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Anotace 

Bakalářská práce „Německá evropská politika rozšíření po 1.5.2004- kontinuita či 

změna?“ pojednává o postoji spolkové vlády k otázce rozšíření Evropské unie během 

příprav na přijetí deseti států střední a východní Evropy a následně po jejich vstupu. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jak německá evropská politika reflektovala 

zkušenost „velkého třesku“. Jestliže v německé evropské politice došlo ke změně, je 

relevantní otázka, zda tento posun byl daný touto zkušeností nebo zde hrály roli i jiné 

skutečnosti. V neposlední řadě je cílem práce určit, jak se reflexe východního rozšíření 

odrazila na německé podpoře současného prohlubování a rozšiřování Evropské unie. 

Rozšíření v podobě „velkého třesku“ nemá v historii Evropské unie obdoby a proto bylo 

pro německou evropskou politiku rozšíření naprosto novou zkušeností. Navíc německá

evropská politika byla na počátku devadesátých let založena na předpokladu, že 

prohloubení a rozšíření Evropské unie jsou dvě strany téže mince. Práce vychází z 

předpokladu, že i tento postoj východní rozšíření muselo nutně prověřit. Na základě 

analytického modelu - zkoumání motivace, strategie a praktické politiky - určeného 

východním rozšířením sleduje práce, zda došlo ke změně německé pozice, nebo jestli 

německá evropská politika rozšíření zůstala kontinuální. Model daný východním 

rozšířením je aplikován na západobalkánské státy a v samostatné kapitole pak na 

kontroverzní případ Turecka. Zde autorka zohledňuje rozpad politického konsensu, 

který se projevil v otázce plnohodnotného členství Turecka v Evropské unii.

Annotation

The bachelor thesis deals with the attitude of the German government in the matter of 

the EU enlargement during the preparations for the acceptance of ten Central and 

Eastern European states and subsequently after their entry. This bachelor thesis aims to 

find out in which way the German European policy reflected the experience of the “big 

bang”. If the German European policy changed, then the folowing question is relevant. 
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Was this shift given by the experience of the 2004 enlargement or other facts played a 

role? Last but not least, it was aimed to find out how the reflection of the eastern 

enlargement influenced the German support of the current EU deepening and 

enlargement.   

The “big bang” enlargement is unique in the history of the EU. Therefore, the 

enlargement was completely new experience for the German European policy. The 

German European policy at the beginning of the 90s’ was based on the assumption that 

the EU deepening and enlargement are two sides of the same coin. The thesis works on 

the presumption that also this attitude had to be necessarily examined by the eastern 

enlargement. On the basis of the analytical model focusing on motivation, strategy and 

practical policy determined by the eastern enlargement, the thesis pursues, whether the 

German position shifted or if the German European policy of the enlargement remained 

continuous. The model given by the eastern enlargement has been applied on 

Westbalkan states, and on the controversial case of Turkey. Conserning the last stated 

Turkey the authoress takes into account the break-up of the political consensus in the 

question of its EU entry.
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Úvod

Spolková republika Německo vykazovala kontinuální podporu rozšiřování 

Evropské unie. V devadesátých letech se stala nejaktivnějším zastáncem přistoupení 

deseti nových států. Takto velké rozšíření nemělo v historii Evropského 

společenství/Evropské unie obdoby a neslo sebou řadu nových výzev, požadavků a 

nároků. Cílem této práce je zjistit, jak německá evropská politika v otázce vstupu zemí 

západního Balkánu a Turecka reflektovala tuto zkušenost.

Německá evropská politika se na počátku devadesátých let opírala o dvě 

konstanty- současnou podporu rozšíření a prohlubování integrace. Chápala je jako dva 

procesy, které se mohou vzájemně posilovat. Dá se říci, že rozšíření v podobě „velkého 

třesku“ bylo pro takto pojatou politiku spolkové vlády určitou zkouškou. Autorka se ve 

své práci pokusí porovnat, jakým vývojem v rámci těchto dvou konstant procházela 

německá evropská politika během východního rozšíření, a následně po 1. květnu 2004.

Hlavním tématem práce je zjistit, zda po velkém rozšíření o státy střední a 

východní Evropy spolková vláda setrvávala na aktivní podpoře dalšího rozšiřování 

Evropské unie, nebo jestli v jejím postoji došlo ke změně. Jestliže ano, pak tedy, jak se 

tato změna v německé evropské politice projevila? Je zapříčiněna skutečně zkušeností 

velkého rozšíření, nebo zde hrají roli i jiné skutečnosti?

Jednou z metod, jak zodpovědět dané otázky je ověřování a vyhodnocování 

jednotlivých hlasování německých europoslanců. To ovšem přesahuje možnosti 

bakalářské práce. Autorka se proto rozhodla práci zpracovat na základě dostupných 

zdrojů.

Téma německé evropské politiky ve vztahu k rozšíření Evropské unie není 

prakticky v česky psané odborné literatuře zpracováno. Ta se zabývá evropskou 

politikou rozšíření pouze obecně nebo se věnuje problematice vstupu České republiky. 

Nejblíže tématu bakalářské práce jsou studie V. Handla1, které se zaměřují na vztah 

Německa a regionu střední a východní Evropy. V rámci těchto studií se V. Handl věnuje 

i německé evropské politice. V německo-jazyčné odborné literatuře vyšly práce týkající 
                                                
1 Handl, Vladimir, Hon, Jan, Pick, Otto a kol.: Vztahy SRN ke státům střední a Evropy. Ústav 
mezinárodních vztahů, Praha 1999.
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se především pozice Berlína k východnímu rozšíření, které se v Německu stalo velkým 

tématem. Tyto studie jsou většinou součástí rozsáhlejších sborníků zabývajících se 

tématem obšírněji. Takto je koncipována například kniha Handbuch zur deutschen 

Aussenpolitik.2 Přístup k zemím západního Balkánu a k Turecku je zpracován o poznání 

méně. Prakticky ojedinělá je studie Die EU-Südosterweiterung3 zaměřující se pouze na 

vstup Rumunska a Bulharska. Pro bakalářskou práci ji autorka ovšem nevyužila pro její 

specifické zaměření na problematiku vstupu v souvislosti s nízkou úrovní blahobytu

v těchto zemích. Anglicky psaná odborná literatura se v rámci daného tématu

povětšinou zabývá jen určitým aspektem. Například práce M. Zaborowského4 se věnuje 

motivačním faktorům, které předurčovaly německou strategii a politiku vůči rozšíření 

Evropské unie o region střední a východní Evropy, o Rumunsko, Bulharsko a o 

Turecko. Zajímavě pojal vztah Německa a regionu střední Evropy také Michael Baun5

ve studii uveřejněné v German Politics. Ve své práci se zabývá možnými

hegemoniálními ambicemi Německa v oblasti. Práce M. Bauna je velmi dobře 

argumentačně podložená. S bakalářskou prací se stýká v bodě sledování vlivu motivace 

na postup ve strategii. V rámci Amerického institutu pro současná německá studia byly 

vydány studie pojednávající o problematice přijetí Turecka. Heinz Kramer ve své studii 

Whither Turkey’s EU Accession?6 analyzuje různé možnosti vývoje vztahu Turecka 

k Evropské unii po započetí přístupových vyjednávání a s tím související problémy. 

Velmi okrajově se dotýká reakce německého prostředí na vývoj vztahu Turecko-EU.

Informace pro tuto bakalářskou práci bylo možné dále získat z přehledových studií, 

které vychází pod záštitou Institutu pro evropskou politiku, hlavní německé instituce, 

která se zabývá evropskou integrací. Seriozním zdrojem jsou časopisy Das Parlament, 

Aus Politik und Zeitgeschichte a Internationale Politik.

Po prostudování zdrojů došla autorka k závěru, že pouze na základě sekundární 

literatury nebude možné téma odpovědně zpracovat, proto se rozhodla vycházet i 

z primárních zdrojů. Z primárních zdrojů jsou dostupné dokumenty uveřejněné na 
                                                
2
Schmidt, Siegmar, Hellmann, Gunther, Wolf, Reinhard (Hrsg.): Handbuch zur deutschen Aussenpolitik. 

VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007. 
3 Hishow, Ognian N: Die EU-Südosterweiterung. Dauerhafte Wohlstandsdivergenzen, vergleichsweise 
Geronte Belastungen des EU-Haushalts. Stiftung Wissenschaft und Politik, 2006.
4 Zaborowski, Marcin: More than simply expanding markets. Germany and EU enlargement. In: Sjursen, 

Helene: Questioning EU Enlargement, Routledge, Oxon 2006, s.104-121.
5 Baun, Michael: Germany and Central Europe: Hegemony Re-examined, German Politics. 2005, vol.14, 
no. 3, s. 371-389.
6

Kramer, Heinz: Whither Turkey's EU Accession? Perspectives and Problems After December 2004, 
American Institute for Contemporary German Studies, Washington 2004.
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vládních stránkách a na stránkách jednotlivých politických stran zastoupených ve 

Spolkovém sněmu. Je nutné ale zdůraznit, že archivy na těchto www stránkách jsou 

přístupné pouze do roku 2000. Hodnotným zdrojem poskytujícím přístup k 

dokumentům je i Bulletin vydávaný Tiskovou a informační kanceláří spolkové vlády ve 

formě CD.

Základními pracemi zabývajícími se německou evropskou politikou ve vztahu 

k rozšíření, které autorka použila, jsou disertační práce Martina Jeřábka Deutschland 

und die Osterweiterung der Europäischen Union7, kterou zpracoval na půdě Karlovy 

univerzity a Dorothey Lamatschové  Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 

1998-20028 obhájené na univerzitě v Regensburgu. M. Jeřábek detailně analyzuje 

všechny aspekty, které východní rozšíření zahrnovalo a hodnotí je z perspektivy 

spolkové vlády. Vůči práci Martina Jeřábka se tato bakalářská práce vymezuje 

strukturou rozdělenou na motivaci, strategii a konkrétní politiku a dále ji rozšiřuje, když 

ji používá jako normu pro postoj spolkové vlády k rozšiřování v době po roce 2004. 

Disertační práce D. Lamatschové se zabývá konceptem evropské politiky Německa 

v prvním vládním období koalice SPD a Bündnis90/Die Grünen. Pro tuto bakalářskou 

práci autorka využila kapitolu, kde Lamatschová věnuje pozornost vnějším vztahům 

Evropské unie. Lamatschová zde hodnotí návaznost či změnu v postoji k rozšíření 

Kohlovy a Schröderovy vlády. 

V rámci Institutu pro evropskou politiku se problematice německé evropské 

politiky v oblasti rozšíření důkladně věnuje Barbara Lippertová. Lippertová evropskou 

integraci a rozšíření zpracovává systematicky a kontinuálně a patří k nejuznávanějším 

odborníkům v této problematice. Ve sborníku Eine neue deutsche Europapolitik?9 se 

tématu věnuje v časovém období devadesátých let minulého století a hodnotí německou 

evropskou politiku Kohlovy a Schröderovy vlády v rámci konstant prohloubení a 

rozšiřování Evropské unie. Přístup B. Lippertové se stal inspirací pro tuto bakalářskou 

práci. Autorka se ve své práci pokusila mimo jiné poukázat na to, jakou roli hrál vliv 

těchto konstant, a jak se konkrétně projevoval. B. Lippertová také vedla na půdě 

                                                
7 Jeřábek, Martin: Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. Univerzita Karlova. 
Praha 2006.
8 Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002: von den strategischen 
Hügeln zur Mühsal der Ebene. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2004.
9 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989-Konzeptionen und Praxis der Regierung Kohl 
und Schröder. In: Schneider, Heinrich, Jopp, Mathias,  Schmalz, Uwe (Hrsg.): Eine neue deutsche 
Europapolitik?: Rahmenbedinungen, Problemfelder, Optionen. Europa Union Verlag, Bonn 2001, s. 349-
392.
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Institutu pro evropskou politiku německý tým přispívající do studií Enlargement/ 

Agenda 2000 Watch a jeho pokračování pod názvem EU- 25/27 Watch a EU – 27 

Watch. Jedná se o mezinárodní projekt, který od roku 1998 detailně monitoruje vývoj v 

evropské politice jednotlivých členských států a kandidátských zemí v problematice 

rozšiřování a prohlubování Evropské unie. Pro bakalářskou práci byly relevantní části 

týkající se Spolkové republiky Německo.

