetímu vítězství 

Margaret Thatcherové ve všeobecných volbách v roce 1987. V březnu 1988 prosadila 

premiérka zrušení státních intervencí do úrokových sazeb, ale její neshody s Lawsonem měly 

nadále pokračovat. Navíc se ukázalo, že ministr zahraničí Geoffrey Howe stojí na Lawsonově 

straně, což rozvířilo další debaty v tisku ohledně sporů Margaret Thatcherové s jejími 

ministry v otázce měnových kurzů. Přestože většina médií i parlamentní stany podporovala 

názory Nigela Lawsona, Železná lady dokázala prosadit svou a opět zabránila zapojení libry 

do ERM. 

Po těchto sporech na domácí půdě následovaly další diskuze o EMU na evropské 

scéně. Na Evropské radě v Hannoveru v červnu 1988 byl potvrzen záměr vytvořit EMU a 
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speciální výbor vedený Jacquesem Delorsem byl pověřen vypracováním návrhů konkrétních 

opatření, pomocí nichž bude postupně dosaženo jednotné měny. Výbor, složený z hlav 

centrálních bank jednotlivých států, měl předložit výsledky své práce do června 1989. 

Margaret Thatcherová se společně s dánským premiérem Poulem Schlüterem snažila, aby do 

zprávy nebyla zahrnuta zmínka o Evropské centrální bance, což se jim podařilo prosadit. Proti 

zřízení Delorsova výboru ale nemohla dělat nic, a proto doufala, že guvernér Bank of England 

Robin Leigh-Pemberton a vůči EMU skeptický Karl Otto Pohl (prezident Bundesbanky) 

dokáží během práce výboru zabrzdit proces vytváření měnové unie.70 Tyto její naděje se ale 

ukázaly jako plané. 

V roce 1988 bylo jasné, ze ES naplňuje cíle stanovené JEA a směřuje k hlubší 

měnové, sociální i politické integraci. V čele Evropské komise stál nadále Jacques Delors, 

zastánce evropského federalizmu, jehož představa o budoucnosti ES se diametrálně odlišovala 

od „Evropy států“ prosazované Margaret Thatcherovou. Ta byla stále více znepokojena 

nárůstem pravomocí Komise a jejími budoucími záměry. Dokonce si nechala vypracovat 

studii, která popisovala, jak Komise stále „plíživě“ rozšiřuje své kompetence do nových 

oblastí jako kultura, vzdělání, sociální péče a zdravotnictví. Proto došla premiérka k závěru, 

že „už o evropském ‚ideálu‘ slyšela víc, než kolik mohla unést,“71 a rozhodla se svůj postoj 

veřejně prezentovat.  

V září 1988 na College of Europe v Bruggách přednesla Železná lady svou slavnou 

řeč, ve které představila svůj názor na budoucnost evropské integrace. Návrh projevu připravil 

její tajemník pro zahraniční záležitosti Charles Powell  a poslal jej na ministerstvo zahraničí, 

aby se k němu vyjádřilo. To bylo zděšeno některými provokativními pasážemi a proto návrh 

přepracovalo do přijatelnější podoby. Ministr zahraničí Howe mohl v klidu pokračovat ve své 

cestě v Africe. Přesto byly některé pasáže projevu  před jeho přednesením ještě změněny. 

 Řeč v Bruggách byla v rozporu se způsobem, jakým kterýkoliv britský premiér, 

včetně Margaret Thatcherové, mluvil od roku 1973 o evropské integraci. Ve svém projevu 

mimo jiné prohlásila: „Hlubší spolupráce nevyžaduje centralizovanou moc v Bruselu ani 

rozhodnutí přijímaná jmenovanými úředníky. Opravdu je ironií, že právě v době, kdy státy 

jako Sovětský svaz, které se snažily řídit vše z centra, pochopily, že úspěch závisí na 

rozptýlení moci a rozhodování mimo centrum, někteří ve Společenství vypadají, že se chtějí 

vydat opačným směrem. Neomezili jsme úspěšně roli státu v Británii jen pro to, abychom 

přihlíželi tomu, jak je znovu zaváděna na evropské úrovni, s evropským superstátem 
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vykonávajícím novou dominanci z Bruselu.“72 (Projev viz příloha č. 4). V projevu také 

poukázala na to, že do Evropy patří také státy za Železnou oponou: „Musíme mít stále na 

zřeteli, že evropskými velkoměsty jsou také Varšava, Praha a Budapešť.“ Spíše než ze 

solidarity a zájmu o státy středovýchodní Evropy ale lze předpokládat, že Margaret 

Thatcherová viděla v možném budoucím zapojení těchto států do ES vítanou možnost, jak 

zabránit nebo alespoň zpomalit další měnovou a politickou integraci. Uvedla svou vizi 

Evropy suverénních států, která bude silnější právě proto, že „má Francii jako Francii, 

Španělsko jako Španělsko, Británii jako Británii, každou zemi s jejími zvyky, tradicemi a 

identitou.“ Na závěr projevu vyzvala Evropu, aby „byla rodinou národů, … která se rozhlíží 

kolem sebe a není zahleděna sama do sebe a která uchovává Atlantické společenství, onu 

Evropu na obou stranách Atlantiku, které je naším dědictvím a naší nejsilnější zbraní.“73 

Řeč vyvolala kritické reakce představitelů Evropského společenství a byla považována 

za jasný projev euroskeptického postoje. Byla totiž doposud nevídanou kritikou směru, 

kterým se evropská integrace ubírala. Na druhé straně ve Velké Británii se zvedla vlna 

podpory vůči názorům vysloveným premiérkou a to nejen ze strany Konzervativní strany, ale 

i veřejného mínění.  

Řeč v Bruggách lze považovat za další zlom v postoji Margaret Thatcherové vůči 

Evropskému společenství. Od Jednotného evropského aktu praktikovala jakousi politiku 

„zdráhavého“ souhlasu, kdy se snažila brzdit navyšování rozpočtových zdrojů a jakýkoliv 

další posun k měnové, sociální a politické unii, ale její odpor byl zmírňován vidinou 

dokončení jednotného trhu. Po projevu v Bruggách se její postoj změnil k otevřenému odporu 

až nepřátelství k Evropskému společenství. V následujících letech byla až fanaticky 

odhodlána bránit vytvoření měnové a politické unie a dalším snahám o větší bruselskou 

centralizaci. Ty pro ní byly ztělesněny v osobě jejího hlavního nepřítele, předsedy Evropské 

komise Jacquese Delorse, kterého považovala za evropského socialistu a federalistu. 

Zajímavý je postřeh Geoffreyho Howe, který projev označil za okamžik, kdy premiérka 

definitivně „přestala dovolovat své hlavě, aby ovládala její srdce.“74 
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VII.3. Volby do Evropského parlamentu 1989 

 

 Projev v Bruggách byl vnímán jako projev euroskeptického postoje konzervativců. 

Toho využili labouristé, kteří po dlouhých letech připravili proevropsky zaměřený program. 

V září 1988 navštívil Jacques Delors Kongres britských odborových svazů (Trade Union 

Congress, TUC), kde ujistil své „bratry a sestry, že jednotný trh bude obsahovat také sociální 

rozměr a ochranu práv dělníků.“75 Delors byl na oplátku nazván „Frère Jacques.“ Tato 

návštěva dokazovala obrat v britské levici směrem k ES.  

 Konzervativci připravili euroskeptický program. Voliči ale vnímali evropské volby 

spíše jako referendum o popularitě vlády, která v tomto období již začala klesat. Labouristé v 

červnových volbách zvítězili s podílem 39% hlasů a ziskem 45 křesel. Konzervativci s 33% 

získali 32 křesla. Jeden mandát obdržela SNP a zbývající tři křesla si opět rozdělily tři 

severoirské národní strany.76 Volební účast byla tentokrát o něco vyšší, 36%. Zajímavostí je  

téměř 15% získaných Stranou zelených, což je úspěch, který tato strana nikdy nezopakovala 

na žádné úrovni. Tento výsledek je připisován fenoménu protestního hlasování.77 

 Tyto evropské volby se staly jedinou volební porážkou Margaret Thatcherové na 

národní úrovni v době jejího úřadování v čele Konzervativní strany a předznamenaly 

nespokojenost voličů s evropskou politikou Margaret Thatcherové, která se naplno projevila 

v následující roce. 

 

 

VII.4. Delorsův plán a summit v Madridu 

 

 Projev Margaret Thatcherové v Bruggách neznamenal žádné zpomalení 

připravovaného plánu na vytvoření EMU. V dubnu 1989 Delorsův výbor předložil svou 

zprávu, ve které navrhoval přechod k Hospodářské a měnové unii ve třech etapách. První 

počítala s dokončením jednotného trhu, užší spoluprací v hospodářské a měnové politice, 

zapojením všech měn do ERM a přijetí a ratifikování nové smlouvy zakládající EMU. 

V druhé fázi měla být mimo jiné zřízena nezávislá Evropská centrální banka, ve třetí etapě 

mělo dojít k definitivnímu předání pravomocí do rukou institucí Unie a zavedení společné 

                                                 
75 YOUNG, Hugo. This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair. s. 346. 
76 http://www.europarl.org.uk/guide/Elections/elections1989.htm, 30.3.06. 
77 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. s. 145. 



 36 

měny.78 Naděje Margaret Thatcherové, že prezident Bundesbanky Karl Otto Pöhl a guvernér 

Bank of England Leigh-Pemberton zabrání zprávě, která by umožnila Delorsovi uvést EMU 

do pohybu, tak vyšla naprázdno. Se zveřejněním Delorsova plánu také opět zesílil tlak 

Lawsona na zapojení libry do ERM. 

Delorsův plán byl projednán na summitu Evropské rady v Madridu v červnu 1989. 

Margaret Thatcherová do Španělska odjížděla odhodlána nepřijmout návrhy na vytvoření 

měnové unie. Geoffrey Howe a Nigel Lawson se těsně před Evropskou radou pokusili pod 

hrozbou rezignace přimět premiérku, aby v Madridu stanovila pevné datum vstupu Velké 

Británie do ERM. To se ale nestalo, Margaret Thatcherová pouze potvrdila úmysl Británie 

vstoupit do ERM a na základě podkladů od svého ekonomického poradce Alana Walterse 

oznámila podrobné podmínky pro zapojení libry do ERM. Hlavní jednání v Madridu se ale 

týkaly EMU a Sociální charty ES. Rada rozhodla o zahájení první fáze přechodu k EMU v 

červenci 1990 a o počátku přípravy mezivládní konference, která měla navrhnout novou 

smlouvu.79 Margaret Thatcherová, která se ocitla v izolaci, nedokázala tomuto rozhodnutí 

zabránit. Jednání o Sociální chartě nepřinesla díky premiérčinu odporu žádný konkrétní 

výsledek.  