Bakalářská práce je deskriptivně analytickou statí. Sleduje vývoj německé 

politiky rozšíření od roku 1993 až 2008, chronologicky postupuje v jednotlivých 

obdobích a používá tři analytické sekce- motivaci, strategii a praktickou politiku. Je 

založena na oficiálních zdrojích a dokumentech, diskutuje analytické závěry obsažené 

v literatuře a nakonec sama dospěje k vlastní odpovědi na postavenou otázku

Práce je rozdělena na předmluvu, dvě hlavní kapitoly a závěr. V první kapitole 

autorka hodnotí rozšíření, které proběhlo 1. května 2004. Úvodní podkapitola je 

věnována motivaci, která vedla spolkové vlády k podpoře tohoto rozšíření. Druhá 

podkapitola osvětluje strategii německé evropské politiky. Analyzuje přístup Německa 

k výběru vhodných kandidátů, objasňuje formulaci podmínek vstupu a sleduje vývoj 

německé pozice při určování data vstupu nových zemí. Ve třetí podkapitole se autorka 

věnuje konkrétní politice, kterou vyvíjel Berlín ve prospěch rozšíření. Celá první 

kapitola slouží jako analytický model, ze kterého autorka vychází ve druhé kapitole, 

která se zabývá německou evropskou politikou v oblasti rozšíření po 1. květnu 2004 až 

do roku 2008 včetně. První část druhé kapitoly se věnuje zemím západního Balkánu-

rozšíření 2007, kandidátským státům Chorvatsku a Makedonii a perspektivě zbývajících 

zemí. Opět je zde analyzován zájem Spolkové republiky Německo na rozšíření, 

strategie německé vlády vedená vůči jednotlivým zemím a praktická politika 

podporující tyto státy na jejich cestě do Evropské unie. Turecku se autorka úmyslně 

v rámci druhé kapitoly věnuje odděleně. Zohledňuje zde rozpad politického konsensu 

v postoji k Turecku a analyzuje přístupy jednotlivých politických stran zastoupených ve 

Spolkovém sněmu. I zde autorka sleduje strukturu danou první kapitolou – motivace, 

strategie a praktická politika. Závěrem se autorka pokouší porovnáním jednotlivých 

bodů předchozích kapitol určit, jaký vliv mělo východní rozšíření na další koncept 

německé evropské politiky v oblasti rozšiřování Evropské unie a zodpovědět dané 

otázky.
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1. Proces příprav na rozšíření o státy střední a 

východní Evropy

Perspektiva rozšíření směrem na východ se otevírala od pádu železné opony. 

Prioritou pro spolkovou vládu ale na počátku devadesátých let bylo vnitřní posílení 

Evropských společenství. Po přijetí Maastrichtské smlouvy, která reformovala Evropské 

společenství na Evropskou unii, začala vláda opět prosazovat paralelnost rozšiřovacího 

procesu a prohlubování integrace. Výsledkem bylo přijetí Polska, Česka, Slovenska, 

Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Malty a Kypru 1. května 2004 do 

Evropské unie.10

Autorka ve své práci využije k analýze rozšíření model, který rozdělí dané téma 

do tří sekcí na motivaci, strategii a praktickou politiku spolkové vlády vyvíjenou ve 

prospěch vstupu kandidátských států. 

1.1 Zájmy a motivace Spolkové republiky Německo na 

východním rozšíření

Otázku motivace spolkové vlády ve vztahu k východnímu rozšíření je možné

rozdělit na bezpečnostní zájmy, zájmy politické a geopolitické, motivaci ekonomického 

charakteru a zájem vyplývající z historicko-morální zodpovědnosti země, stejně jako 

z historické a kulturní sounáležitosti. Jistou roli hrál i pocit zavázanosti zemím střední a 

východní Evropy za podporu při sjednocení Německa a multilaterální pojetí německé 

politiky. 

Zájem Spolkové republiky Německo na rozšíření Evropské unie směrem na 

východ byl jednoznačný. „Žádná jiná země Evropské unie nemohla z východního 

rozšíření profitovat více než právě ona – jak politicky, tak hospodářsky.“11 Spolková 

vláda se stala největším zastáncem a nejaktivnějším podporovatelem tohoto procesu. 

Její postoj vycházel z centrálního postavení Německa na evropském kontinentu a 

z národních zájmů země.

                                                
10  Ke stažení na: http://www.euroskop.cz/8890/sekce/eu-ve-21-stoleti (1.3.2010)
11 Tewes, Henning: Rot-Grün und die Osterweiterung der Europeischen Union. In: Deutschland im 
Abseits: Maull, Hanns, Harnish, Sebastian, Grund, Konstantin (Hrsg.), Rot-grüne Aussenpolitik 1998-
2003, Nomos, Baden-Baden 2003, s. 81.
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            V politicko-bezpečnostní rovině znamenalo východní rozšíření pro Německo 

perspektivu stabilizace sousedního regionu na východ od svých hranic.  Za touto 

potřebou se skrýval důvod nejen geopolitický, ale i historická zkušenost. Spolkový 

kancléř Schröder k tomuto v létě 2000 uvedl: „ Nebude trvalý mír v Evropě, pokud 

Evropa bude končit na polské západní nebo německé východní hranici.“12 Německo 

jako země ležící na „pomyslné hranici mezi prosperující Evropskou unií a regionem 

střední a východní Evropy“13 měla bezprostřední zájem na vytvoření stabilních 

demokracií s tržním hospodářstvím v dané oblasti. Navíc přijetí východních sousedů by 

Spolkovou republiku posunulo z okraje unie do jejího středu, což by umožňovalo 

Německu být poprvé v historii obklopené pouze spřátelenými státy.14 Výrazný 

bezpečnostně politický akcent se v německé politice v oblasti rozšíření Evropské unie 

s nebývalým důrazem projevil během kosovské krize v roce 1999. Zřetelně na to 

poukazovala i řeč ministra zahraničních věcí Joschky Fischera z ledna 1999 

v Evropském parlamentu ve Strassburgu, kde vysvětloval: „Nestabilní situace vně 

hranic dnešní Evropské unie není vzhledem ke zkušenostem na Balkáně politicky 

ospravedlnitelná a navíc by byla porušením daného slova novým demokraciím, které by 

pro Evropu mělo fatální důsledky.“15

Politický zájem na rozšíření vycházel především ze snahy německé zahraniční 

politiky předejít obavám z narůstajícího ekonomického a tím nepřímo i politického 

vlivu Německa v regionu střední a východní Evropy. Přední postavení Spolkové 

republiky v měnové a hospodářské oblasti po sjednocení v devadesátých letech 

v západní a východní Evropě zesílilo. „Spolková vláda se chtěla vyhnout nebezpečnému 

bilateralismu a předejít strachu z nového velkého Německa (…), proto podporovala 

všechny multilaterální, především evropské iniciativy k začlenění a stabilizaci střední a 

východní Evropy.“16 Evropská unie nabízela Spolkové republice díky síle jejího hlasu 

v rozhodovacích procesech, v rámci přijatelných multilaterálních kompromisů, 

dostatečný prostor pro realizaci vlastních národních zájmů. To vše bez rizika, že by u 

                                                
12Bundesregierung, Erweiterung der Europäischen Union. 1.1.2001. Dostupné online: 
http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/artikel/45/13045/multi.htm (1.3.2010).
13Lamatsch, Dorothea.  Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002. s. 202. 
14 Bundesregierung, 1.Mai: Ein Jahr Osterweiterung der Europäischen Union. Dostupné online: 
http://archiv.bundesregierung.de/Bpaexport/artikel/24/822824/multi.htm (16.9.2009)
15 Jeřábek, Martin: Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union.s.98.
16 Dauderstädt, Michael: Mittel-und Osteuropa. In: Schmidt, Siegmar, Hellmann, Gunther, Wolf, 
Reinhard (Hrsg.): Handbuch zur deutschen Aussenpolitik. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden 2007.s.432.
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ostatních evropských zemí evokovala vzpomínky na minulost, respektive na své 

hegemoniální ambice v regionu střední a východní Evropy. Především v Polsku byla 

image velkého sjednoceného Německa vnímána výrazně pozitivněji, když bylo jasné, že 

se stane advokátem polského vstupu do Evropské unie.17 Tato strategie plně odpovídala 

debatě, která se v dané otázce rozvířila mezi odborníky. Německo bylo označováno jako 

„světová hospodářská velmoc“ nebo jako „velkorysý hegemon s vůdcovským 

nárokem“.18 Vůdcovská role, jak píše Lamatschová: „nebude pro Německo ani jeho 

sousedy nebezpečím do té doby, dokud bude prováděna na multilaterální úrovni a se 

zodpovědností.“ Zároveň rozšíření Evropské unie o sousedy Německa ze střední Evropy 

nabízelo, podle Bauna, „skupinu nových potencionálních spojenců, kteří sníží politickou 

závislost na Francii a vytvoří možnost nových koalic při vyjednávání uvnitř Evropské 

unie“. 19

Vedle bezpečnostních a politických motivů hrály důležitou roli, vzhledem 

k silné hospodářské angažovanosti v oblasti, zájmy ekonomické. Od začátku 

devadesátých let se Německo stalo hlavním zahraničním ekonomickým partnerem zemí 

střední a východní Evropy. Schröder v této souvislosti zdůraznil: „Kandidátské země 

(střední a východní Evropy) patří k nejdynamičtěji rostoucím regionům na světě. To je 

šance pro naše hospodářství; neboť my jsme na tomto trhu, co se týče přímých investic 

a obchodu, skoro všude číslo jedna.(…) Urychlený růst zvyšuje dovozuschopnost těchto 

zemí a zlepšuje tímto způsobem naše vývozní šance.“20 Včlenění nových zemí do 

jednotného vnitřního trhu Evropské unie znamenalo odstranění dosud existujících 

překážek a umožnilo dále prohloubit již existující úzké hospodářské vazby. 

Specifickým důvodem mluvícím pro podporu rozšíření směrem na východ, 

typickým pouze pro Spolkovou republiku Německo, byl zájem vyplývající z historicko-

morální zodpovědnosti vůči těmto zemím. Německá vláda zdůrazňovala svou 

odpovědnost, v jejímž centru stálo poslání maximálně přispět k možnému sjednocení 

kontinentu. Zároveň propagovala usmíření a úzkou politickou spolupráci mezi 

                                                
17 Buras, Piotr, Cichocki, Marek, A.: German European Policy- a Polish Perspektive. In: Jopp, Mathias,
Schneider, Heinrich,  Schmalz, Uwe (Hrsg.): Germany´s European Policy: Perceptions in Key Partner 
Countries. Europa Union Verlag, Bonn 2002. s.193-213. 
18 Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002. s.28.
19 Baun, Michael: Germany and Central Europe. s. 377.
20 Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002. s.203.
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Německem a novými demokraciemi.21 Podpora rozšíření znamenala pro Německo 

možnost omluvy zemím střední a východní Evropy za studenou válku a rozdělení 

Evropy, které bylo především důsledkem Německem rozpoutané druhé světové války.

Schröder i Fischer mluvili o „požadavku historické spravedlnosti“22

Dalším, nepříliš zdůrazňovaným motivem, byla důležitost historické a kulturní 

sounáležitosti kandidátských států, která byla v důsledku komunismu pouze přerušena. 

Díky vlivu Německa, který v minulosti v oblasti mělo a jeho úzkým politickým vazbám 

k novým členským státům, bylo rozšíření vnímáno „jako návrat k pojetí 

Mitteleuropy“.23 V tomto smyslu Německo vidělo v nových členských státech možné 

spojence na poli rozhodování Evropské unie, kteří by byli připraveni podporovat 

německé vedení v rozšířené Evropské unii.24  

Spolkový kancléř Schröder ve svém vládním prohlášení v lednu 2001 navíc 

připomínal sympatie středo- a jihoevropských států se sjednocením Německa a 

zdůraznil, že bez nich by se sjednocení dosahovalo s mnohem většími obtížemi.25 I 

z tohoto důvodu bylo Německo daným státům zavázáno a podporovalo jejich úsilí o 

plnohodnotné členství v Evropské unii.

V neposlední řadě německá podpora rozšíření vycházela z multilaterálního pojetí 

zahraniční politiky, jejíhož rámce se Spolková republika držela od druhé poloviny 

dvacátého století. Mimo jiné i respekt k takto založeným institucím vyústil k preferenci 

sledování svých zájmů v regionu střední a východní Evropy prostřednictvím Evropské 

unie. Lippertová tuto myšlenku posouvá na jinou rovinu, když tvrdí, že „vláda pod 

vedením Kohla a Genschera, stejně tak jako předseda Evropské komise Delors, chtěla 

                                                
21 Jopp, Mathias, Schmalz, Uwe: Deutsche Europapolitik 2000-Positionen, Prioritäten, Perspektiven. Aus 
Politik und Zeitgeschichte. 2000, no. 6. 
Dostupné online: www.bpb.de/publikationen/4ORU13.html (20.2.2010)
22 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s. 20.
23 Zaborowski, Marcin: More than simply expanding markets. Germany and EU enlargement. s. 108. 
Politická koncepce zahrnující do německých sjednocovacích a expanzních snah oblast celé střední 
Evropy, včetně území osídlených neněmeckými národy. V:Pečenka M., Luňák P. a kolektiv Encyklopedie 
moderních dějin. Nakladatelství Libri, Praha 1999.
24 Zaborowski, Marcin: More than simply expanding markets. Germany and EU enlargement.s.108.
25 Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Deutschen Bundestag zu den 
Ergebnissen des Europäischen Rates in Nizza, 19.1.2001. Dostupné online: 
http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/regierungserklaerung/10/29210/multi.htm (2.3.2010)
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využít změnu poměrů ve střední a východní Evropě jako katalyzátoru pro vytvoření 

Politické unie nebo dokonce Spojených evropských států“.26

Míra motivace k přijetí zemí regionu střední a východní Evropy byla 

jednoznačně vysoká, rozšíření spolková vláda chápala jako přínos a národní zájem. 

Žádný negativní faktor v podobě finančního zatížení a podobně nenabyl takového 

důrazu, aby zastínil výhody plynoucí z rozšíření. 

1.2 Strategie pro východní rozšíření

Konkrétní strategii začala německá politika vyvíjet po přijetí Maastrichtské 

smlouvy a na summitu Evropské unie v Kopenhagenu v červnu 1993 se spolu 

s Evropskou komisí postavila do čela aktivit vedoucích k východnímu rozšíření.27  

Podpora východního rozšíření s vyhlídkou na vytvoření stabilních demokracií s tržním 

hospodářstvím v regionu střední a východní Evropy získala „strategickou důležitost 

číslo jedna“.28 Zásadní linií, která utvářela tuto strategii, byla snaha, aby „proces 

rozšíření nebyl považován za německý projekt, ale aby byl přijat jako politická 

povinnost a zájem všech členských států“.29

Pro analýzu strategie považuji za relevantní tyto otázky- časový horizont, rozsah 

rozšíření a podmínky, za jakých státy přistupovaly. Všechny tyto oblasti byly součástí 

německé politické debaty a složitých vyjednávání na poli Evropské unie.

     

1.2.1 Časový horizont rozšíření

Evropská unie zůstávala v otázce časového rámce rozšíření dlouhou dobu velice 

vágní a vyhýbala se konečnému rozhodnutí. Spolková republika patřila k mála 

členským státům, které v polovině devadesátých let otevřeně hovořily o časovém 

horizontu přistoupení.30 Klíčovým bodem pro německou politiku bylo, aby rozšíření 

                                                
26 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s.359.
27 Jeřábek, Martin: Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. s. 73.
28 Jopp, Mathias, Schmalz, Uwe: Deutsche Europapolitik 2000. 
Dostupné online: www.bpb.de/publikationen/4ORU13.html (20.2.2010)
29 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s.369.
30 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s.367.
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neproběhlo na úkor dosud úspěšné západní integrace. V roce 1995 se Kohl vyjádřil pro 

rok 2000.31 Tento časový horizont byl revidován po volbách v roce 1998. Vláda  

Schröder/ Fischer po nástupu do úřadu vnesla do německé evropské politiky prvek 

střízlivosti a realismu. Rok 2000 byl označen za nerealistický, zároveň ale ministr 

zahraničí i kancléř ujišťovali, že vláda má zájem dovést proces východního rozšíření do 

konce „tak rychle, jak jen to bude možné“.32 Za nové datum vstupu ministr Fischer 

označil 1. leden 2003.33 Za povšimnutí stojí, že zatímco na počátku své vlády především 

Schröder zdůrazňoval problémy, které vyplývaly z nastávajícího rozšíření, v roce 1999 

se klonil k rychlému, ovšem v daných podmínkách časově realistickému, přijetí.34

Výsledkem bylo, že v roce 1999 spolková vláda předpokládala, že realistickým datem 

pro efektivní přístup nových zemí je časový horizont 2004/2005.35 O rok později vláda 

za realistické datum uváděla, navzdory předpokladu, že Evropská unie musí být 

připravena na přijetí nových členských států na konci roku 2002, za realistické rozmezí 

2003 – 2005.36 Klíčovým bodem pro tuto strategii byl úspěch konference na úrovni hlav 

států v Nizze v prosinci 2000, která měla vytvořit institucionální předpoklady pro přijetí 

nových států.37 Ovšem, jak je zdůrazněno ve studii Enlargement/Agenda 2000 Watch je 

často nejasné, co tato data označují. Zda datum vypovídá o předpokládaném ukončení 

negociačních vyjednávání nebo o začátku plného členství. 

Konkrétní datum rozšíření bylo Evropskou unií přijato na summitu v Göteborgu 

v roce 2001. Členské státy se shodly, že závěrečná komuniké přístupových jednání mají 

být ukončena do konce roku 2002 tak, aby se noví členové mohli zúčastnit evropských 

                                                
31 Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002.s. 202.
32 Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002.s. 205.
33

Das neue Tandem-Joschka Fischer und Hubert Védrine im Gespräch mit Zeit und Le Monde. Zeit.
1999, no.44. Dostupné online: http://www.zeit.de/1999/44/199944.fischer-vedrine_.xml (6.10.2009)
34

Institut für Europäische Politik: Enlargement/Agenda 2000- Watch. 2000, no.3, pp.20.
Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch3-2000.pdf (5.2.2010)
35

Institut für Europäische Politik:  Enlargement/Agenda 2000- Watch. 1999, no.2.
Dostupné online:  
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch2-1999.pdf (6.2.2010)
36 Institut für Europäische Politik: Enlargement/Agenda 2000- Watch.. No.5/2002, s.20. Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch5-2002.pdf (20.2.2010)
37 Beitrag von Bundeskanzler Gerhard Schröder und Ministerpräsident Giuliano Amato in der F.A.Z vom 
21.9. 2000: Weil es uns ernst ist mit der Zukunft Europas. 28.9.2000. Dostupné online: 
http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/artikel/99/19299/multi.htm  (5.2.2010).
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voleb v roce 2004. Přijetí konečného data bylo umožněno díky tomu, že kancléř 

Schröder během summitu ustoupil ze svého stanoviska nejmenovat konkrétní datum.38  

1.2.2 Rozsah rozšíření

Německo, země s exportně zaměřeným hospodářstvím, mělo nejen z tohoto 

důvodu ale i kvůli svému centrální postavení principielní zájem na široce pojatém 

rozšíření evropských struktur.39 Kohlova vláda předpokládala, že východní rozšíření 

neproběhne v rámci jedné vlny.40 Z tohoto faktu vycházela, když v roce 1995 určila 

vhodné kandidáty, kteří měli přistoupit v prvním kole. V této vlně se podle německé 

vlády mělo přístupového procesu účastnit Maďarsko, Polsko a Česká republika.

V okruhu kandidátů mimo to dále zůstávalo dalších sedm středo- a jihoevropských 

zemí, jižní Kypr a Malta.41 Kohlova vláda dávala přednost malému rozšíření o své 

bezprostřední sousedy, o Maďarsko, Polsko a Českou republiku, z důvodů finančního 

zatížení plynoucího z tohoto procesu a v neposlední řadě i jeho technické 

proveditelnosti.42 Malé rozšíření ale narazilo v kruhu členských států na odpor, 

především ze strany severských států.43

Evropská rada v prosinci 1997 na zasedání v Lucembursku rozhodla o zahájení 

vstupních rozhovorů se šesticí států: Českou republikou, Maďarskem, Polskem, 

Slovinskem, Estonskem a Kyprem.44 V roce 1999 opustila již nová vláda kancléře 

Schrödera tento „diskriminující koncept první vlny“ a důsledně podporovala zahájení 

předvstupních rozhovorů také s Bulharskem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Rumunskem a 

Slovenskem.45 Otázkou je, jak důležitou roli v této změně postoje sehrál konflikt 

v Kosovu. Lamatschová i Lippertová význam Kosova zdůrazňují. A to jak pro 

                                                
38 Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002. s..216.
39 Handl, Vladimir, Hon, Jan, Pick,Otto: Germany and the East Central Europe since 1990. Institute of 
International Relations, Prague 1999.s. 110.
40 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s.368-369.
41 Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002. s. 202.
42 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s.832.
43 Zaborowski, Marcin: More than simply expanding markets. Germany and EU enlargement. s.105.
44 König ,Petr, Lacina, Lubor, Přenosil, Jan: Učebnice evropské integrace. Barrister a Principál, Brno 
2006. s.74.

45
Köhler, Horst, Fankhauser, Samuel: Die Transformation Mittel- und Osteuropas. Die Mitwirkung 

Deutschlands. Internationale Politik. 1999, no.11. Dostupné online: 
http://www.internationalepolitik.de/ip/archiv/jahrgang1999/november99/die-transformation-mittel--und-
osteuropas--die-mitwirkung-deutschlands.html (5.1.2010)
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východní rozšíření obecně tak i pro počet států, které nakonec byly přijaty. Zahájení 

předvstupních rozhovorů se státy východního regionu, Malty a Kypru vycházelo 

z nového konceptu německé politiky. Ten říkal, že všechny kandidátské země musí mít 

stejné šance stát se členským státem Evropské unie. 

V pro-aktivní roli Spolkové republiky v evropské politice rozšíření byla zásadní 

otázka Polska. Pro německou politiku bylo nemyslitelné, že by Polsko nepřistoupilo 

v první etapě východního rozšíření.46

1.2.3. Podmínky přijetí

        Spolková vláda od počátku podmiňovala přístup nových států splněním daných 

kritérií - přes preferenci Visegrádských zemí nebyla její strategie vedena geopolitickou 

ideou, která by vyčleňovala jednotlivé země a regiony.47 Kodaňská kritéria48 byla tedy 

v souladu s německými představami. 

S vyhlídkou na Lucemburský summit začala Spolková republika sledovat 

politiku, kterou Klaus Kinkel49 nazval „diferencování bez diskriminace“.50 Podle této 

strategie byla každá země hodnocena zvlášť, záleželo tedy pouze na jejích 

schopnostech, aktivitě a zodpovědnosti, kdy se stane členem Evropské unie. 

Imperativem německé politiky v tomto bodě byl stále důraz kladený na striktní plnění 

Kodaňských kitérií a  přijetí acquis communautaire51.   