Madridský summit se dá hodnotit jako úspěch Margaret Thatcherové, která dokázala 

odolat tlaku na určení pevného data zapojení libry do EMS, vyvíjeného jejími ministry. Ve 

svých pamětech vzpomíná na zasedání vlády po návratu z Madridu: „Normálně bych seděla 

na svém místě zády ke dveřím, kterými členové kabinetu vstupovali. Tentokrát jsem stála u 

dveří a čekala. Žádné rezignace se však nekonaly.“80 

 

Postoj Margaret Thatcherové k Evropskému měnovému systému se vyvíjel. Než se 

stala předsedkyní vlády, zaujali  konzervativci v roce 1978 vůči novému EMS jakýsi 

nevyhraněný postoj, ale přesto se vyjádřili pro zapojení libry do ERM. V prvních letech jejího 

úřadování v čísle 10, kdy se její pozornost soustředila výhradně na otázku britského rabatu, se 

přes naléhání Helmuta Schmidta odmítla do ERM zapojit. Británie se měla připojit „až uzraje 

čas“, což jinými slovy znamenalo, až se podaří stabilizovat ekonomickou situaci, reformovat 

veřejné finance a snížit inflaci.  

S podpisem Jednotného evropského aktu v roce 1986 se Margaret Thatcherová 

zavázala také k budování hlubší hospodářské, měnové a politické spolupráce. Důvodem 
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k tomuto kompromisu bylo naplnění jejího hlavního cíle, dokončení jednotného trhu. Další 

integraci a směřování k měnové unii se v následujících letech snažila zpomalit, jak jen to bylo 

možné. Jejím hlavním nepřítelem v Evropském společenství se stal předseda Evropské 

komise Jacques Delors, který pro ni byl ztělesněním evropského federalismu, socialismu a 

bruselského centralismu. Nárůst pravomocí EK a směřování Společenství k EMU přimělo 

Margaret Thatcherovou prezentovat svou vizi o budoucí Evropě v Bruggách v září 1988. Její 

kritický projev vzbudil vlnu odporu mezi eurofederalisty a způsobil, že se Margaret 

Thatcherová stala symbolem euroskepticismu. Bruggy byly zlomovým bodem, od kterého 

Margaret Thatcherová otevřeně prováděla obstruktivní politiku ve snaze zabránit dalšímu 

postupu k první fázi měnové unie.  

Nadále také trvala na svém odporu k zapojení Británie do EMS, kvůli čemuž se 

dostala do sporu se svými dvěma nejdůležitějšími ministry, Nigelem Lawsonem a Geoffrey 

Howem. Až nepochopitelný odpor Margaret Thatcherové k zapojení libry do ERM se měl 

v následujícím roce stát jedním z hlavních důvodů jejího pádu. Způsobil totiž rozkol 

v Konzervativní straně, stejně jako odpor veřejného mínění proti její obstruktivní evropské 

politice. 
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VIII. 1989-1990: Cesta k rezignaci 

 

 

VIII.1. Změny v kabinetu 

 

 Po návratu ze summitu Madridu se Margaret Thatcherová rozhodla rozbít silné 

spojenectví mezi Nigelem Lawsonem a Geoffrey Howem, které hrozilo, že by jí mohlo 

přerůst přes hlavu. Ultimátum, které jí dali před Madridem, jim nemohla zapomenout. 

V červenci přistoupila k reorganizaci vlády. Odvolala Geoffrey Howea, který byl členem 

kabinetu již od roku 1979, z funkce ministra zahraničí a přesunula jej na post předsedy Dolní 

sněmovny. Jelikož se Howe zdráhal tento post přijmout, učinila jej po několika jiných 

nabídkách zároveň místopředsedou strany. Na jeho místo v čele ministerstva zahraničí byl 

jmenován John Major, doposud náměstek ministra financí a premiérčin chráněnec, kterého 

považovala za jednoho ze svých možných nástupců. Nigela Lawsona v úřadu ponechala. Ve 

svých pamětech píše, že kdyby tušila, že se Nigel chystá rezignovat, možná by ponechala 

Geoffreye na ministerstvu zahraničí o něco déle.81 Kromě tohoto posunu došlo ke změnám na 

mnoha dalších postech v kabinetu, který tak byl zásadně obměněn. Geoffrey Howe ale stále 

zůstal ve významné pozici, čehož asi Margaret Thatcherová v následujícím roce při jeho 

projevu, který Howe pronesl v Dolní sněmovně po své rezignaci a který ji velice poškodil, 

hořce litovala. 

 V říjnu 1989 byla Margaret Thatcherová překvapena neočekávanou událostí. Nigel 

Lawson premiérce oznámil, že pokud neodvolá Alana Walterse z pozice svého ekonomického 

poradce, rezignuje. Vyvrcholily tak jejich dlouholeté spory o zapojení libry do ERM. Nigel 

Lawson byl pod silným tlakem médií i veřejnosti, způsobeným vysokou inflací a neustálým 

zvyšováním úrokových sazeb, jimiž se snažil inflaci čelit. Alan Walters podle Lawsonova 

názoru podrýval jeho postavení hlavního ekonoma ve vládě, v čemž měl do jisté míry 

pravdu.82 Margaret Thatcherová například na základě Waltersových doporučení odmítala 

vstoupit do EMS.  

 Premiérka dala Nigelu Lawsonovi jasně najevo, že Walterse nepropustí a tak ministr 

financí rezignoval. Na jeho místo byl okamžitě jmenován John Major, který byl na 

ministerstvu zahraničí nahrazen Douglasem Hurdem. Demisí Nigela Lawsona přišla Margaret 

Thatcherová o svého dlouholetého spolupracovníka, který byl hlavním strůjcem 
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hospodářského úspěchu thatcherismu a významně přispěl k vítězství konzervativců ve 

volbách v roce 1987. Odstoupení Lawsona oslabilo postavení premiérky v její vlastní 

parlamentní straně a předznamenalo nárůst nespokojenosti s její politikou, který se naplno 

projevil v následujícím roce a nakonec vedl k jejímu odstoupení.  

 Margaret Thatcherová navíc přišla i o svého poradce Alana Walterse, který jí sdělil, že 

jej Lawsonova rezignace dostala do nemožného postavení a přes všechno její přemlouvání 

trval též na rezignaci.83  

Další signál o oslabení pozice premiérky se objevil v prosinci 1989, kdy se sir 

Anthony Meyer rozhodl kandidovat na post vůdce strany. V následující volbě byl jasně 

poražen, když získal pouhých 33 hlasů proti 314 ve prospěch Margaret Thatcherové. Dvacet 

sedm poslanců se hlasování zdrželo. Samotná výzva už ale naznačovala, že postavení 

premiérky už není tak silné, jako bylo v předchozích letech.84 Šedesát členů parlamentní 

strany, kteří odevzdali své hlasy buď proti premiérce nebo se zdrželi hlasování, naznačovalo 

budoucí vývoj. 

 

 

VIII.2. Vstup Británie do EMS a další postup k EMU 

 

Na konci roku 1989 proběhl ve střední a východní Evropě revoluční proces, který vedl 

ke zhroucení komunistické moci v tomto regionu. Evropské společenství se těmto změnám 

věnovalo na zvláštním summitu v Paříži v listopadu 1989 (viz dále).  

V prosinci se představitelé států ES sešli na Evropské radě ve Štrasburku, jejíž 

hlavním programem se stalo opět jednání o EMU a Sociální chartě. V otázce Sociální charty 

Margaret Thatcherová trvala na svém odmítavém postoji, který prezentovala již v červnu 

v Madridu. Komise připravila celou řadu návrhů, jak premiérka později píše ve svých 

pamětech, „včetně sedmnácti právně závazných směrnic v oblastech, kterých se charta týkala. 

Tím z našeho hlediska rozprava o chartě skončila.“85 V otázce EMU se jednalo o svolání 

mezivládní konference (IGC), která měla připravit návrh smlouvy o ekonomické  a monetární 

unii. Margaret Thatcherová, která stála v odporu proti IGC osamocena, neměla šanci tomuto 
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vývoji zabránit. Bylo rozhodnuto, že IGC se sejde do konce roku 1990, ale až po německých 

volbách v říjnu 1990.86 V Německu se ale do té doby mělo mnohé změnit. 

V dubnu 1990 následovala Evropská rada v Dublinu, kde se prezident Mitterrand a 

kancléř Kohl snažili postoupit v přípravě politické unie a v jednáních o společné zahraniční a 

bezpečnostní politice. Margaret Thatcherová zde pronesla projev, ve kterém objasnila svůj 

názor na politickou unii: „Politická unie nesmí znamenat žádnou větší centralizaci sil 

v Evropě na účet národních vlád a parlamentů. Nesmí se oslabovat role NATO a nesmí dojít 

k pokusům o zvrat zahraničně politické spolupráce v omezení práv státu provádět svou vlastní 

zahraniční politiku.“87 

Nový ministr financí John Major v postoji vůči EMS pokračoval v politice svého 

předchůdce. Jeho prioritou se stalo zapojení libry do EMS a na rozdíl od Lawsona se nestavěl 

odmítavě ani k měnové unii. John Major si uvědomoval hluboké rozdělení Konzervativní 

strany v otázce EMS a jeho cílem bylo tento rozkol ukončit odstraněním hlavního bodu 

rozporu, tedy zapojením libry do ERM. Ve svém úsilí byl podporován ministerstvem financí 

stejně jako svým  spojencem, ministrem zahraničí Douglasem Hurdem. Oba si navíc 

uvědomovali, že se nacházejí v silné pozici, protože premiérka si mohla stěží dovolit znovu 

ztratit některého z těchto dvou klíčových ministrů.88 Tlak na Margaret Thatcherovou ohledně 

vstupu do EMS rostl. Stále však nebyla přesvědčena o správnosti tohoto kroku. Jak později 

poznamenala, „schopnost i toho nejodhodlanějšího demokratického vůdce trvat na svých 

postojích je limitována, když kabinet, parlamentní strana, průmyslová lobby a tisk požadují 

opak.“89 V červenci však ještě tlaku Johna Majora dokázala odolat, ale v říjnu již byla nucena 

se zapojením libry do ERM souhlasit.  

Velká Británie vstoupila do EMS 8. října 1990 se směnným kurzem libry pevně 

stanoveným na 2,95 DM.90 Libra se stala součástí širšího pásma umožňujícího vychýlení 

směnného kurzu o 6% na obě strany. Kurz vůči marce byl považován za příliš vysoký, což se 

mělo za dva roky potvrdit. 

Vstup do EMS byl porážkou Margaret Thatcherové, která věřila v systém volně 

plovoucích kurzů. Podle jejího přesvědčení měl být směnný kurs určován tržním 

mechanizmem a nikoliv rozhodnutím nějaké instituce. Tlaku ze všech stran ale nedokázala 

odolat. Vstup byl špatně načasovaný, došlo k němu příliš pozdě a navíc v období vrcholící 

                                                 
86 DINAN, Desmond. Europe Recast: A History of European Union. s. 240. 
87 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street.  s. 520. 
88 YOUNG, Hugo. This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair. s. 363. 
89 Tamtéž, s. 364. 
90 PILKINGTON, Colin. Britain in the European Union Today. 1. vyd. 1995, s. 46. 
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inflace, vysokých úrokových sazeb a za příliš vysokého kurzu vůči marce. Ke vstupu nedošlo 

v momentě, který by byl vhodný na základě ekonomické logiky, ale v okamžiku, kdy se 

zhroutil odpor Margaret Thatcherové.91 V následujících letech se ukázalo, že udržení libry 

v ERM bude velmi obtížné, což se potvrdilo v září 1992, kdy ji byl John Major nucen z ERM 

stáhnout. Nekonečné spory o zapojení do ERM, samotné členství a následné opuštění se stalo 

pro Brity natolik negativní zkušeností, že ještě dnes je otázka EMU v Británii politicky velice 

citlivé téma.  

Pro Margaret Thatcherovou byla její fanaticky odmítavá a iracionální politika vůči 

EMS jedním z hlavních důvodů jejího pádu. Nejenže rozdělila Konzervativní stranu, ale také 

ztratila podporu veřejného mínění pro svou politiku.  

V říjnu 1990 se konal summit v Římě, poslední Evropská rada, které se Margaret 

Thatcherová zúčastnila. Na programu byl další postup k měnové a tentokrát i k politické unii. 

Margaret Thatcherová byla opět odhodlána vetovat vše, co bude v jejích silách. Během 

jednání premiérka odmítla návrh na zahájení druhé fáze přechodu k EMU nejpozději do 1. 

ledna 1994. Místo toho chtěla Železná lady jednat o zemědělských dotacích a dohodnout se 

na jednotném postupu ES při nadcházejícím jednání o zemědělství v GATT. Tato snaha ale 

ztroskotala na odmítnutí Francie. Margaret Thatcherová se v Římě ocitla opět v izolaci. 

Jelikož si uvědomovala, že EMU není schopna zabránit, rozhodla se, že se Británie zúčastní a 

bude se snažit co nejvíce ovlivnit následující mezivládní konferenci připravující novou 

smlouvu o Hospodářské a měnové unii. Potvrdila, že Velká Británie je připravena postoupit 

za první stadium vytvořením nové monetární instituce a společné měny. Rozhodnutí o datu by 

ale mělo být učiněno až po rozhodnutí o podstatě tohoto kroku (tedy až po IGC).92  

Francouzský deník Le Monde popsal postoj Británie po Evropské radě v Římě 

výstižnou metaforou: „Evropa vypadá stále více a více jako loď plující k nejistému horizontu. 

Stojíce u kormidla, jedenáct členů posádky se snaží udržet kurs, zatímco dvanáctý člen 

odmítá, aby byl odvezen do cílového přístavu. Podstatné ale je, že se rozhodl nalodit a zůstat 

na palubě.“93 

Po návratu ze summitu v Římě v Dolní sněmovně kritizovala směřování Evropského 

společenství. V diskuzi po její zprávě o průběhu Evropské rady pronesla, že se Evropská 

komise snaží „potlačit demokracii.“ Řekla, že nikdy nebude přihlížet, jak je federální Evropa 

vytvářena „zadními dveřmi“ a že jednotná měna by neměla být nikdy zavedena. „Na toto 

                                                 
91 YOUNG, Hugo. This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair. s. 364. 
92 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street.  s. 524. 
93 K dispozici na: http://www.ena.lu?lang=2&doc=12255, 2.4.06. 
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všechno mám jednoduchou odpověď: ‚No…no…no‘, křičela, její oči zdánlivě upřené do polí a 

moří, do kopců a letištních ploch, na kterých se ostrovní národ nikdy nevzdá.“94 (parafrázován 

slavný projev Winstona Churchilla před Dolní sněmovnou ze 4.6.1940) 

 

 

VIII.3. Sjednocení Německa a postoj k postkomunistickým zemím 

 

Proces dekomunizace středovýchodní Evropy znamenal novou výzvu pro Evropské 

společenství. Došlo k němu v době, kdy ES nezadržitelně směřovalo k vytvoření EMU. 

Zároveň s pádem komunizmu na povrch opět po dlouhých letech vyplula německá otázka. 

Lze říci, že perspektiva sjednocení německých republik proces přechodu k Hospodářské a 

měnové unii urychlila. Znovu se totiž objevila historická obava z příliš silného Německa 

dominujícího Evropě. Hlavně pro Margaret Thatcherovou a také pro Francii byla představa 

ještě silnějšího a většího Německa nepříjemná. Premiérka, zaslepená svým tradičním 

odporem k Němcům, se snažila všemi svými silami sjednocení zabránit. Francie naopak 

reagovala snahou o urychlení cesty k měnové unii a k hlubší politické spolupráci, což mělo 

nové Německo dostatečně připoutat k evropským strukturám a zajistit tak jeho kontrolu.  

Margaret Thatcherová zpočátku počítala s podporou Michaila Gorbačova, jelikož 

předpokládala, že bude stejně jako ona proti německému sjednocení. Tento postoj potvrzovala 

i jejich schůzka v Moskvě při návratu Margaret Thatcherové z konference v Tokiu. Toto 

setkání ji povzbudilo v rozhodnutí zpomalit už začínající chod událostí.95  

V listopadu svolal prezident Mitterrand mimořádnou Evropskou radu do Paříže, která 

se měla zabývat změnami ve východním bloku. Margaret Thatcherová zde prezentovala svůj 

názor, že Evropa nesmí podléhat euforii a že potrvá několik let, než východní Evropa dojde ke 

skutečné demokracii a ekonomické reformě. Prohlásila, že jak NATO, tak Varšavská smlouva 

musí zůstat nedotčeny, aby nebyla narušena stabilita.96 Také se vyjádřila proti jakýmkoliv 

pokusům  hovořit o sjednocení Německa a o změnách hranic.  

 V následujícím období se Helmut Kohl ujal iniciativy a svou politikou jasně směřoval 

ke sjednocení německých států. Na konci listopadu představil svůj desetibodový program, 

který de facto znamenal vytvoření konfederace ze dvou německých republik. Britský ministr 

zahraničí Douglas Hurd to komentoval s typickou britskou ironií: „Jsme potěšeni deseti body. 

                                                 
94 YOUNG, Hugo. This Blessed Plot: Britain and Europe from Churchill to Blair. s. 368. 
95 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street.  s. 541. 
96 Tamtéž, s. 542. 
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Myslím, že bude potřeba ještě jedenáctého bodu, který říká, že nic z toho, co se bude dít, 

nenaruší rovnováhu a stabilitu v Evropě a nevyvolá stav úzkosti v myslích lidí, kteří mají 

všechny důvody k obavám.“97 

Postupně se ukázalo, že Spojené státy v čele s prezidentem Georgem Bushem 

podporují  sjednocení Německa za podmínek, že zůstane v NATO a bude součástí stále 

hlouběji se integrujícího Evropského společenství. Odmítavý postoj Michaila Gorbačova se 

také změnil, k čemuž nejspíše přispěly německé úvěry poskytnuté Sovětskému svazu, stejně 

jako nabídka Helmuta Kohla na financování pobytu a následného odsunu sovětských vojsk i s 

rodinami vojáků z území NDR zpět do SSSR. Margaret Thatcherová se tedy opět ocitla 

v izolaci.  

Při jednání 2+498 se tedy Železná lady rozhodla soustředit na prosazení svých 

minimálních požadavků, kterými byly členství sjednoceného Německa v NATO, zákaz 

usilování o zisk jaderných zbraní a nedotknutelnost hranic, což se týkalo především německo-

polské hranice na Odře a Nise.  

Tyto cíle premiérka sdílela s USA i Francií a jejich prosazení tedy nelze v žádném 

případě považovat za úspěch její politiky, neboť jejím původním cílem bylo zabránit 

sjednocení Německa. Fakt, že k němu došlo, je stejně jako zapojení libry do ERM, další 

politickou porážkou Margaret Thatcherové v posledním roce její vlády. Zajímavostí je, že 

sjednocení Německa bylo slavnostně podepsáno 3. října 1990, tedy dva dny předtím, než 

premiérka vyhlásila vstup Británie do EMS. Železná lady na tento týden asi nerada vzpomíná. 

V září 1990 Margaret Thatcherová podnikla cestu do Československa a Maďarska. Ve 

svých projevech podporovala myšlenku, že osvobozené státy střední Evropy by se v 

budoucnosti měly stát součástí ES a NATO. Z jejího pohledu by přijetí těchto nových států 

znamenalo volnější, otevřenější Evropu a zpomalení další integrace směrem k měnové a 

politické unii, proti které tak usilovně bojovala. Jenže v Evropě již zvítězila federalistická vize 

podporovaná německo-francouzskou osou a Jacquesem Delorsem v čele Evropské komise. 

Bylo rozhodnuto, že Evropské společenství, předtím než bude uvažovat o dalším rozšiřování 

na východ, nejprve dokončí proces přechodu k silné a jednotné Evropské unii. 