                                                
46 Bundesregierung, Die Erweiterung der Europäischen Union und die Zukunft Europas. 27.4.2001. 
Dostupné online: http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/artikel/97/38097/multi.htm  (1.2.2010)
47 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s.369.
48 Kodaňská kritéria (konvergenční kritéria) stanovují, že předpokladem pro členství je institucionální 
stabilita jako garance demokratického a státoprávního uspořádání s respektováním lidských práv a svobod 
a ochranou minorit. Dalším kritériem je fungující tržní ekonomika stejně tak jako schopnost obstát 
v konkurenčním tlaku uvnitř Evropské unie. Zároveň Kodaňská kritéria obsahují požadavek, že 
kandidátské státy musí postupně převzít evropskou legislativu (acquis communautaire) do svých 
národních právních řádů a přijmout za své cíle EU. I přes takto stanovené podmínky si Unie vyhrazuje 
právo rozhodnout, kdy bude připravena nové členy přijmout. Dostupné online:
http://www.euroskop.cz/287/sekce/k-l/ ( 8.2.2010)
49 Ministr zahraničních věcí v letech 1992-1998, politická příslušnost FDP.
50 Institut für Europäische Politiik: Enlargement/Agenda 2000- Watch.1998, pp.27. Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch0-1998.pdf (20.2.2010)
51 Acquis communautaire je označení pro evropskou legislativu.
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Nástup nové vlády52  a začátek členských negociačních vyjednávání a s ním 

související technické a ekonomické aspekty procesu, sebou přinesly i nový přístup.53 Na 

konci devadesátých let německá vláda ukázala, že její vůle podřadit německé zájmy 

evropskému rozšíření má své limity. Německá vláda upozorňovala na finanční přetížení 

Spolkové republiky a snažila se prosadit reformu některých evropských politik, 

především společné zemědělské politiky. Ta vyčerpávala největší částku z evropského 

rozpočtu. Tento postoj našel své vyjádření v diskuzi o programu Agenda 200054. 

Schválení Agendy 2000 v takové podobě, aby byla pro Spolkovou republiku únosná, 

bylo podmínkou rozšíření kladenou Německem při vyjednáváních uvnitř Evropské unie.   

          Za nezbytné pokládala spolková vláda ve světle rozšíření i institucionální 

reformy. Bylo v zájmu Německa, aby i rozšířená Evropská unie zůstala akceschopná. 

Zvláště červeno-zelená koalice, která nastoupila v době, kdy přípravy na rozšíření 

vstoupily do své technické fáze, zdůrazňovala potřebu institucionálních reforem před 

přijetím nových členů.55 I z tohoto důvodu byla pro celou unii a zvláště pro Německo 

klíčová mezivládní konference v Nizze. Německo o mnoho asertivněji, než kdykoli 

předtím, zastávalo své národní zájmy56, stejně jako zdůrazňovalo „formální postavení 

Německa v evropských institucích“.57 Konference v Nizze v mnohém nesplnila 

                                                
52V roce 1998 vystřídala koalice SPD  a Bündnis 90/ Die Grünen u moci končící vládu CDU-CSU.
53 Zaborowski, Marcin: More than simply expanding markets. Germany and EU enlargement.s.110.

54Agenda 2000 je akčním programem přijatým Evropskou komisí 15. července 1997. Je oficiální 
odpovědí na požadavky vyslovené na zasedání Evropské rady v Madridu v prosinci 1995, tj. představuje 
všeobecný dokument o rozšíření a o reformě společných politik a zprávu o budoucím finančním rámci 
Unie po 31. prosinci 1999. Agenda 2000 se dotýká všech otázek, kterým Unie čelí na počátku 21. století. 
Součástí dokumentu jsou posudky Evropské komise na země, které se v té době ucházely o členství v 
Unii. Blíže: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/a/agenda-2000/1000693/5176/?fornewsid=5176
(1.2.2010)

55 Jeřábek, Martin: Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. s. 97.
56

Pro Spolkovou republiku, stejně jako pro další velké státy, bylo podstatné, aby při novém vážení 
jednotlivých hlasů v Radě byly státy zastoupeny adekvátně své demografické velikosti a příslušné 
relativní síle členského státu.  Německo patřilo k zastáncům rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou 
v Radě a zároveň podporovalo zvýšený počet rozhodování kvalifikovanou většinou při spolurozhodování 

Evropským parlamentem. In: Jopp, Mathias, Schmalz, Uwe: Deutsche Europapolitik 2000. Ministr 
zahraničních věcí Fischer dále obhajoval projekt vícerychlostní Evropy, kde by státy připravené na 
prohloubení integrace mohly spolupracovat nezávisle na ostatních, přičemž by žádná země, která by se 
chtěla podílet a byla schopna účastnit se, nesměla být primárně vyloučena. Dostupné online: 
http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/artikel/99/19299/multi.htm
57 Jeřábek, Martin: Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union.s.178.
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německá očekávání58, ale hlavního bodu německé pozice, posílení institucí a 

transparentnosti Evropské unie směrem k občanům, bylo dosaženo. Po summitu v Nizze 

bylo jasné, že spolková vláda nemá dostatek sil dát nový impuls k vnitřnímu posílení 

unie a že pro danou chvíli upřednostní rozšiřovací proces.59 Důraz kladený na 

paralelnost procesu rozšiřování a prohlubování se projevil již v roce 2002, kdy se 

středobodem německé evropské politiky stala evropská ústava připravovaná 

Konventem.60 Schröder k tomuto řekl: „“Více Evropy“ neznamená jednoduše více, co 

se týká kvantity, ale stejně tak více v oblasti kvality.“ 61

            Vedle implementace acquis communautaire se základní prioritou německého 

vyjednávání vzhledem ke geografické poloze a situaci na pracovním trhu Spolkové 

republiky Německo stalo prosazení přechodného období pro volný pohyb pracovních 

sil.62 Důležitost tohoto bodu byla motivována spíše psychologickým a politickým 

efektem, než aby byla reálně hodnocena v ekonomické rovině. Z ekonomického 

pohledu se předpokládalo, že vliv pracovní migrace na úroveň příjmů a míru 

zaměstnanosti ve starých členských zemích bude nízký.63 Obavy vycházely především 

ze strany spolkových zemí přímo hraničících s novými členskými státy. Ačkoli tyto 

země nikdy rozšíření neodmítaly, ke konci roku 1997 se jejich postoj změnil z otevřeně 

vstřícného k omezenému „ ano, ale …“.64 Vyústěním politických tlaků bylo úsilí 

Spolkové republiky o zavedení ochrany pracovního trhu po dobu sedmi let, to znamená 

od roku 2003- 2010, přičemž po pěti letech se mohlo rozhodnout o zkrácení této doby 

                                                
58 Například nebylo přijato německé přání, aby bylo rozšířeno hlasování kvalifikovanou většinou na 
oblast daňové politiky nebo na zahraniční a bezpečnostní politiku. In: Jeřábek, Martin: Deutschland und 
die Osterweiterung der Europäischen Union. s.178.
59 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s.388.
60

Institut für Europäische Politik: Enlargement/Agenda 2000- Watch. 2002, no.5. s. 31.
Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch5-2002.pdf (20.2.2010)
61

Institut für Europäische Politik: Enlargement/Agenda 2000- Watch. 2002, no.4, s. 59.
Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch4-2002.pdf
(20.2.2010)
62 Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Deutschen Bundestag zu den 
Ergebnissen des Europäischen Rates in Nizza, 19.1.2001. Dostupné na: 

http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/regierungserklaerung/10/29210/multi.htm (2.3.2010)
63

Institut für Europäische Politik: Enlargement/Agenda 2000- Watch. 2002, no.4, s.41.
Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch4-2002.pdf
(20.2.2010)
64 Zaborowski, Marcin: More than simply expanding markets. Germany and EU enlargement.s.110.



22

pro jednotlivé země.65 Vzhledem ke stárnutí populace v Německu stála dále vláda o 

zahrnutí mechanismů, které by umožnily pracovní trh otevřít, pokud by bylo třeba. 

Kromě toho Německo spolu s Rakouskem usilovalo o přechodné období v oblasti 

volného pohybu služeb. V dubnu 2001 představila Komise svoji pozici, která v mnohém 

vycházela ze Schröderova návrhu.66

Strategie spolkových vlád kontinuálně zrcadlila jednoznačný zájem na rozšíření 

a směřovala k přijetí nových členů. Berlín se snažil udávat v rámci evropské politiky 

rozšíření směr, ve formulaci strategie byl aktivním hráčem a „advokátem“ 

kandidátských zemí. Naplnění strategie, kterým bylo zdárné přijetí zemí střední a 

východní Evropy, se stalo prioritou číslo jedna.

1.3 Praktická politika podporující rozšíření

           Začlenění kandidátských zemí do Evropské unie záviselo na dvou aspektech: na 

vnitřním vývoji v každém jednotlivém státě usilujícím o členství a na schopnosti unie 

přijmout další členy. V obou těchto bodech byla role Berlína pro úspěch celého 

rozšiřovacího procesu stěžejní. Žádný jiný stát neinvestoval tak mnoho ani se tak 

v přímé politice neangažoval jako právě Spolková republika.67

V případě praktické politiky analýza ukázala, že politické kroky lze rozčlenit do 

několika podbodů. První se zabývá německou politickou podporou agendě rozšíření, ve 

druhém se autorka věnuje aktivitám, které spolková vláda vyvíjela pro to, aby unie byla 

na rozšíření připravená. Ve třetím podbodě autorka analyzuje kroky Berlína podporující 

připravenost kandidátských zemí na jejich vstup do Evropské unie a v posledním

autorka sleduje postoj veřejného mínění, které ovlivňovalo hlasování ve Spolkovém 

sněmu.

                                                
65

Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Deutschen Bundestag zu den 
Ergebnissen des Europäischen Rates in Nizza, 19.1.2001. Dostupné online: 

http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/regierungserklaerung/10/29210/multi.htm, (2.3.2010)
66 Přechodné období bylo určeno na dobu pěti let s možností prodloužení o dva roky. Pětileté období  
mohlo být po dvou letech zkráceno. Omezení v oblasti služeb nebylo Komisí přijato. Blíže: Lamatsch, 
Dorothea. Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002. s. 216.
67 Zaborowski, Marcin: More than simply expanding markets. Germany and EU enlargement.s.116.
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Po upevnění tehdejšího Evropského společenství přijetím Maastrichtské 

smlouvy se Německo začalo soustředit na vizi rozšíření. Tu nejprve muselo prosadit 

přes odpor především Francie a jižních států.68 Míra pro-aktivní role a vedoucí pozice 

Německa v evropské agendě rozšíření byla natolik značná, že bez ní by přístupový 

proces začal velmi pravděpodobně mnohem později.

V případě připravenosti Evropské unie německá politika nevyvíjela žádné 

ambiciózní kroky, spíše se starala o to, aby proces příprav na rozšíření pokračoval a 

dodávala mu dynamiku. Podstatným krokem vedoucím k příslibu budoucího 

východního rozšíření byla aktivní účast spolkové vlády při formulaci přístupových 

podmínek na summitu v Kopenhagenu v roce 1993, kde byla přijata Kodaňská kritéria, 

která sebou nesla perspektivu, že se rozšíření stane oficiální politikou Evropské unie.69

Kritickým momentem, kdy převážil zájem připravenosti unie na rozšíření před 

krátkodobými cíly německé politiky, bylo německé předsednictví v první polovině roku 

1999. Spolková vláda podmínila úspěch předsednictví přijetím Agendy 2000, jejíž 

schválení by posunovalo Evropskou unii k přijetí nových států výrazně kupředu.70

Agenda 2000 byla schválena v březnu roku 1999 navzdory tomu, že Německo dosáhlo 

jen minimálního zlepšení své finanční situace a ani v otázce spolu-financování 

zemědělské politiky nedosáhlo reformy.71 Jejím přijetím byl zajištěn finanční rámec 

Evropské unie přizpůsobený rozšíření.