 

 

 

                                                 
97 LUŇÁK, Petr. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. s. 339-340. 
98 Jednání dvou německých států a čtyř vítězných mocností druhé světové války - USA, SSSR, Velké Británie a 
Francie. 
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VIII.4. Rezignace 

 

Opozice a nespokojenost s politikou Margaret Thatcherové na podzim roku 1990 

vzrostla. Její obstruktivní politika vůči evropské integraci, odmítání zapojení Británie do 

EMU, germanofobní postoje vedoucí ke snaze o zabránění sjednocení Německa, spory se 

svými ministry i ve straně, vysoké úrokové sazby a v neposlední řadě také snaha o prosazení 

tzv. Poll Tax (obecní daň, daň z hlavy) vedly k jejímu pádu.  

Třináctého listopadu pronesl Geoffrey Howe svůj rezignační projev v Dolní 

sněmovně. Jeho odstoupení bylo způsobeno nesouhlasem s evropskou politikou Margaret 

Thatcherové. Geoffrey Howe, který byl znám spíše tím, co o něm lidé říkali, než pro své činy, 

si svůj nejlepší projev nechal až na samý konec. Denis Healey o něm dříve dokonce posměšně 

prohlásil, že „být v Parlamentu napaden Sirem Geoffreyem je jako být pokousán mrtvou 

ovcí.“99 Nicméně, Howe se do dějin zapsal svou rezignační řečí, ve které pronesl, „že nadešel 

čas i pro ostatní, aby učinili vlastní závěr z tragického konfliktu loajalit, se kterým jsem já 

osobně zápasil možná až příliš dlouho.“100 (viz příloha č. 5) I premiérka tento devastující 

projev, který ji hluboce poškodil, ve svých pamětech označila za nejlepší výkon jeho kariéry.  

Michael Heseltine výzvu Geoffrey Howea vyslyšel a následující den vyhlásil svou 

kandidaturu na vůdce strany. Margaret Thatcherová si byla natolik jista svým postavením, že 

ani nepovažovala za nutné být na hlasování přítomna. V době jeho konání se účastnila 

konference KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě) v Paříži, kde byla 

podpisem Smlouvy o konvenčních silách v Evropě symbolicky ukončena studená válka.101 

Ve volbě vůdce Konzervativní strany Margaret Thatcherová Michaela Heseltina sice 

porazila, ale o čtyři hlasy nedosáhla patnáctiprocentního rozdílu potřebného k vítězství 

v prvním kole.102 Po návratu z Paříže a konzultaci se svými ministry si uvědomila, že by 

v druhém kole neuspěla, a tak 22. listopadu 1990 vyhlásila svou rezignaci na post ministerské 

předsedkyně. V druhém kole podpořila Johna Majora, který se stal novým leaderem 

konzervativců. Margaret Thatcherová tak, po více než 11 letech úřadování v Downing Street 

10 a trojích vyhraných všeobecných volbách, byla donucena rezignovat svou parlamentní 

stranou, která došla k závěru, že Železná lady již konzervativce není schopna dovést 

k dalšímu volebnímu vítězství.  

 
                                                 
99 EVANS, Eric J. Thatcher and Thatcherism, London: Routledge, 1997. s. 113. 
100 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street.  s. 573. 
101 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. s. 256. 
102 http://www.election.demon.co.uk/conleader.html, 3.4.06. 
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Poslední rok a půl v čele vlády i strany byl pro Margaret Thatcherovou ve vztahu k ES 

neúspěšný. V otázce vstupu Velké Británie do ERM vyvrcholil její dlouholetý spor s ministry, 

který vyústil v odvolání Geoffrey Howea a demisi Nigela Lawsona. Tento vývoj signalizoval 

sílící nesouhlas s její politikou uvnitř strany a totální rozdělení konzervativců v otázce 

evropské politiky. I veřejné mínění a média nesouhlasily s jejími odmítavými a 

obstruktivními kroky na půdě ES.  Postoj Margaret Thatcherové v tomto období lze pospat již 

spíše za eurofobii než euroskepticismus. Na evropském poli byla natolik proslulá svým 

neustálým vetováním jakýchkoliv návrhů na další integraci, že ES bylo odhodláno pokračovat 

v přechodu k EMU ať už s Británií, nebo bez ní. Summit v Římě byl její poslední evropskou 

bitvou, kterou prohrála. Ještě před Římem byla Margaret Thatcherová nakonec svou vládou i 

veřejným míněním donucena učinit rozhodnutí, které bylo proti jejímu základnímu 

politickému i ekonomickému přesvědčení, a souhlasit se zapojením libry do ERM. 

Následující dva roky ukázaly, že toto rozhodnutí bylo učiněno ve špatný čas a za těžko 

udržitelných podmínek. Členství Británie v EMS byl počátek konce Margaret Thatcherové. 

Její nepřátelský postoj k evropské integraci byl jedním z nejdůležitějších důvodů, pokud ne 

tím nejdůležitějším, proč konzervativní poslanci nezvolili Margaret Thatcherovou znovu do 

čela strany.  

Další významnou porážkou na evropském poli během posledního roku vlády Margaret 

Thatcherové  se stalo sjednocení Německa. Premiérka, vedená svým hluboce zakořeněným a 

iracionálním odporem vůči Němcům, se všemi svými silami snažila zabránit vytvoření 

silného a Evropě dominujícího jednotného německého státu. Její úsilí ale vyšlo naprázdno, 

neboť se brzy ukázalo, že je ve své snaze osamocena. 

Přesto poslední rok jejího působení v křesle premiérky přinesl vývoj, za který bojovala 

během celé své politické kariéry – zhroucení východního bloku. Na sklonku své politické 

kariéry tak měla příležitost prožít v centru politického dění porážku komunismu a konec 

studené války. 
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VIII.5. Ideologická východiska a shrnutí zahraniční politiky 

 

 Evropské postoje Margaret Thatcherové je nutné vnímat v kontextu jejích základních 

ideologických východisek a celkové koncepce zahraniční politiky. Když v roce 1979 

konzervativci přebírali vládu, Británie se nacházela v hospodářské krizi. Cílem domácí 

politiky „Nové pravice“ bylo zásadně reformovat britské hospodářství. Hospodářská politika 

Margaret Thatcherové vycházela z monetarismu, jehož hlavním cílem je snižování inflace 

(které může způsobit nárůst nezaměstnanosti).  Redukce inflace je dosaženo snižováním 

vládních výdajů nebo omezením nabídky peněz v oběhu. Margaret Thatcherová věřila ve 

svobodné podnikání, snižování role státu v ekonomice a princip volného trhu. Jejím cílem 

bylo zásadně omezit moc odborů, privatizovat státem vlastněné podniky a snížit přímé daně. 

Hospodářská stabilita měla být dosažena pevnou kontrolou státních výdajů a usměrňováním 

nabídky peněz v oběhu pomocí manipulace s úrokovými sazbami. Premiérka věřila v princip 

tržního mechanismu a v neviditelnou ruku trhu. Role státu se měla omezit na zajištění 

pevného a rychle vynutitelného právního rámce. Stát měl tedy stanovit pravidla a pomocí své 

obnovené pevné autority dohlížet na jejich dodržování.  

 Tyto základní myšlenky thatcherismu se často zásadně odlišovaly od politiky 

prosazované Bruselem. Pro Margaret Thatcherovou byl nepřijatelný nárůst pravomocí 

nadnárodních institucí, stále se zvyšující počet oblastí regulovaných právními normami 

Evropského společenství a obrovský aparát jmenovaných úředníků v Bruselu. Přenos dalších 

pravomocí na evropskou úroveň vnímala jako nepřijatelné omezování suverenity Velké 

Británie. Evropský mechanismus směnných kurzů pro premiérku představoval zásah do 

volného trhu, neboť věřila, že kurzy by měly být určovány tržním mechanismem. Stejně tak 

pro ni byla nepřijatelná Společná zemědělská politika se svými obrovskými dotacemi 

farmářům. Ideologická východiska formovala evropskou politiku Margaret Thatcherové a je 

nutné k nim přihlížet při jejím hodnocení. 

 Na politiku Margaret Thatcherové vůči ES je nutné nahlížet také z perspektivy její 

celkové koncepce zahraniční politiky. V zahraniční politice Železné lady stálo na prvním 

místě zvláštní partnerství s USA. To bylo posíleno přátelským vztahem premiérky 

s prezidentem Ronaldem Reaganem (1981-1989), se kterým sdílela základní politické názory. 

Pro oba byl prioritou boj proti komunismu a s ním související obranná politika. Margaret 

Thatcherová podporovala amerického prezidenta v jeho krocích v oblasti zahraniční politiky i 
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obrany. Premiérka například odsoudila sovětskou invazi do Afghánistánu na konci roku 1979 

stejně jako vyhlášení výjimečného stavu v Polsku v prosinci 1981, umožnila nálet USAF 

(Letectvo USA) na Libyi ze základen v Británii,  nebo podporovala amerického výrobce 

vrtulníků Sikorsky během aféry Westland. Margaret Thatcherová svými protisovětskými 

postoji přispěla ke zhroucení východního bloku. V druhé polovině 80. let navázala přátelský 

pracovní vztah s Michailem Gorbačovem a postupně navštívila Maďarsko, Sovětský svaz a 

Polsko. Lze říci, že Železná lady plnila roli jakéhosi prostředníka mezi Ronaldem Reaganem 

a Michailem Gorbačovem a přispěla tak ke konci studené války. 

 Politika vůči ES byla pro Margaret Thatcherovou až na druhém místě a je nutné ji 

zasadit do celkového rámce britské zahraniční politiky, která kromě vztahů s USA také 

zahrnovala vazby na země Commonwealthu. Priority viděla premiérka v partnerství s USA a 

silných transatlantických vztazích. Důležitou roli pro ni měla obranná funkce NATO. 

Zahraničněpolitickou orientaci Margaret Thatcherové dobře ilustruje její prohlášení: 

„Všechny problémy přišly přes Kanál a všechna řešení přes Atlantik.“103  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 ASH, Timothy Garton. Free World: America, Europe and the Surprising Future of the West.  
New York: Random House, 2004. s. 23-24. 
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IX. Devadesátá léta: Baronka a Evropská unie 

 

Margaret Thatcherová zůstala po své abdikaci  členkou Dolní sněmovny až do voleb 

v roce 1992. I když se dostala mimo centrum politického dění, stále pokračovala ve svém boji 

proti hlubší evropské integraci. V posledním roce v křesle premiérky nedokázala zabránit 

rozhodujícím kroků směřujícím k Maastrichtské smlouvě z roku 1992. V roce 1992, ještě jako 

poslankyně Dolní sněmovny, vyjádřila svůj nesouhlas s touto smlouvou. Na druhou stranu 

uvítala vyjmutí libry z ERM v září téhož roku. To jí také poskytlo argumenty v boji proti 

ratifikaci Maastrichtské smlouvy, která znamenala další postup k měnové unii. John Major ale 

v červnu 1993 spojil ratifikaci Maastrichtu v Dolní sněmovně s hlasováním o vyslovení 

důvěry vládě, díky čemuž byla smlouva těsnou většinou přijata. Konzervativní poslanci si byli 

moc dobře vědomi, že v případných předčasných volbách by neměli šanci na další vítězství.   