Jako „advokát“ zemí střední- a východní Evropy hrála Spolková republika 

důležitou roli při sbližování kandidátských zemí s Evropskou unií. Důraz kladený na 

podporu kandidátským státům se mohl plně projevit ve druhé polovině roku 1994, kdy 

Spolková republika přebrala předsednictví v unii. Přijetí programu, v jehož rámci by 

probíhala pomoc kandidátům při přípravách na členství, a který by zároveň zesílil vizi 

budoucího členství, se stalo prioritou německého předsednictví.72 Německo se svými 

                                                
68 Jeřábek, Martin: Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. s. 81.
69 Zaborowski, Marcin: More than simply expanding markets. Germany and EU enlargement.s.106.
70 Institut für Europäische Politik: Enlargement/Agenda 2000- Watch. 1999, no.2, s.14. Ke stažení na:  
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch2-1999.pdf. (11.1.2010)
71 Tewes, Henning: Rot-Grün und die Osterweiterung der Europäischen Union.s.82.
72 Program byl v prosinci 1994 předložen Evropské radě v Essenu. Jeho součástí bylo zintenzivnění 
strukturálních vztahů ( politického dialogu, institucionálního dialogu) a vylepšení programu PHARE –
především navýšení prostředků do tohoto programu investovaných. Dále byla předložena Bílá kniha, 
která upravovala integraci států střední- a východní Evropy do Vnitřního trhu. In: Freudenstein, Roland: 
Die neuen Demokratien in Ostmitteleuropa und die EU. In: Maull, Hans, Harnish, Sebastian, Grund, 
Konstantin (Hrsg.) Deutschland im Abseits : Rot-grüne Aussenpolitik 1998-2003. s. 112.
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aktivitami nemělo v rámci programu konkurenta. Například v bilaterálních, tzv. 

twinningových projektech, které měly za úkol těmto zemím pomoci přijmout acquis 

communautaire se Německo angažovalo více než kdokoli jiný.  Německý rukopis měl i 

v Madridu 1995 přijatý termín pro start přístupových jednání a Evropskou radou 

v Luxemburgu přijatý scénář pro vyjednávání.73 Celý proces příprav rozšíření byl 

doprovázen řadou politických aktivit, konferencí a projevů členů spolkové vlády 

ujišťujících kandidátské země o německé podpoře.

Jednota politických stran v pozitivním přístupu k  rozšíření ovšem nebyla plně 

v souladu s veřejným míněním. Přístupnost Němců k rozšíření Evropské unie byla po 

Britech, Rakušanech a Francouzech nejnižší mezi národy Evropské unie.74 Obavy 

vykazovalo obzvláště obyvatelstvo příhraničních regionů. 

Určujícím faktorem německé politiky, který vedl k úspěchu celého procesu, byla 

schopnost německých politických aktérů dělat s vizí dlouhodobého cíle kompromisy. 

Ačkoli pro německou politiku představoval případ Kypru75 problém, vláda nedovolila, 

aby dosáhl takové důležitosti, aby byl schopen zablokovat pokračující přístupová 

vyjednávání. Obdobně ani Benešovým dekretům nebyla přiznána taková váha, aby 

znemožnily podpis a ratifikaci přístupových smluv.76

Otevřenost ke kompromisům byla o to důležitější, že po dobu příprav na 

rozšíření spolková vláda oscilovala mezi zájmem na rozšíření a snahou ochránit svůj 

vlastní rozpočet.77 Německo dávalo najevo, že za rozšíření je ochotno zaplatit jen 

omezenou cenu. Až do roku 2002, kdy se konal summit v Kopenhagenu trvale 

setrvávalo na nutnosti reformy zemědělské politiky a strukturálních fondů. Ovšem 

stejně jako v případě dokumentu Agenda 2000 v posledním momentu upustilo ze své 
                                                
73 Lippert, Barbara: Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989.s.366.
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Erste Ergebnisse der 54. Eurobarometer- Umfrage (Herbst 2000). Brüssel 8.2.2001. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb54/ip_de.pdf (2.3.2010)
75 Nevyjasněná politická situace rozděleného Kypru byla hlavním problémem při jednáních o začlenění 
země do EU.Severokyperská federativní republika vytvořená v turecké části ostrova roku 1983, byla 
uznána jako nezávislá pouze tureckou vládou. Její existence byla odsouzena dvěma rezolucemi OSN. Od 
konce 80. let probíhají rozhovory o budoucím možném znovusjednocení ostrova. Zatím neúspěšně. 
Dostupné na: http://www.libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=90 (2.1.2010)
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Institut für Europäische Politik: Enlargement/Agenda 2000- Watch. 2002, no.5, pp.30.
Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch5-2002.pdf (20.2.2010)
77 Hofhansel, Claus: Multilateralism,German foreign policy, and Central Europe, Routledge, Oxon 2005, 
s. 106.
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pozice a svou ochotou navýšit rozpočet umožnilo dohodu.78 Reforma financí a 

klíčových evropských politik podle představ Spolkové republiky nakonec nebyla 

považována Německem ani jiným členským státem za předpoklad pro rozšíření. 

Politické kroky v období příprav východního rozšíření jednotně vedly k jeho 

úspěšné realizaci a důsledně naplňovaly německou strategii. V praktické politice 

německá evropská politika rozšíření vykazovala ochotu ke kompromisům. Spolková 

vláda  byla připravena ustoupit ze svých národních zájmů v zájmu uskutečnění velkého 

rozšíření v roce 2004.  

2. Proces rozšíření po 1. květnu 2004

Kandidátskými zeměmi po vstupu deseti zemí střední a východní Evropy 

zůstávalo Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Evropskou perspektivu získaly i další země 

západního Balkánu. Po „velkém třesku“ ovšem zaujímala jak německá vláda, tak i 

veřejnost k dalšímu rozšíření v blízké budoucnosti rezervovanou pozici.79 Pozornost se 

upírala na německé předsednictví80, které si kladlo za cíl oživit reformní proces a 

prohlubování vnitřní integrace. Výjimku v tomto uvažování představovalo Bulharsko a 

Rumunsko, jejichž přistoupení bylo chápáno jako dokončení vlny rozšíření, která začala 

v roce 2004.

Při analýze německé evropské politiky rozšíření po 1. květnu 2004 se autorka 

věnuje nejprve rozšíření o balkánské země a jejich evropské perspektivě a samostatnou 

podkapitolu věnuje Turecku, které je nejen pro Spolkovou republiku Německo ale i pro 

další členské země nejvíce kontroverzním kandidátským státem.

.

                                                
78 Dauderstädt, Michael: Mittel-und Osteuropa. s. 434.
79 Institut für Europäische Politik: EU- 25/27 Watch. 2007, no.4, s.46.
Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/EU-25_27_Watch_No._4.pdf
(20.2.2010) 
80Německo převzalo předsednictví k 1.lednu 2007. 
Dostupné online: http://www.eu2007.de/en/The_Council_Presidency/index.html (10.2.2010)
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2.1 Rozšíření 2007 a evropská perspektiva pro balkánské   

země

Bulharsko a Rumunsko se staly plnoprávnými členy Evropské unie k 1. lednu 

2007.81 „Pětadvacítka“ se tak přeměnila na „Sedmadvacítku“. „Stalo se tak necelé tři 

roky po velkém rozšíření v roce 2004 za situace, kdy rozšíření o deset států nebylo ještě 

plně vstřebáno, o čemž svědčila stále přetrvávající přechodná období.“82

Konkrétní evropskou perspektivu získalo v tomto regionu i Chorvatsko, se 

kterým byla zahájena přístupová vyjednávání v roce 2005.83 Bývalé jugoslávské 

republice Makedonii – FYROM byl udělen statut kandidátské země, ovšem ještě nebylo 

určeno datum pro zahájení přístupových vyjednávání.84 Další země západního Balkánu -

Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo a Srbsko byly potencionálními 

kandidátskými státy. Budoucnost těchto zemí ležela, podle Merkelové, v Evropské 

unii.85 Merkelová také zdůraznila, že přibližování těchto zemí vstupu do Evropské unie 

nemusí probíhat za každou cenu, ale pouze za podmínek, které jsou unií určeny.86

Evropská perspektiva tedy neznamená automaticky plné členství v Unii.87

Při analýze německé politiky rozšíření o region západního Balkánu autorka 

vychází z analytického modelu daného první kapitolou. Strukturuje problematiku do tří 

hlavních oblastí- motivace, strategie a praktické politiky. 
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2.1.1 Motivace Spolkové republiky k přijetí zemí západního 

Balkánu                 

Podobně jako při analýze motivace a zájmů Spolkové republiky na východním 

rozšíření se i u zemí západního Balkánu dají vysledovat určité oblasti zájmu. Shodně 

jako u rozšíření o státy střední a východní Evropy to jsou zájmy bezpečnostně- politické 

a ekonomické, dále motivace plynoucí z multilaterálního charakteru německé zahraniční 

politiky a strategický význam. Na druhé straně se vytrácí aspekt historicko- morální 

zodpovědnosti, je oslaben zájem vyplývající z historické a kulturní sounáležitosti stejně 

jako pocit závazku za podporu při sjednocení Německa.

Prvotní zájem Spolkové republiky byl v případě vstupu Bulharska a Rumunska 

bezpečnostně-politický. Obdobně tomu bylo i v případě Chorvatska a Makedonie. 

V politické rovině mělo sloužit započetí negociačních vyjednávání s ekonomicky 

slabými a zaostalými zeměmi jako „opatření k vytváření důvěry nebo jako politické 

gesto“.88 Obzvláště patrný byl tento aspekt v případě Chorvatska, kterému byla 

přisouzena primární důležitost při stabilizaci rozbouřeného Balkánu. Chorvatsko by se 

mohlo stát, podle vnímání Spolkové republiky, modelovým státem v regionu západního 

Balkánu. Německo očekávalo, že započetí negociačních vyjednávání s Chorvatskem 

bude stimulem pro další státy regionu k tomu, aby sledovaly evropskou perspektivu.89

V bezpečnostní rovině spolkové vlády chápaly rozšiřující se Evropskou unii 

především jako projekt šířící mír a stabilitu. Německý spolkový sněm podporoval 

přistoupení Bulharska a Rumunska jako další krok ke sjednocení Evropy. Tento projekt 

měl plynule pokračovat dále na jihovýchod. Region od Kosova přes Bosnu a 

Hercegovinu  až po Makedonii byl navíc vnímán jako potenciální krizová oblast.  Podle 

přesvědčení Angely Merkelové by balkánské země bez evropské perspektivy nebyly 

schopny překonat místní konflikty.90 I Unie jako celek, „která již jednou neuspěla 
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v řešení krize na Balkáně, věřila, anebo se tak alespoň tvářila, že pravým receptem pro 

definitivní vyřešení balkánského „problému“ je postupná integrace těchto zemí do 

Evropské unie.“ 91

Výše uvedený postoj unie byl naprosto v souladu s pozicí Spolkové republiky. 

Autorita Německa jako zastánce multilateralismu a jeho respekt k mezinárodním 

institucím vedly k preferenci zajištění bezpečnostních a politických zájmů právě 

prostřednictvím Evropské unie. Přijetím Bulharska a Rumunska do Evropské unie mělo 

Německo dále získat spojence a dodat nový impuls k oživení ústavního procesu. 

Ratifikací Smlouvy o Ústavě pro Evropu měly oba státy napomoci k vnitřnímu 

prohloubení integrace.92

Přistoupení Rumunska a Bulharska mělo i svůj strategický význam. Vstupem 

těchto dvou zemí získala Evropská unie přímé vnější hranice s černomořským 

regionem. Státy tohoto regionu přitom získávaly pořád více a více na politickém, 

bezpečnostně-politickém a hospodářském významu.

V ekonomické oblasti, pojato v širším měřítku s dlouhodobou perspektivou byl 

předpoklad, že Německo jako exportní země bude z přistoupení profitovat. Již v roce 

2004 bylo Německo největším zahraničním investorem a obchodním partnerem 

Bulharska a druhým největším obchodním partnerem Rumunska.93 Vstup Bulharska, 

Rumunska, Chorvatska i Makedonie do Evropské unie by Spolkové republice umožnil 

využít nové šance, které nabízí přizpůsobení se zemí strukturálním a hospodářským 

vzorcům Jednotného vnitřního trhu a posílit svou pozici v oblasti.