V roce 1992 byla Margaret Thatcherová povýšena do šlechtického stavu a získala titul 

baronky pro svou osobu (Baroness Thatcher of Kesteven). Jako baronka se stala členkou 

Sněmovny lordů (House of Lords), čehož využila k tomu, aby její názory, obzvláště ty 

ohledně Evropské unie, byly stále slyšet. V roce 1993 se snažila Sněmovnu lordů přesvědčit o 

nutnosti hlasovat o ratifikaci Maastrichtské smlouvy referendem: „Věřím, že vzdát se práv 

Parlamentu v míře navrhované Maastrichtskou smlouvou bez souhlasu lidí v referendu by 

bylo zrazení důvěry, kterou do nás, jako ochránců parlamentních institucí, soudů a ústavy, 

vložili.“104 Tento projev je zajímavý ve srovnání s odporem Margaret Thatcherové 

k referendu v roce 1975, kdy podle ní členství v ES neznamenalo ústavní změnu a rozhodnutí 

o setrvání v ES tedy plebiscit nevyžadovalo. 

I v následujících letech prezentovala Margaret Thatcherová své eurofobní postoje jak 

v tisku, tak na mnoha přednáškách a konferencích, na které byla jako významná osobnost 

světové politiky zvána. Je nutné dodat, že těmito projevy často právě nepomohla 

Konzervativní straně, která se dodnes nedokázala vzpamatovat z rozkolu v otázce postoje 

k Evropské unii, který svou politikou způsobila. 

V roce 1992 se Margaret Thatcherová stala geopolitickou konzultantkou pro 

tabákovou společnost Philip Morris, které měla za plat 250 000 USD ročně a stejně tak velký 

roční příspěvek pro její nadaci pomoci expandovat na trhy zemí bývalého východního bloku, 

                                                 
104 Projev v House of Lords (7.6.93). K dispozici na: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=108314, 10.4.06. 
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Číny a Vietnamu. Též měla pomoci v boji proti plánovanému zákazu reklamy na tabákové 

výrobky v EU.105  

Již v roce 1991 založila baronka Nadaci Margaret Thatcherové (Margaret Thatcher 

Foundation), která si mimo jiné klade za cíl podporovat rozvoj demokracie ve světě, posílení 

transatlantických vztahů a rozšíření volného obchodu ve světě. Na webových stránkách 

nadace je také k dispozici obsáhlý archiv dokumentů z období premiérčiny vlády. 

Železná lady se stala čestnou předsedkyní Bruges Group. Bruggská skupina byla 

založena a pojmenována na památku slavného projevu Margaret Thatcherové v Bruggách 

v roce 1988. Je nezávislým nadstranickým think tankem (mozkový trust, výzkumný tým), 

který reprezentuje euroskeptické názory. Bruggská skupina má vazby především na 

Konzervativní stranu. 

V první polovině 90. let sepsala Železná lady své dvoudílné politické paměti (The 

Path to Power, The Downing Street Years) a později také několik dalších publikací 

s politickou a zahraničněpolitickou tématikou. 

V roce 1998 učinila Margaret Thatcherová kontroverzní návštěvu bývalého chilského 

diktátora Augusta Pinocheta, který byl v té době v domácím vězení ve Velké Británii a 

podnikal právní kroky proti svému vydání do Španělska, kde měl být souzen za porušování 

lidských práv v Chile v letech 1973-1990. Margaret Thatcherová svému starému spojenci ve 

Falkandské válce  během jejich setkání vyjádřila svou podporu.106 

V roce 2002 se Margaret Thatcherová po zdravotních problémech na doporučení 

lékařů stáhla z politického života. V červnu 2003 zemřel ve věku 88 let její manžel Sir Denis 

Thatcher. O rok později se zúčastnila pohřbu Ronalda Reagana, svého spolubojovníka proti 

komunismu v 80. letech, se kterým si byla osobně i názorově velice blízká.  

V říjnu 2005 oslavila Železná lady své 80. narozeniny. Oslavy, během které Margaret 

Thatcherová přes rady lékařů a k překvapení všech po dlouhé době pronesla veřejný projev, se 

vedle 650 hostů zúčastnila i královna Alžběta II. a Tony Blair.  

Margaret Thatcherová je možné označit, po Siru Winstonu Churchillovi,  za největší 

osobnost britských dějin 20. století. Svým bojem proti komunismu a radikálními 

hospodářskými reformami v Británii se zapsala do dějin. Při celkovém pohledu na její 

politickou kariéru lze její politiku vůči evropské integraci považovat za její největší porážku a 

neúspěch, který nakonec výrazně přispěl k jejímu pádu. Přesto ale, jak napsal Michal Kubát, 

je Margaret Thatcherová „státníkem, ne pouhým politikem. Politik své politické přesvědčení, 

                                                 
105 http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher, 9.4.06. 
106 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/304516.stm, 10.4.06. 
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své ideje (má-li vůbec nějaké), obětuje pro přízeň médií a veřejného mínění. Takový politik 

může být úspěšný, nestane se však státníkem. Naopak státník si může nedostatkem 

pragmatismu vysloužit posměch a přivodit pád. Tento pád je však pouze dočasný, protože 

státník se na rozdíl od politika navždy zapíše do dějin.“107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 KUBÁT ,Michal. Thatcherová-státník, ne pouhý politik. MF DNES. 13.10. 2005. s. A/7. 
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X. Závěr 

 

 Postoj Margaret Thatcherové k evropskému společenství prošel během jejího života 

radikální proměnou. V 50. a 60. letech preferovala zapojení Velké Británie do nově 

vznikajícího EHS a počáteční odmítání z britské strany a následná de Gaullova veta vnímala 

jako škodlivé pro ekonomické zájmy Spojeného království. To lze částečně vysvětlit její vírou 

ve svobodný trh a vědomím, jaké výhody by Británie získala, kdyby se tohoto evropského 

projektu zúčastnila od počátku a měla tak šanci ovlivnit jeho formování. Druhým faktorem 

jejího eurooptimismu v této době je podle mého názoru fakt, že si Margaret Thatcherová 

zdaleka neuvědomovala dopady členství na britskou suverenitu, jejíž omezování se pro ni 

později stalo klíčové. Za epilog tohoto eurooptimistického období považuji referendum o 

setrvání Velké Británie v ES v roce 1975, kdy se jasně vyslovila pro členství. To chápu 

částečně i jako projev politického pragmatismu, neboť si byla dobře vědoma hlubokého 

rozkolu labouristů v otázce britského členství a chtěla tak oslovit voliče jasným postojem. 

Sama své rozhodnutí zdůvodňuje hospodářskými motivy. V oblasti politického rozhodování 

již tehdy dávala jasně přednost intergovernmentalismu před supranacionalismem a věřila ve 

„svobodnou Evropu, nikoliv Evropu standardizovanou.“  

 Její úřadování v křesle premiérky lze rozdělit na tři období. Prvním je vymezeno roky 

1979-1984, kdy Margaret Thatcherová neústupně bojovala za definitivní vyřešení otázky 

britského rabatu. V Evropě svým typickým nekompromisním a nediplomatickým stylem 

nenechala nikoho na pochybách, že tuto bitvu je rozhodnuta vyhrát. Pro její černobílé vnímání 

měl tento spor jediného možného a spravedlivého vítěze – toho, který úřaduje v čísle 10. 

Svými nekompromisními postoji si již v tomto období dokázala v Evropě vytvořit mnoho 

nepřátel. 

 Druhé období let 1985-1886 je jediným, kdy Margaret Thatcherová praktikovala vůči 

ES konstruktivní politiku. Vidina dokončení vytouženého jednotného trhu ji přiměla podepsat 

Jednotný evropský akt, kterým ale zároveň odsouhlasila vývoj směrem k Hospodářské a 

měnové unii; tedy vývoj, proti kterému v následujících letech tak zuřivě bojovala. Podpis JEA 

prezentovala jako úspěch a nejspíš si neuvědomovala, nebo si odmítala připustit, jaký vývoj 

zahájí.  

 Poslední období přibližně od roku 1986 až do její rezignace v listopadu 1990 je již 

charakteristické jejími euroskeptickými a postupně až eurofobními názory, které se projevily 

v její obstruktivní politice. Všemi dostupnými prostředky se snažila zastavit nebo alespoň 
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zpomalit vývoj směřující k měnové a politické unii. Jejím úhlavním nepřítelem se stal 

předseda Evropské komise Jacques Delors, který společně s francouzsko-německou osou 

Mitterrand-Kohl začal uskutečňovat svou federalistickou vizi Evropy, která se pro Margaret 

Thatcherovou stala příslovečnou noční můrou. Svou vizi budoucí „Evropy států“ představila 

ve svém slavném projevu v Bruggách v roce 1988, kde se jasně a otevřeně postavila proti 

narůstající moci nadnárodních institucí ES, konkrétně především Evropské komise, a 

evropskému „superstrátu vykonávajícímu dominaci z Bruselu.“ Euroskeptické postoje 

Margaret Thatcherové vyvrcholily v otázce zapojení libry do ERM, jehož podstata byla proti 

jejímu základnímu politickému přesvědčení. Po dlouholetých sporech se svými ministerstvy 

financí a zahraničí byla nakonec pod tlakem vlastní strany i veřejného mínění nucena ustoupit 

a do ERM vstoupit měsíc a půl před svou rezignací. Tento krok byl její největší politickou 

porážkou a stal se symbolickou tečkou za její evropskou politikou. Její evropská politika 

založená na agresi a radikálně odmítavé postoje vůči vývoji v ES zapříčinily názorové 

rozdělení Konzervativní strany, která se z něho dodnes zcela nevzpamatovala.  

Přestože se snažila zabránit směřování k měnové a politické unii, Margaret 

Thatcherová nikdy neučinila takové kroky, který by vedly k neúčasti Velké Británie na dalším 

integračním procesu. Její snahou bylo podílet se na rozhodování a mít tak možnost ovlivňovat 

další vývoj. Přesto je jasné, že evropská integrace vznikala od začátku jako francouzsko-

německý projekt a pozdní zapojení Velké Británie jí znemožnilo ovlivnit formování politik 

ES v 60. letech a inkorporovat tak do nich britské zájmy. Následné euroskeptické postoje 

labouristů po vstupu Británie do ES v roce 1973 a politika Margaret Thatcherové v 80. letech 

způsobily, že Francie a Německo ve srovnání se Spojeným královstvím hrají v EU klíčovou 

úlohu. 

 Margaret Thatcherová praktikovala evropskou politiku, která nemusí být špatná jen 

proto, že odporuje federalistické vizi Evropy. Snažila se o takový vývoj, který byl podle jejího 

názoru pro Británii nejlepší. Současné euroskeptické postoje Velké Británie a fakt, že Spojené 

království stále není a jen tak nebude součástí eurozóny, dokazují, že v zásadě její politika 

vystihovala odlišné postoje a způsob, jakým Britové nahlížejí na Evropu. Po ztroskotání 

projektu evropské ústavní smlouvy dnes Evropská unie stojí před otázkou, jakým směrem se 

dále vydat, a vize „širší a volnější Evropy,“ za kterou Margaret Thatcherová bojovala, je stále 

jedním z možných řešení.  
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XI. English Summary 

 
 My thesis describes Margaret Thatcher’s attitude to the European Community (EC). It 

is focused on the time period of 1975-1990, which was the era of Margaret Thatcher as 

Leader of the Conservative Party. I describe and analyze reasons of the Iron Lady’s changing 

attitude to the EC throughout her years in the office as well as explain goals of her European 

policy. 

 In the years 1975-1979, Margaret Thatcher was the leader of the Conservatives’ 

Shadow Cabinet. Her European policy then can be regarded as optimistic, or even enthusiastic 

in the case of the referendum of 1975, when she “wholeheartedly supported the big Yes for 

Europe”. She explained her support for the British EC membership by economical assets.  

 The Conservatives won the general elections of 1979 by landslide and Margaret 

Thatcher became the Prime Minister. She devoted the first five years of her European policy 

to struggles for a permanent agreement on the British Budgetary Question. She eventually 

reached the “fair” victory at the Fontainebleau summit of 1984. However, she had to pay a 

high political price for it; she won the fame of a eurosceptic and became one of the most 

unpopular politicians of the European Council.  

 The period of 1985-1986 was dedicated to the completion of the single market, which 

was the major goal of Thatcher’s efforts. That is why this period is considered to be the only 

time of Thatcher conducting a constructive European policy. 

 However, by signing the Single European Act of 1986, Margaret Thatcher also agreed 

to the progress towards the Economic and Monetary Union (EMU) and deeper political 

integration. She spent the last four years of her period in office by attempting to stop or at 

least slow down the process of monetary and political integration. These goals were strongly 

promoted by her archenemy, “the French socialist and federalist” Jacques Delors. Thatcher 

could not stand the policy conducted by the Delors’ Commission and thus decided to speak 

out. In Brugges in 1988, the Iron lady delivered her famous address on her vision of the future 

of Europe. She criticized “the European super-state exercising a new dominance from 

Brussels” and called for “Europe of the states”, which would be looser and more wide-open.   

 After long-lasting dispute with her ministers, Thatcher was eventually defeated and 

forced to join the European Exchange Rate Mechanism in October 1990. Her aggressive and 

dismissive European policy proved to have a decisive impact on the unity of Conservative 

Party. Thatcher’s attitude to Europe became one of the key reasons of her forced resignation 

on November 22, 1990. 
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XII. Přílohy 
(podstatné pasáže jsem zvýraznil podtržením) 

 
 

XII.1. Komentář Roye Jenkinse k Evropské radě v Lucemburku (duben 1980) 
 
In his memoirs, Roy Jenkins, President of the European Commission from 1977 to 1981, recalls Margaret 
Thatcher's refusal to accept the proposal made by her European partners concerning Britain's contribution to the 
Community budget at the Luxembourg European Council, held on 27 and 28 April 1980. 
Source: JENKINS, Roy. A life at the centre. London: Macmillan, 1991, pp. 502-503. 
K dispozici na: http://www.ena.lu?lang=2&doc=19506, 11.4.06. 
 
 
 [...] 
 
The offer, put forward by Schmidt, was that the British deficit for 1980 should not be allowed to grow beyond 
the average for 1978 and 1979. As the 1978 figure had been low this was a convoluted way of transferring a 
surprisingly large sum of money. Giscard then capped the offer (illogically but generously) by proposing that the 
amount paid to the British should be the same in 1981 as in 1980. This held out the prospect of a payment for the 
two years combined of 2400 million écus, whereas no one was previously contemplating a yearly figure of much 
above 1000 million, certainly not over 1100 million. 
 
When we adjourned for a typically late lunch at 3.45, the expectation was that Mrs Thatcher, after a suitable 
interval for reflection and consultation and for not giving the impression of snatching at the offer, would come 
back and accept. Even such an experienced journalist as Peter Jenkins, when the terms had duly leaked out at 
about 4.30, decided that the offer was unrefusable and, being almost as serious a gastronome as he was a 
journalist, set off for an early dinner in some notable Luxembourg country hostelry, thereby missing the last act. 
Over our more modest high tea at about the same time, Giscard, with his liking for long conversational snooker 
shots played diagonally down the table, suddenly asked me in the hearing of almost all the Prime Ministers and 
Foreign Ministers whether I thought the offer was reasonable and should be accepted. 'Yes,' I said, and he looked 
half pleased that he had got my endorsement and half disappointed that he had not exposed me as a British agent. 
 
Mrs Thatcher meanwhile cogitated in private and decided against. I understood that Peter Carrington and her two 
senior advisers, Robert Armstrong and Michael Palliser, were in favour of acceptance, and that the only 
influence the other way, apart from her own bellicose instincts, was Peter Walker, who was attending an 
Agricultural Council in the same building and, perhaps provoked by his experience in that provoking body, 
where he had just agreed to an agricultural price increase he ought not to have accepted, was on the side of 
intransigence on the BBQ. 
 
When we reassembled in the Council chamber at about 5.00 p.m. it was obvious from Mrs Thatcher's face that 
she was not going to accept. I went round the table to her and said that I thought she was making a great mistake. 
Perfectly good-temperedly but also impregnably complacently she said, 'Don't try persuading me: you know I 
always find persuasion very counter-productive.' She then announced her refusal, I announced my disagreement 
with her, others expressed more amazement than dismay, and the proceedings ground to a stunned end. No one 
had much idea what was to happen next. 
 
[…] 
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XII.2. Evrospká rada ve Fontainebleau, 25.-26.6.1984 
 
Conclusions of the Presidency 
 
On 26 June 1984, the Conclusions of the Presidency on the work of the Fontainebleau European Council lay 
down new guidelines for the revival of European cooperation and define the framework for a People's Europe. 
Source: "Conclusions of the Fontainebleau European Council", in Bulletin of the European Communities. June 
1984, No 6,  pp. 11-12.  
K dispozici na: http://www.ena.lu?lang=2&doc=7607, 11.4.06. 
 
The European Council, meeting at Fontainebleau on 25 and 26 June 1984, adopted the decisions on the questions 
left in abeyance at its meeting in Brussels on 19 and 20 March 1984. 
The European Council also confirmed the points of agreement which it has reached in Brussels. It took note of 
the progress made in regard to new policies and discussed environment and health issues. It adopted new 
guidelines for the reactivation of European cooperation. 
 
1. Budgetary imbalances 
 
1. Expenditure policy is ultimately the essential means of resolving the question of budgetary imbalances. 
 
However, it has been decided that any Member State sustaining a budgetary burden which is excessive in 
relation to its relative prosperity may benefit from a correction at the appropriate time. 
The basis for the correction is the gap between the share of VAT payments and the share of expenditure 
allocated in accordance with the present criteria. 
 
2. As far as the United Kingdom is concerned, the following arrangement is adopted: 
 
(i) for 1984, a lump sum of 1 000 million ECU is fixed; 
(ii) from 1985 the gap (base of the correction) as defined in paragraph 1 is, for the period referred to in 
paragraph 4, corrected annually at 66%. 
 
3. The corrections foreseen in paragraph 2 will be deducted from the United Kingdom's normal VAT share in the 
budget year following the one in respect of which the correction is granted. The resulting cost for the other 
Member States will be shared among them according to their normal VAT share, adjusted to allow the Federal 
Republic of Germany's share to move to two thirds of its VAT share. 
 
4. The correction formula foreseen in paragraph 2 (second indent) will be a part of the decision to increase the 
VAT ceiling to 1.4%, their durations being linked. 
 
One year before the new ceiling is reached, the Commission will present to the Council a report setting out the 
state of play on: 
(i) the result of the budgetary discipline;  
(ii) the Community's financial needs; 
(iii) the breakdown of the budgetary costs among Member States, having regard to their relative prosperity, and 
the consequences to be drawn from this for the application of the budgetary corrections. 
 
The Council will re-examine the question as a whole and will take the appropriate decisions ex novo. 
 
2. Own resources and enlargement 
 
The maximum rate of mobilization of VAT will be 1.4% on 1 January 1986; this maximum rate applies to every 
Member State and will enter into force as soon as the ratification procedures are completed, and by 1 January 
1986 at the latest. 
The maximum rate may be increased to 1.6% on 1 January 1988 by unanimous decision of the Council and after 
agreement has been given in accordance with national procedures. 
The European Council confirms that the negotiations for the accession of Spain and Portugal should be 
completed by 30 September 1984 at the latest. Between now and then the Community will have to make every 
effort to create the right conditions for the success of this enlargement, both in the negotiations with Spain on 
fisheries to ensure the conservation of fish stocks and also by reforming the common organization of the wine 



 56 

market to ensure that the quantities of wine produced in the Community are controlled and by means of a fair 
balance between agricultural and industrial agreements. 
 
3. Financing of the 1984 budget 
 
The European Council agreed that, pending national parliaments' ratification of the increase in own resources, 
steps will be taken at the next (Budget) Council meeting to cover the needs of the 1984 budget to ensure that the 
Community operates normally. 
 
[…] 
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XII.3. Shrnutí diskuze stínového kabinetu konzervativců o EMS z 15. 11. 1978 
 
K dispozici na: http://www.margaretthatcher.org/document/9D4E74C41EC34366B74B60C05F5F27A4.pdf, 
11.4.06. 
 