Aspekt kulturní příbuznosti byl patrný i v přístupu k Bulharsku a Rumunsku. 

Oba dva státy byly považovány za součást staré Evropy. Směrem dále na Balkán se 

ovšem tato motivace vytrácela.
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Zájem na rozšíření o Bulharsko a Rumunsko nebyl politicky jednotný. Helmut 

Kohl a další představitelé CDU vystavěli svou podporu rozšíření na konstantě úcty 

k multilateralismu a důležitosti kulturní příbuznosti.94 Vzhledem k absenci faktoru 

sdílených hodnot západního křesťanství nebyla tato strana vstupu Bulharska a 

Rumunska nakloněna. SPD v politice rozšíření Evropské unie kladla důraz spíše na 

universálně právně založené a politické uvažování.95 Postoj hlavních politických stran 

se tedy pohyboval na pomyslné ose od zájmu až k nezájmu na rozšíření o Bulharsko a 

Rumunsko. 

Sympatie ke vstupu Chorvatska šly napříč politickým spektrem. Chorvatsko bylo 

považováno za součást Evropy s obdobnou historickou a kulturní zkušeností, jeho vstup 

nebyl v protikladu ani s náboženskými hodnotami křesťanských demokratů. V případě 

dalších zemí západního Balkánu předpokládali experti napříč politickými stranami, že 

evropská perspektiva přinese regionu politickou a bezpečnostní stabilitu a podpoří 

ekonomický růst.96 Specifické zájmy a očekávání ale formulovány nebyly.

V případě regionu západního Balkánu se již v německé evropské politice 

začínala objevovat nižší motivace u strany CDU-CSU vycházející z křesťanského 

založení strany. Zároveň oproti regionu střední a východní Evropy se specifické národní 

zájmy promítnuté do podpory agendě rozšíření pozvolna měnily na motivaci obecného 

charakteru.

  

2.1.2 Strategie rozšíření o státy západního Balkánu 2004-8

Západní Balkán představuje velice pestrý region, který je vnitřně velmi 

diferencovaný. Je tedy zřejmé, že i německá politika reagovala na jednotlivé státy 

rozdílně. S tímto předpokladem se autorka v kapitole o strategii věnuje pouze 

balkánským státům s jasnou evropskou perspektivou, kde je německá pozice zřetelná. 
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Perspektiva vstupu pro Rumunsko a Bulharsko našla prostor v německé politice 

po výměně spolkové vlády po roce 1998. Kohlova vláda se otázkou vstupu Bulharska a 

Rumunska konkrétněji nezabývala. Až po odchodu Helmuta Kohla souhlasila vláda pod 

vedením kancléře Schrödera s modelem rozšíření v podobě „velkého třesku“, jehož 

součástí se mělo stát i Bulharsko a Rumunsko. V souvislosti se změnou postoje byl 

často spojován faktor kosovské krize a podpora rozšíření i o země ekonomicky 

zaostávající a politicky nekonsolidované byla vnímána jako znak post-kosovské  

preventivní politiky.97

V roce 1999, kdy Bulharsko a Rumunsko získaly status kandidátských zemí, 

neexistoval ze strany Německa pro západobalkánské země žádný impuls, který by 

podpořil v dohledné době podání žádostí o členství. V roce 2004 mluvil kancléř 

Schröder o vůli otevřít evropskou perspektivu ve střednědobém horizontu i pro další 

země západního Balkánu.98 Jasný signál udělením statusu kandidátské země obdržely 

v roce 2005 Chorvatsko a Makedonie.99

V podkapitole věnované strategii rozšíření o země západního Balkánu bude 

autorka opět vycházet z modelu daného první částí bakalářské práce zabývající se 

východním rozšířením. Postupně bude analyzovat časový horizont rozšíření, jeho rozsah 

a podmínky kladené Německem v souvislosti s ním. 

2.1.2.1 Časový horizont rozšíření

Bulharsko a Rumunsko se v roce 1999 přiřadily po bok dalších deseti 

kandidátských zemí z regionu střední a východní Evropy. V rámci strategie Evropské 

unie posuzovat každou kandidátskou zemi samostatně se v létě 2001 rozhodlo, že 

vzhledem k zaostávání Bulharska a Rumunska se tyto státy z dvanáctky kandidátských 

zemí oddělí a jejich vstup bude oddálen.100 30. 4. 2004, den před vstupem deseti 

kandidátských zemí, kancléř Schröder považoval za reálné datum vstupu pro Bulharsko 
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98 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder am 26.11.2004 in Berlin, in: Bulletin der Bundesregierung,
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a Rumunsko rok 2007 za předpokladu, že státy splní dané podmínky.101 V roce 2005 byl 

za možný termín uváděn rok 2007, uvažovalo se ale i o roce 2008 vzhledem 

k zaostávání v plnění přístupových kritérií.102 V roce 2006 se vláda pod vedením 

kancléřky Merkelové rozhodovala mezi daty 1.1. 2007 nebo 2008 ve světle 

vyhodnocení připravenosti obou zemí Evropskou komisí.103 Po uveřejnění zprávy 

vydané Evropskou komisí se nakonec vláda rozhodla pro 1.1.2007.104

Další přibližný časový horizont byl daný už jen pro Chorvatsko. Chorvatsko 

usilovalo o možnost přiřadit se po bok Bulharsku a Rumunsku a přistoupit v roce 

2007.105 Německá vláda i opozice se zasazovaly o jeho členství bez dalšího prodlení 

poté, co budou splněna všechna kritéria podmiňující členství. V roce 2006 se Angela 

Merkelová vyjádřila, že i v případě Chorvatska je ještě příliš brzy na to, aby mohlo být 

uvedeno konkrétní datum.106 Na počátku roku 2008 se za možné datum vstupu  

považoval  rok 2010. 107

Pro Makedonii se vzhledem k tomu, že ještě nebyla započata přístupová jednání, 

žádné ani přibližné datum vstupu nediskutovalo. Spolková vláda již do budoucnosti 

odmítla udávat dopředu jakákoli data, aniž by stát splnil přístupové podmínky. Do 

konce roku 2008 neexistoval žádný konkrétní plán pro další rozšíření.
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2.1.2.2 Rozsah rozšíření

V otázce dalšího rozšiřování Evropské unie narážela německá strategie na 

protichůdná sdělení politických činitelů. Zatímco se kancléř Schröder domníval, „že 

přijetí více jak 28 zemí, jak bylo dohodnuto v Helsinkách108, by bylo bezúčelné“, státní 

tajemník Zöpel ve stejné době uvedl, „že geopolitická dynamika rozšiřování by mohla 

obsáhnout země jako Chorvatsko nebo dokonce Ukrajinu“.109 Rozhodnutí přijaté 

v Helsinkách ohledně počtu států počítalo kromě deseti zemí, které přistoupily v rámci 

velkého rozšíření v roce 2004, s Bulharskem, Rumunskem a s Tureckem. Bulharsko a 

Rumunsko přistoupily k Evropské unii jako 26. a 27. člen k 1.1. 2007.

Jasné záruky byly dávány pouze Bulharsku a Rumunsku. Angela Merkelová se 

odvolávala na Smlouvu z Nizze a zdůrazňovala neschopnost Unie fungovat při více jak 

dvaceti sedmi členech. Kancléřka uvedla: „Nemáme možnost dalšího rozšíření.“110 Po 

přijetí Rumunska a Bulharska se v Německu mluvilo o zastavení příjímání nových členů 

do doby, než dojde k dalšímu prohloubení integrace v rámci Unie. O významu 

geopolitické dynamiky svědčilo zahájení vstupních rozhovorů s Chorvatskem v roce 

2005 za plné podpory spolkové vlády. Chorvatsko bylo chápáno v Německu jako malá 

země, která má jasný evropský charakter, a která by mohla být snadno integrována do 

Evropské unie.

2.1.2.3 Podmínky přijetí

Rozšíření o Bulharsko a Rumunsko bylo chápáno jako dokončení rozšíření 

z roku 2004, a proto pro něj měly platit obdobné podmínky jako pro předchozích deset 

zemí. Bulharsko a Rumunsko patřily do té doby k nejchudším zemím, které k Unii měly 

přistoupit. To sebou neslo nové problémy. Evropská unie proto přijala zvláštní opatření 

a ochranné mechanismy. 
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Základním bodem německé strategie vůči přistupujícím zemím bylo splnění 

Kodaňských kritérií a implementace acquis communitaire. Vzhledem k tomu, že 

Rumunsko mělo na počátku roku 2004 problém se splněním Kodaňských kritérií 

uvažovalo se o odložení vstupu Bulharska a Rumunska na rok 2008.111 Nakonec se 

ukázalo, že ani spolková vláda nebude trvat na striktním splnění Kodaňských kritérií a 

„uvítala rozšíření o Bulharsko a Rumunsko s vědomím, že byly přijaty nestandardním 

protokolem, pokud se týká zásadních oblastí evropského práva“.112

Na základě situace panující na německém pracovním trhu trvala spolková vláda 

na sedmiroční přechodné době, po kterou občanům z nových zemí nebude umožněn 

přístup na evropský pracovní trh.113 Navíc bylo dohodnuto, že po skončení této doby, 

budou moci jednotlivé země dále posoudit situaci a popřípadě samy omezit i nadále 

přístup pracovní síly na svůj pracovní trh.114 Německo spolu s Rakouskem dále 

prosadily omezení v oblasti přeshraničního poskytování služeb. Omezení ve svobodném 

pohybu služeb na území Spolkové republiky Německo bude platit po dobu, kdy bude 

omezen volný pohyb pracovní síly z těchto zemí.115 V případě Chorvatska byla 

dohodnuta další specifických ujednání a možnost využití dlouhodobých ochranných 

klauzulí v oblasti volného pohybu.116
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Speciální podmínka vycházející z válečné minulosti země byla Evropskou unií 

kladena Chorvatsku. Evropská unie kladla zvláštní důraz na plnou spolupráci 

Chorvatska s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii.117

Minimem kladeným jako podmínka pro další možné rozšíření byla ratifikace 

Smlouvy o Ústavě pro Evropu.118 Tento požadavek vycházel z německé strategie 

podpory rozšíření a současného prohlubování integrace. V této souvislosti přední 

němečtí politici opakovaně zdůrazňovali neschopnost efektivního fungování Unie při 

větším počtu členů bez reformy stávajících smluv.

Z výše uvedené analýzy strategie vedené směrem k Rumunsku, Bulharsku, 

Chorvatsku a Makedonii vyplývá, že neexistovala jednotná strategie vůči těmto zemím. 

K Rumunsku a Bulharsku se přistupovalo společně, ale v případě Chorvatska a 

Makedonie se již tento přístup změnil. V rámci procesu rozšíření a prohlubování se 

ukazuje, že německá strategie rozšíření začala ubírat na důraznosti právě kvůli 

zaostávání v další integraci členských států.

2.1.3 Praktická politika podporující rozšíření

Konkrétní kroky německé politiky vedoucí k rozšíření o Rumunsko, Bulharsko a 

kandidátské země západního Balkánu je možné analyzovat jako aktivní pomoc 

kandidátským zemím při jejich přípravách na vstup a dále pak jako politickou a finanční 

podporu. Důležitým faktorem je i pozornost, kterou německá politika věnovala 

připravenosti Evropské unie na rozšíření. Neméně důležitou aktivitou je v souvislosti 

s rozšiřováním unie i komunikace s veřejností.

Podpora rozšíření o Bulharsko, Rumunsko a především o Chorvatsko a 

Makedonii vyplývala z vedoucí role Německa při obnově a stabilizaci jihovýchodní 

                                                
117Dostupné online:
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Evropy. Výsledkem této politiky byl z iniciativy německého předsednictví vzešlý Pakt 

stability.119 Pro proces rozšíření byl nejdůležitější podíl Paktu stability na výrazném 

vylepšení evropské perspektivy pro země západního Balkánu díky stabilizačnímu a 

asociačnímu procesu.

V případě Bulharska se kancléř Schröder aktivně zasazoval, aby Bulharsko, 

které bylo v plnění Kodaňských kritérií úspěšnější než Rumunsko, nedoplácelo na 

pomalejší postup této země a mohlo přistoupit již v roce 2007.120 Zároveň kancléř i 

ministr zahraničí Fischer ujišťovali, že Spolková republika bude Rumunsko podporovat 

při naplňování vstupních podmínek tak, aby i ono docílilo vstupního data 1.1.2007.121

Přístupové smlouvy s Bulharskem a Rumunskem podepsané 25.4.2005 

v Lucembursku obsahovaly klauzuli, která říkala, že v případě, že jedna ze zemí nesplní 

všechna nařízení podmiňující vstup, může Evropská unie na doporučení Evropské 

komise jejich vstup o rok odložit.122  Při ratifikaci těchto smluv v Německu někteří 

politici napříč politickým spektrem vyjadřovali pochybnosti, zda Bulharsko a 

Rumunsko jsou schopny přijmout závazek vyplývající z členství. Nicméně většina členů 

parlamentu považovala onu klauzuli pouze za „zvednutý ukazováček pro rumunskou 

vládu ve snaze ji motivovat při plnění kritérií, než aby uvažovala o jejím reálném 

využití“.123

V rámci předvstupní pomoci se Německo aktivně účastnilo twinningových 

projektů od roku 2007 zahrnutých do nově zavedeného programu předvstupní finanční 

pomoci pro kandidátské země-  IPA.124 Pod záštitou těchto projektů členské státy své 
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experty do kandidátských zemí za účelem podpory budování veřejné zprávy. Německo 

mělo na této pomoci největší podíl.125

V bodě připravenosti Evropské unie na rozšíření Berlín v případě Chorvatska 

uvnitř Unie argumentoval, že Chorvatsko „nesmí být bráno jako rukojmí ani kvůli faktu, 

že prohlubování integrace se dostalo do slepé uličky, ani kvůli celkovému pocitu 

vyčerpanosti z rozšiřování v Německu a ve velké části Evropské unie“. 126 Přesto 

kancléřka Merkelová opakovaně mluvila o ukončení rozšiřovacího procesu, dříve než 

dojde k institucionálním reformám. 

                

Německá vláda musela být velmi aktivní v komunikaci se svými občany. 

Německé obyvatelstvo patřilo mezi nejméně nakloněné dalšímu rozšíření. V roce  2005 

pouze 11% Němců vyjádřilo podporu pokračujícímu procesu rozšiřování o Bulharsko a 

Rumunsko, zatímco celých 40% bylo proti.127 Navíc podpora měla klesající tendenci. 

V roce 2007 s rozšířením nesouhlasilo celých 60%, což bylo o 24% více, než byl 

průměr v zemích Evropské unie.128 Spolková vláda se musela opětovně pokoušet lépe 

zviditelňovat výhody předchozího rozšíření. Přijetí Chorvatska byli Němci nakloněni 

více. V roce 2008 se stavělo 46% Němců kladně k jeho členství v Evropské unii.129

Konkrétní politika v případě regionu západního Balkánu tak byla méně aktivní, 

než tomu bylo u předešlého rozšíření. Projevilo se zde, že rozšíření o tento region po 

ukončení kosovské krize již nenabylo pro německou politiku dostatečné důležitosti a 

nestalo se velkým politickým tématem.
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2.2 Kontroverzní případ Turecka

            Turecko získalo příslib budoucího vstupu do tehdejšího Evropského 

hospodářského společenství podepsáním Smlouvy o přidružení v roce 1963.130 V roce 

1987 podala tato země žádost o členství, ale status kandidátské země ji byl v roce 1989 

zamítnut pro nesplnění řady politických kritérií.131 Ačkoli s Tureckem byla v roce 2005 

zahájena přístupová jednání, Turecko zůstávalo nejvíce kontroverzním kandidátem pro 

spolkovou vládu i pro německou veřejnost obecně. Tento fakt vystihoval i postoj 

spolkové vlády, která pro budoucnost odmítla kumulaci vstupu dvou a více zemí pouze 

na základě stejného data zahájení přístupových vyjednávání. 

Při analýze německé politiky rozšíření o Turecko se autorka opět odvolává na 

analytický model daný první kapitolou a strukturuje problematiku do tří hlavních 

oblastí- motivace, strategie a praktické politiky. 

2.2.1 Motivace Spolkové republiky v otázce přijetí Turecka – síla 

argumentů pro a proti

V případě plnohodnotného členství Turecka nebyly argumenty pro v německé 

politické diskuzi jednoznačné a přesvědčující. SPD a Bündnis 90/Die Grünen, strany 

podporující členství Turecka v Evropské unii, zdůrazňovaly výhody plynoucí z členství. 

Naopak strany, které preferovaly jinou formu připojení Turecka či byly skeptické ke 

schopnostem Turecka plnit své závazky, upozorňovaly na nevýhody, které by sebou 

přineslo jeho plné členství. Existovala ale i fakta, která znepokojovala zástupce obou 

skupin. 

Při analýze motivace se tedy v případě Turecka ukazuje, že je nutné ji 

strukturovat s ohledem na fakt, že zde existují jak argumenty podporující jeho plné 

členství, tak argumenty proti. Autorka se nejdříve zaměřuje na zájmy, které vedou 

zastánce vstupu Turecka do Evropské unie k jeho aktivní podpoře a odděleně se věnuje 

argumentaci používané odpůrci plnohodnotného členství Turecka. Argumenty pro vstup 
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Turecka je možné rozdělit na oblast bezpečnostní, strategickou, politickou a 

geopolitickou, na motivaci ekonomického charakteru a na pozitivní vliv multilaterálně 

založené německé politiky a její respekt ke spojeneckým závazkům.

Hlavním motivem pro otevření evropské perspektivy této zemi byl aspekt 

bezpečnostní a s ním související stabilizace oblasti. Podle slov ministra zahraničí 

Fischera byla stabilita Turecka předpokladem pro blízkovýchodní mírový proces stejně 

tak jako pro zdárné řešení situace na Kavkaze a ve střední Asii.132 Se stabilizačním 

procesem v Turecku úzce souvisela demokratizace země. Německo mělo velký zájem 

na posílení modernizace a reformního úsilí turecké vlády. Během posledních let se 

ukázalo, že s konkretizací a upevňováním evropské perspektivy se v Turecku daly do 

pohybu reformní procesy, které by bylo jinak jen ztěží možné očekávat.133 Otevřená 

politika Evropské unie k Turecku byla chápána jako nejefektivnější nástroj ke zdárnému 

reformnímu procesu mimo jiné i v otázce lidských a menšinových práv v zemi. 

Nová dimenze se v bezpečnostní rovině otevírala v souvislosti s teorií o „střetu 

civilizací“134. Zahájení přístupových jednání s Tureckem znamenalo začátek politické 

cesty, na jejímž konci by se stát s převážně muslimským obyvatelstvem stal součástí 

Evropské unie. „Tím by byl tezi o nevyhnutelném „střetu civilizací“ mezi islámským 

světem a Západem praktickým příkladem odejmut její reálný základ.“ 135 Tento 

argument nabyl na síle po 11. září 2001. V případě Turecka bylo důležité, jak zdůraznil 

Schröder, aby země neměla sklon upadnout do fundamentálně-islamistické 

společnosti.136 Navíc odmítnutím vstupu Turecka, nejvíce demokratické a 

sekularizované země v islámském světě, by se Evropská unie oficiálně prezentovala 

jako instituce založená na křesťanských hodnotách a těmito se vymezující. Obě tyto 

skutečnosti nabyly po 11. září obzvláště velké důležitosti. Přesvědčivost tohoto 

argumentu vykazovala i změna postoje ministra zahraničí Fischera, který se ze 
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skeptického politika v této otázce proměnil v jednoho z nejaktivnějších proponentů 

tureckého členství.

Vzhledem k energetické závislosti západní Evropy na Rusku a problémech 

v dodávkách ropy a zemního plynu během posledních zim stála v popředí i strategická 

role Turecka. Díky své geografické poloze bylo Turecko pojítkem mezi evropskými 

trhy a zeměmi Blízkého a Středního východu dodávajícími ropu a zemní plyn stejně 

jako s regionem Kaspického moře.137 Berlín za kancléře Schrödera zároveň spatřoval v 

podmínkách stanovených pro členství v Evropské unii páku, díky níž  je možné účinně 

působit na pokračování vývoje demokratických a státoprávních institucí a zároveň 

podporovat lidská a menšinová práva v Turecku.138

            Svou roli sehrál i faktor politický a geopolitický. Úspěšný vstup Turecka do 

Evropské unie by demonstroval, že islámská víra a moderní společnost nejsou 

v protikladu. Naopak evropské hodnoty a islámské vyznání mohou koexistovat.139

Turecko by takto mohlo sloužit jako impuls pro další islámské země v prosazování 

reforem a ukázat, že Evropská unie není výlučně křesťanská. V geopolitické rovině by 

demokratizované Turecko mohlo tvořit most k muslimskému světu. Vstup Turecka do 

Evropské unie by prezentoval Unii jako otevřenou a nexenofobní vůči islámu. Na 

vnitrostátní úrovni by mohlo mít plnohodnotné turecké členství pozitivní efekt na další 

integraci početné turecké menšiny žijící v Německu.140

Členství Turecka v Evropské unii zasáhlo Německo i ve vnitropolitické rovině. 

Zájmem SPD a Bündnis 90/Die Grünen byl volební potenciál v Německu žijících 

Turků. Po  volebním vítězství v roce 1998 červeno-zelená vláda prosadila přes silné 
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protesty unijních stran reformu zákona o státní příslušnosti a zavedla přistěhovalecký 

zákon. V důsledku toho se počet Turků s volebním oprávněním zvýšil na 400 000 v roce 

2002.141 Turci jako muslimové měli problém s identifikací s křesťanským zaměřením 

unijních stran a zároveň zájem na vstupu Turecka do Evropské unie. Vzhledem k tomu, 

že pro koalici SPD/Bündnis 90/Die Grünen představovali Turci relevantní a stále 

rostoucí voličskou skupinu, byl i tento fakt motivem k podpoře rozšíření o Turecko.

Kancléř Schröder opakovaně zdůrazňoval hospodářský zájem Německa. V roce 

2007 bylo Německo druhým největším dodavatelem zboží do Turecka.142 Vzhledem 

k silné turecké populaci a velkému odbytišti bylo v zájmu Německa utužovat 

ekonomické vazby i do budoucna.

V přístupu k Turecku se ve spolkové vládě projevovala i síla respektu k 

politicko-spojeneckým závazkům, v tomto případě zohledňování zájmů Spojených států 

amerických. Nemalou sílu měla i tradice německé politiky, která od druhé světové války 

vykazovala respekt k multilateralismu. 

Již krátce po podpisu asociačních dohod s Tureckem se v souvislosti s migrační

vlnou a komplikující se imigrační situací v Německu začaly sílit argumenty mluvící 

proti vstupu Turecka do Evropské unie. Nejčastější argumentací používanou odpůrci 

vstupu Turecka bez ohledu na politickou příslušnost byla politická situace a otázka 

lidských práv a práv menšin. Turecku vyčítali především trvání na trestu smrti, toleranci 

mučení, silný vojenský vliv na politiku země a nedodržování práv menšin. 

V neposlední řadě zněl z úst politiků stavících se proti plnohodnotnému členství 

Turecka argument finančního přetížení Evropské unie. Turecko by bylo příjemcem 

rozsáhlé finanční pomoci ze strukturálních fondů, kterou by stejně jako ve věci 

financování rozšíření, ze značné míry neslo právě Německo, jakožto největší plátce do 

evropského rozpočtu.
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Přijetí Turecka do Evropské unie by dále nastolovalo otázku, kde jsou 

geografické hranice Evropské unie a vytvořilo jistý precedens pro přijetí dalších států 

regionu. S tím by souvisely úvahy o budoucnosti Evropské unie, jejího dalšího 

směřování, poslání a schopnosti fungovat v hodnotově i ekonomicky nesourodém a 

pravděpodobně politicky rozmělněném stavu.