1978 Nov 15 We 
Archive (Thatcher MSS) Shadow Cabinet: Minutes of Meeting (attitude to European Monetary System) 
 
[…] 

 
[…] 
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XII.4. Projev Margaret Thatcherové v Bruggách, 20.9.1988 (vybrané pasáže) 
 
On 20 September 1988, at the beginning of the 39th academic year of the College of Europe in Bruges, the 
British Prime Minister, Margaret Thatcher, delivers a speech on the future of Europe and condemns the 
bureaucratic and centralist tendencies of the Community tendencies of the Community system. 
 
Source: The Bruges Group. [ON-LINE]. [London]: Bruges Group, [18.09.2002].  
K dispozici na: http://www.brugesgroup.com/mediacentre/index.live?article=92, 11.4.06. 
 
 
Address given by Margaret Thatcher (Bruges, 20 September 1988) 
 
[…] 
 
Mr Chairman, you have invited me to speak on the subject of Britain and Europe. Perhaps I should congratulate 
you on your courage. If you believe some of the things said and written about my views on Europe, it must seem 
rather like inviting Genghis Khan to speak on the virtues of peaceful co-existence! 
 
[…] 
 
We British have in a special way contributed to Europe. Over the centuries we have fought to prevent Europe 
from falling under the dominance of a single power. We have fought and we have died for her freedom. Only 
miles from here in Belgium lie the bodies of 120,000 British soldiers who died in the First World War. Had it 
not been for that willingness to fight and to die, Europe would have been united long before now — but not in 
liberty, not in justice. It was British support to resistance movements throughout the last War that helped to keep 
alive the flame of liberty in so many countries until the day of liberation. 
 
[…] 
 
The European Community is one manifestation of that European identity. But it is not the only one. We must 
never forget that East of the Iron Curtain peoples who once enjoyed a full share of European culture, freedom 
and identity have been cut off from their roots. We shall always look on Warsaw, Prague and Budapest as great 
European cities. 
 
Nor should we forget that European values have helped to make the United States of America into the valiant 
defender of freedom which she has become. 
 
Europe’s Future 
 
This is no arid chronicle of obscure facts from the dust-filled libraries of history. It is the record of nearly two 
thousand years of British involvement in Europe, co-operation with Europe and contribution to Europe, a 
contribution which today is as valid and as strong as ever. Yes, we have looked also to wider horizons — as have 
others — and thank goodness for that, because Europe never would have prospered and never will prosper as a 
narrow-minded, inward-looking club. 
 
The European Community belongs to all its members. It must reflect the traditions and aspirations of all its 
members. 
 
And let me be quite clear. Britain does not dream of some cosy, isolated existence on the fringes of the European 
Community. Our destiny is in Europe, as part of the Community. That is not to say that our future lies only in 
Europe. But nor does that of France or Spain or indeed any other member. 
 
[…] 
 
Willing Co-operation Between Sovereign States 
 
My first guiding principle is this: willing and active co-operation between independent sovereign states is the 
best way to build a successful European Community. To try to suppress nationhood and concentrate power at the 
centre of a European conglomerate would be highly damaging and would jeopardise the objectives we seek to 
achieve. 
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Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with 
its own customs, traditions and identity. It would be folly to try to fit them into some sort of identikit European 
personality. 
 
Some of the founding fathers of the Community thought that the United States of America might be its model. 
But the whole history of America is quite different from Europe. People went there to get away from the 
intolerance and constraints of life in Europe. They sought liberty and opportunity; and their strong sense of 
purpose has, over two centuries, helped create a new unity and pride in being American — just as our pride lies 
in being British or Belgian or Dutch or German. 
 
I am the first to say that on many great issues the countries of Europe should try to speak with a single voice. I 
want to see us work more closely on the things we can do better together than alone. Europe is stronger when we 
do so, whether it be in trade, in defence, or in our relations with the rest of the world. 
 
But working more closely together does not require power to be centralised in Brussels or decisions to be taken 
by an appointed bureaucracy. Indeed, it is ironic that just when those countries such as the Soviet Union, which 
have tried to run everything from the centre, are learning that success depends on dispersing power and decisions 
away from the centre, some in the Community seem to want to move in the opposite direction. 
 
We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a 
European level, with a European super-state exercising a new dominance from Brussels. 
 
Certainly we want to see Europe more united and with a greater sense of common purpose. But it must be in a 
way which preserves the different traditions, Parliamentary powers and sense of national pride in one’s own 
country; for these have been the source of Europe’s vitality through the centuries. 
 
Encouraging Change 
 
My second guiding principle is this: Community policies must tackle present problems in a practical way, 
however difficult that may be. If we cannot reform those Community policies which are patently wrong or 
ineffective and which are rightly causing public disquiet, then we shall not get the public’s support for the 
Community’s future development. 
 
That is why the achievements of the European Council in Brussels last February are so important. It wasn’t right 
that half the total Community Budget was being spent on storing and disposing of surplus food. Now those 
stocks are being sharply reduced. It was absolutely right to decide that agriculture’s share of the budget should 
be cut in order to free resources for other policies, such as helping the less well off regions and training for jobs. 
 
It was right too to introduce tighter budgetary discipline to enforce these decisions and to bring total EC 
spending under better control. Those who complained that the Community was spending so much time on 
financial detail missed the point. You cannot build on unsound foundations, financial or otherwise; and it was 
the fundamental reforms agreed last winter which paved the way for the remarkable progress which we have 
since made on the Single Market. 
 
But we cannot rest on what we have achieved to date. For example, the task of reforming the Common 
Agricultural Policy is far from complete. Certainly, Europe needs a stable and efficient farming industry. But the 
CAP has become unwieldy, inefficient and grossly expensive. Production of unwanted surpluses safeguards 
neither the income nor the future of farmers themselves. 
 
We must continue to pursue policies which relate supply more closely to market requirements, and which will 
reduce overproduction and limit costs. Of course, we must protect the villages and rural areas which are such an 
important part of our national life — but not by the instrument of agricultural prices. 
 
Tackling these problems requires political courage. The Community will only damage itself in the eyes of its 
own people and the outside world, if that courage is lacking. 
 
 
 
 



 60 

Europe Open to Enterprise 
 
My third guiding principle is the need for Community policies which encourage enterprise. If Europe is to 
flourish and create the jobs of the future, enterprise is the key. 
 
The basic framework is there: the Treaty of Rome itself was intended as a Charter for Economic Liberty. But 
that is not how it has always been read still less applied. 
 
The lesson of the economic history of Europe in the 1970s and 1980s is that central planning and detailed control 
don’t work, and that personal endeavour and initiative do. That a State-controlled economy is a recipe for low 
growth; and that free enterprise within a framework of law brings better results. The aim of a Europe open to 
enterprise is the moving force behind the creation of the Single European Market by 1992. By getting rid of 
barriers, by making it possible for companies to operate on a Europe-wide scale, we can best compete with the 
United States, Japan and the other new economic powers emerging in Asia and elsewhere. 
 
And that means action to free markets, action to widen choice, action to reduce government intervention. 
 
Our aim should not be more and more detailed regulation from the centre: it should be to deregulate and to 
remove the constraints on trade. Britain has been in the lead in opening its markets to others. The City of London 
has long welcomed financial institutions from all over the world, which is why it is the biggest and most 
successful financial centre in Europe. 
 
We have opened our market for telecommunications equipment, introduced competition into the market for 
services and even into the network itself — steps which others in Europe are only now beginning to face. 
 
In air transport, we have taken the lead in liberalisation and seen the benefits in cheaper fares and wider choice. 
Our coastal shipping trade is open to the merchant navies of Europe. I wish I could say the same of many other 
Community members. 
 
Regarding monetary matters, let me say this. The key issue is not whether there should be a European Central 
Bank. The immediate and practical requirements are: to implement the Community’s commitment to free 
movement of capital — in Britain we have it; and to the abolition throughout the Community of the exchange 
controls — in Britain we abolished them in 1979; to establish a genuinely free market in financial services, in 
banking, insurance, investment; to make greater use of the ecu. Britain is this autumn issuing ecu-denominated 
Treasury bills, and hopes to see other Community governments increasingly do the same. 
 
[…] 
 
Europe Open to the World 
 
My fourth guiding principle is that Europe should not be protectionist. The expansion of the world economy 
requires us to continue the process of removing barriers to trade and to do so in the multilateral negotiations in 
the GATT. 
 
It would be a betrayal if, while breaking down constraints on trade within Europe, the Community were to erect 
greater external protection. We must ensure that our approach to world trade is consistent with the liberalisation 
we preach at home. 
 
We have a responsibility to give a lead on this, a responsibility which is particularly directed towards the less 
developed countries. They need not only aid; more than anything they need improved trading opportunities if 
they are to gain the dignity of growing economic strength and independence. 
 
Europe and Defence 
 
My last guiding principle concerns the most fundamental issue, the European countries’ role in defence. Europe 
must continue to maintain a sure defence through NATO. There can be no question of relaxing our efforts even 
though it means taking difficult decisions and meeting heavy costs. 
 
It is to NATO that we owe the peace that has been maintained over 40 years. The fact is things are going our 
way: the democratic model of a free enterprise society has proved itself superior; freedom is on the offensive, a 
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peaceful offensive, the world over for the first time in my lifetime. We must strive to maintain the United States’ 
commitment to Europe’s defence. That means recognising the burden on their resources of the world role they 
undertake, and their point that their Allies should play a full part in the defence of freedom, particularly as 
Europe grows wealthier. Increasingly they will look to Europe to play a part in out-of-area defence, as we have 
recently done in the Gulf. 
 
NATO and the WEU have long recognised where the problems with Europe’s defences lie, and have pointed out 
the solutions. The time has come when we must give substance to our declarations about a strong defence effort 
with better value for money. 
 
It is not an institutional problem. It is not a problem of drafting. It is something at once simpler and more 
profound: it is a question of political will and political courage, of convincing people in all our countries that we 
cannot rely for ever on others for our defence, but that each member of the Alliance must shoulder a fair share of 
the burden. 
 
We must keep up public support for nuclear deterrence, remembering that obsolete weapons do not deter; hence 
the need for modernisation. 
 
We must meet the requirements for effective conventional defence in Europe against Soviet forces which are 
constantly being modernised. 
 
We should develop the WEU, not as an alternative to NATO. but as a means of strengthening Europe’s 
contribution to the common defence of the West. 
 
Above all, at a time of change and uncertainty in the Soviet Union and Eastern Europe, we must preserve 
Europe’s unity and resolve, so that whatever may happen our defence is sure. At the same time, we must 
negotiate on arms control and keep the door wide open to co-operation on all the other issues covered by the 
Helsinki Accords. 
 
But let us never forget that our way of life, our vision, and all that we hope to achieve is secured not by the 
rightness of our cause but by the strength of our defence. On this we must never falter, never fail. 
 
The British Approach 
 
I believe it is not enough just to talk in general terms about a European vision or ideal. If we believe in it, we 
must chart the way ahead and identify the next steps. That is what I tried to do this evening. 
 
This approach does not require new documents: they are all there, the North Atlantic Treaty, the Revised 
Brussels Treaty, and the Treaty of Rome, texts written by far-sighted men, a remarkable Belgian — Paul Henri 
Spaak — among them. However far we may want to go, the truth is that we can only get there one step at a time. 
 
What we need now is to take decisions on the next steps forward rather than let ourselves be distracted by 
Utopian goals. Utopia never comes, because we know we should not like it if it did. 
 
Let Europe be a family of nations, understanding each other better, appreciating each other more, doing more 
together but relishing our national identity no less than our common European endeavour. 
 
Let us have a Europe which plays its full part in the wider world, which looks outward not inward, and which 
preserves that Atlantic Community — that Europe on both sides of the Atlantic — which is our noblest 
inheritance and our greatest strength. 
 
May I thank you for the privilege of delivering this lecture in this great hall to this great College. 
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XII.5. Rezignační projev Geoffrey Howea, Dolní sněmovna, 13.11.1990 (vybrané pasáže) 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Howe_resignation_speech, 10.4.06 

 
This is the text of the resignation speech delivered by MP Geoffrey Howe on November 13, 1990 
 
I find to my astonishment that a quarter of a century has passed since I last spoke from one of the Back Benches. 
Fortunately, however, it has been my privilege to serve for the past 12 months of that time as Leader of the 
House of Commons, so I have been reminded quite recently of the traditional generosity and tolerance of this 
place. I hope that I may count on that today as I offer to the House a statement about my resignation from the 
Government. 
 
It has been suggested--even, indeed, by some of my right hon. and hon. Friends--that I decided to resign solely 
because of questions of style and not on matters of substance at all. Indeed, if some of my former colleagues are 
to be believed, I must be the first Minister in history who has resigned because he was in full agreement with 
Government policy. The truth is that, in many aspects of politics, style and substance complement each other. 
Very often, they are two sides of the same coin. 
 
The Prime Minister and I have shared something like 700 meetings of Cabinet or shadow Cabinet during the past 
18 years, and some 400 hours alongside each other, at more than 30 international summit meetings. For both of 
us, I suspect, it is a pretty daunting record. The House might well feel that something more than simple matters 
of style would be necessary to rupture such a well-tried relationship. It was a privilege to serve as my right hon. 
Friend's first Chancellor of the Exchequer;  
 
[…] 
 
It was a great honour to serve for six years as Foreign and Commonwealth Secretary and to share with my right 
hon. Friend in some notable achievements in the European Community--from Fontainebleau to the Single 
European Act. But it was as we moved on to consider the crucial monetary issues in the European context that I 
came to feel increasing concern. Some of the reasons for that anxiety were made very clear by my right hon. 
Friend the Member for Blaby (Mr. Lawson) in his resignation speech just over 12 months ago. Like him, I 
concluded at least five years ago that the conduct of our policy against inflation could no longer rest solely on 
attempts to measure and control the domestic money supply. We had no doubt that we should be helped in that 
battle, and, indeed, in other respects, by joining the exchange rate mechanism of the European monetary system. 
There was, or should have been, nothing novel about joining the ERM ; it has been a long-standing commitment. 
For a quarter of a century after the second world war, we found that the very similar Bretton Woods regime did 
serve as a useful discipline. Now, as my right hon. Friend the Prime Minister acknowledged two weeks ago, our 
entry into the ERM can be seen as an "extra discipline for keeping down inflation" 
 
However, it must be said that that practical conclusion has been achieved only at the cost of substantial damage 
to her Administration and, more serious still, to its inflation achievements. As my right hon. Friend the Member 
for Blaby explained : "The real tragedy is that we did not join the exchange rate mechanism at least five years 
ago." As he also made clear, "That was not for want of trying." 
 
Indeed, the so-called Madrid conditions came into existence only after the then Chancellor and I, as Foreign 
Secretary, made it clear that we could not continue in office unless a specific commitment to join the ERM was 
made. 
 
As the House will no doubt have observed, neither member of that particular partnership now remains in office. 
Our successor as Chancellor of the Exchequer has, during the past year, had to devote a great deal of his 
considerable talents to demonstrating exactly how those Madrid conditions have been attained, so as to make it 
possible to fulfill a commitment whose achievement has long been in the national interest. 
 
It is now, alas, impossible to resist the conclusion that today's higher rates of inflation could well have been 
avoided had the question of ERM membership been properly considered and resolved at a much earlier stage. 
There are, I fear, developing grounds for similar anxiety over the handling --not just at and after the Rome 
summit--of the wider, much more open question of economic and monetary union. Let me first make clear 
certain important points on which I have no disagreement with my right hon. Friend, the Prime Minister. I do not 
regard the Delors report as some kind of sacred text that has to be accepted, or even rejected, on the nod. But it is 
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an important working document. As I have often made plain, it is seriously deficient in significant respects. I do 
not regard the Italian presidency's management of the Rome summit as a model of its kind--far from it. It was 
much the same, as my right hon. Friend the Prime Minister will recall, in Milan some five years ago. 
 
[…] 
 
It was the late Lord Stockton, formerly Harold Macmillan, who first put the central point clearly. As long ago as 
1962, he argued that we had to place and keep ourselves within the EC. He saw it as essential then, as it is today, 
not to cut ourselves off from the realities of power ; not to retreat into a ghetto of sentimentality about our past 
and so diminish our own control over our own destiny in the future. 
 
The pity is that the Macmillan view had not been perceived more clearly a decade before in the 1950s. It would 
have spared us so many of the struggles of the last 20 years had we been in the Community from the outset ; had 
we been ready, in the much too simple phrase, to "surrender some sovereignty" at a much earlier stage. If we had 
been in from the start, as almost everybody now acknowledges, we should have had more, not less, influence 
over the Europe in which we live today. We should never forget the lesson of that isolation, of being on the 
outside looking in, for the conduct of today's affairs. 
 
[…] 
 
We commit a serious error if we think always in terms of "surrendering" sovereignty and seek to stand pat for all 
time on a given deal--by proclaiming, as my right hon. Friend the Prime Minister did two weeks ago, that we 
have "surrendered enough". 
 
The European enterprise is not and should not be seen like that--as some kind of zero sum game. Sir Winston 
Churchill put it much more positively 40 years ago, when he said :"It is also possible and not less agreeable to 
regard" this sacrifice or merger of national sovereignty "as the gradual assumption by all the nations concerned 
of that larger sovereignty which can alone protect their diverse and distinctive customs and characteristics and 
their national traditions." 
 
I have to say that I find Winston Churchill's perception a good deal more convincing, and more encouraging for 
the interests of our nation, than the nightmare image sometimes conjured up by my right hon. Friend, who seems 
sometimes to look out upon a continent that is positively teeming with ill- intentioned people, scheming, in her 
words, to "extinguish democracy", to "dissolve our national identities" and to lead us "through the back-door into 
a federal Europe". 
 
What kind of vision is that for our business people, who trade there each day, for our financiers, who seek to 
make London the money capital of Europe or for all the young people of today? 
 
These concerns are especially important as we approach the crucial topic of economic and monetary union. We 
must be positively and centrally involved in this debate and not fearfully and negatively detached. The costs of 
disengagement here could be very serious indeed. 
 
There is talk, of course, of a single currency for Europe. I agree that there are many difficulties about the 
concept--both economic and political. Of course, as I said in my letter of resignation, none of us wants the 
imposition of a single currency. But that is not the real risk. The 11 others cannot impose their solution on the 
12th country against its will, but they can go ahead without us. The risk is not imposition but isolation. The real 
threat is that of leaving ourselves with no say in the monetary arrangements that the rest of Europe chooses for 
itself, with Britain once again scrambling to join the club later, after the rules have been set and after the power 
has been distributed by others to our disadvantage. That would be the worst possible outcome. 
 
[…] 
 
The point was perhaps more sharply put by a British business man, trading in Brussels and elsewhere, who wrote 
to me last week, stating : 
"People throughout Europe see our Prime Minister's finger-wagging and hear her passionate, No, No, No', much 
more clearly than the content of the carefully worded formal texts." 
He went on : 
"It is too easy for them to believe that we all share her attitudes ; for why else has she been our Prime Minister 
for so long?" 
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My correspondent concluded : 
"This is a desperately serious situation for our country." 
And sadly, I have to agree. 
 
The tragedy is--and it is for me personally, for my party, for our whole people and for my right hon. Friend 
herself, a very real tragedy--that the Prime Minister's perceived attitude towards Europe is running increasingly 
serious risks for the future of our nation. It risks minimising our influence and maximising our chances of being 
once again shut out. We have paid heavily in the past for late starts and squandered opportunities in Europe. We 
dare not let that happen again. If we detach ourselves completely, as a party or a nation, from the middle ground 
of Europe, the effects will be incalculable and very hard ever to correct. 
 
In my letter of resignation, which I tendered with the utmost sadness and dismay, I said : "Cabinet Government 
is all about trying to persuade one another from within". That was my commitment to Government by 
persuasion--persuading colleagues and the nation. I have tried to do that as Foreign Secretary and since, but I 
realise now that the task has become futile : trying to stretch the meaning of words beyond what was credible, 
and trying to pretend that there was a common policy when every step forward risked being subverted by some 
casual comment or impulsive answer. 
 
The conflict of loyalty, of loyalty to my right hon. Friend the Prime Minister--and, after all, in two decades 
together that instinct of loyalty is still very real--and of loyalty to what I perceive to be the true interests of the 
nation, has become all too great. I no longer believe it possible to resolve that conflict from within this 
Government. That is why I have resigned. In doing so, I have done what I believe to be right for my party and 
my country. The time has come for others to consider their own response to the tragic conflict of loyalties with 
which I have myself wrestled for perhaps too long. 
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