Jako negativum byl vnímán i vysoký přírůstek tureckého obyvatelstva. Do roku 

2025 by se podle současných prognóz měl počet obyvatel zvýšit z přibližných 63 

milionů na 91 milionů.143 Toto by činilo Turecko nejlidnatější členskou zemí 

s odpovídající politickou silou v rozhodovacích procesech uvnitř Evropské unie. 

Argumenty používané především křesťanskými demokraty vycházely 

z hodnotového založení strany. Ta poukazovala na identitu Evropské unie a s ní se 

neslučující odlišnou kulturu, historii a náboženství Turecka. CDU obhajovala dále svůj 

postoj institucionálními a strategickými důvody. V prvé řadě se v jádru těchto výhrad 

jednalo o nemožnost pokračování současného prohlubování a rozšiřování Evropské 

unie.144 Vstup Turecka byl některými křesťanskými demokraty spatřován jako konec 

kroků směřujících k prohloubení evropské integrace.

Z uvedené analýzy vyplývá, že Turecko je první kandidátskou zemí, v jejímž 

případě není jednoznačný zájem na rozšíření. Naopak sílí hlasy proti jeho vstupu a 

otázka tureckého plnohodnotného členství je v Německu předmětem živé diskuze. 

2.2.2 Strategie rozšíření o Turecko    

Strategický koncept evropské politiky spolkové vlády v případě Turecka byl 

v čase i v politické stranickosti značně nestabilní, mnohdy  si až odporující. S ohledem 

na ztrátu kontinuity německé strategie způsobené rozkolem hlavních politických stran 

v otázce přijetí Turecka přizpůsobí autorka strukturu této podkapitoly. Nejprve se bude 

věnovat postoji politických stran zastoupených ve spolkovém sněmu k plnohodnotnému 

                                                
143 Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002. S. 228.
144 Taspinar, Omer: Changing Parameters in U.S.-German-Turkish Relations. American Institute for 
Contemporary German Studies, Washington 2005. s. 24.
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tureckému členství a jejich vlivu na utváření strategie. Následně zaměří pozornost na 

časový horizont možného rozšíření a na podmínky kladené spolkovou vládou.

2.2.2.1 Vliv politického rozkolu na formování strategie

Evropskou perspektivu a de facto slib budoucího členství dala Turecku vláda 

CDU-CSU. Přesto tato strana společně s ostatními křesťansko-demokratickými stranami 

západní v druhé polovině devadesátých let deklarovala, že Turecko nemá v Evropské 

unii místo.145 V roce 1995 pak vláda pod jeho vedením turecké přání být členem 

Evropské unie, odmítla.“146 Strategie Kohlovy vlády byla utvářena na jedné straně 

daným slibem, na straně druhé pak rezistencí k plnohodnotnému členství způsobenou 

hodnotami křesťanských demokratů. Výsledkem bylo udržování vize otevřenosti 

Evropské unie pro Turecko, ovšem bez bližších specifik a konkrétních politických 

kroků signalizujících přibližující se turecké přistoupení. V polovině devadesátých let, 

kdy proces rozšiřování Evropské unie nabíral rychlost, se německá vláda naopak 

zasazovala o vyloučení Turecka z tohoto multilaterálního přístupového rámce a 

vytvoření speciální evropské strategie pro Turecko v rámci rozšiřovacího procesu.147

Změna kurzu v přístupu k Turecku nastala až s nástupem koalice sociálních 

demokratů a Bündnis 90/ Die Grünen. Německo mělo v úmyslu dát Turecku vzhledem 

ke strategickému významu této země konkrétní evropskou perspektivu.148 Politika vůči 

Turecku se začala nést v duchu Schröderova hesla „Turecko se může na Německo 

spolehnout“.149 Nová vláda se oproti vládě kancléře Kohla v dané problematice jasně 

vymezila slovy ministra zahraničí Fischera: „Jako velkou chybu vidím přibouchnout 

Turkům dveře přímo před nosem, což předešlá vláda činila.“150 Stejně ostře se Fischer 
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stavil proti politice unijních stran. Považoval alternativu „privilegovaného partnerství“ 

pro Turecko za špatný krok, který by mohl mít fatální důsledky.151

Turecku byl přiznán status kandidátské země, ovšem i vláda SPD byla 

s rozhodnutím o otevření přístupových jednání s Tureckem opatrná. Uvnitř Evropské 

unie prosazovala německá vláda vícestupňový plán směřující k zahájení přístupových 

vyjednávání s Tureckem. Reagovala tak na tlak turecké vlády a některých dalších členů 

Evropské  unie, mimo jiné Velké Británie, kteří požadovali fixní datum. V roce 2002 

z německo-francouzské iniciativy vzešel impuls „nejmenovat sice žádné datum pro 

zahájení přístupových vyjednávání, ale nabídnout místo toho datum pro datum“.152

Pozitivem tohoto plánu bylo, že Turecku ponechával evropskou perspektivu, na jejímž 

konci by mohlo být plnohodnotné členství, zároveň ale nezavazoval Evropskou unii 

k žádným předčasným slibům. V roce 2005 Gerhard Schröder před svým odchodem 

z funkce zdůraznil své přesvědčení, že vyjednávání o členství Turecka v Evropské unii 

jsou vedena s možností jediného konce, a to plnohodnotného členství.153

Vlastní strategii směrem k Turecku vyvíjela opoziční CDU-CSU včele s 

Angelou Merkelovou.154 Tato strana přišla v prosinci 2002 s alternativou 

plnohodnotného členství, tzv. privilegovaným partnerstvím.155 Strana CSU dokonce 

zakotvila koncept vztahu Evropské unie a Turecka formou privilegovaného partnerství 

v listopadu 2004 do svého stranického programu.156 „Ačkoli tato iniciativa byla přijata 
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odpůrci plnohodnotného členství s velkým zájmem, obecný dojem byl, že alternativa 

přišla příliš pozdě a postrádala solidnost.“157

Po nástupu velké koalice SPD/CDU-CSU nastal ve strategii vůči Turecku 

zřetelný rozpor, který znázorňovala v sobě již sama Merkelová na postu kancléřky. 

Jakožto předsedkyně CDU-CSU a zastánkyně privilegovaného partnerství byla pod 

silným tlakem těchto stran jak v Německu, tak na poli lidových evropských stran. Přesto 

jako kancléřka stojící včele velké koalice podpořila zahájení vstupních rozhovorů 

s Tureckem. Již ale v prosinci 2006 vzhledem ke zhoršující se situaci především ve 

vztahu ke Kypru158, navrhovala Merkelová společně s tehdejším francouzským 

prezidentem Chiracem dokonce přerušení vyjednávání s Tureckem.159

Nejednotnost pohledu dvou největších politických stran a snaha prosadit svůj 

koncept vedla k tomu, že se obě snažily opřít svou strategii o argumentaci strany 

opoziční. Sociální demokraté spatřovali ve svém postoji pokračování německé a 

evropské politiky, která od podpisu asociačních smluv s Tureckem směřovala ke 

vzdálenému horizontu, na jehož konci byl cíl, kterým byl vstup Turecka do Evropského 

hospodářského společenství/Evropské unie. Tato kontinuita byla nesena z velké části i 

křesťansko-demokratickými vládami.160 Naopak Angela Merkelová se snažila upevnit 

pozici křesťanských demokratů a lidovců po zahájení vstupních rozhovorů s Tureckem 

odkazem na svého sociálně-demokratického předchůdce. Schröder jednou prohlásil, že 

by tato vyjednávání měla být vedena, aniž by byl předem předpokládán výsledek.161

Ovšem i tyto dva rozdílné pohledy v otázce plnohodnotného členství Turecka 

musely najít způsob koexistence během vlády velké koalice. Kvůli rozdílnosti přístupu 

obou největších stran stálo v koaliční dohodě, že „negociační proces s Tureckem je 
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proces s otevřeným koncem, z něhož nevyplývá jakákoli nevyhnutelnost, a jehož 

výsledek nemůže být na počátku garantován“.162

Postoj zbylých politických stran zastoupených ve Spolkovém sněmu byl 

obezřetný, ovšem k Turecku vstřícný. Přestože váha jejich hlasu nebyla v utváření 

německé politiky tak silná, při tvorbě budoucích koalic by v případě Turecka mohla být 

klíčová. Strana Bündnis 90/Die Grünen se silně vymezovala v otázce formování vztahu 

k Turecku vůči CDU-CSU. Vyčítala této straně, že „stále signalizuje Turecku, že 

v Evropské unii není vítáno“163, což demotivuje reformní úsilí v zemi. Privilegované 

partnerství je podle této strany špatným signálem celému regionu Blízkého a Středního 

východu. Strategie Bündnis 90/Die Grünen byla nesena v duchu „ kdo chce mít moderní 

a demokratické Turecko, musí vést vážná a férová jednání s cílem plného členství“.164

FDP byla také otevřena plnohodnotnému členství, ovšem zdůrazňovala, že 

„Evropská unie v současném stavu není schopná absorbovat Turecko, ani Turecko není 

připraveno vstoupit do Evropské unie“.165 Ačkoli svobodní zastávali stejný názor 

v případě Turecka jako SPD, vyčítali koalici sociálních demokratů a zelených 

neférovost ve vyjednávání s Tureckem, protože i tato vláda je, podle jejich mínění, 

schopna akceptovat pouze privilegované partnerství.166 Strategický koncept FDP 

předpokládal, že by přístupová vyjednávání měla být vedena s otevřeným koncem. 

Podle usnesení FDP z roku 2004 až na konci vyjednávání může být přijato rozhodnutí o 

přijetí, odmítnutí či jiném statusu.   
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Levicová strana Die Linke vyslovila podporu rozšíření o Turecko. Při formulaci 

svého postoje se výrazně postavila proti politice CSU. Podle politiků strany Die Linke 

je možné a žádoucí diskutovat o stavu lidských práv v zemi ale ne o kulturní a 

náboženské podstatě celého rozšiřovacího procesu.167

2.2.2.2 Časový horizont

Vzhledem ke složitému procesu, kterým Turecko ještě bude muset projít před 

přijetím do Evropské unie, dále pak k nejednotnému postoji německých politických 

stran v otázce jeho členství a v neposlední řadě vzhledem k veřejnému mínění, byla 

spolková vláda při stanovování jakýchkoli dat opatrná. Když vláda v prosinci 2004 

podpořila zahájení přístupových vyjednávání s touto zemí, odhadovala, že Turecku bude 

trvat deset až patnáct let, než splní kritéria pro členství. 

Kromě zodpovědnosti turecké vlády při plnění Kodaňských kritérií existovaly 

dva další faktory, které mohly z německé pozice časový horizont přijetí Turecka 

významně ovlivnit. Prvním z nich byla vláda CDU-CSU. Současný postoj této strany 

naznačuje, že by se unijní strany u moci snažily pozměnit směr přístupových 

vyjednávání od plnoprávného členství k privilegovanému partnerství. Druhým faktorem 

bylo německé veřejné mínění a jeho nízká podpora pro vstup Turecka. Pouhá polovina 

Němců podporovala turecké členství. Populističtí politici jak z SPD, tak z CDU by 

neváhali tuto situaci využít.168

2.2.2.3 Podmínky přijetí

Základní podmínkou pro vstup Turecka bylo splnění Kodaňských kritérií. 

Německo vyžadovalo dokonalou harmonizaci demokratických a ekonomických 

standardů Turecka s evropskými. Německá vláda nechápala přístupová vyjednávání 

jako technickou záležitost, ale kladla důraz na jeho provedení v praxi. Středobodem ve 
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strategii vedené směrem k Turecku bylo zavedení implementace nezbytných 

přizpůsobení evropskému aquis communautaire a kontrola jejich převedení do praxe 

před ukončením vyjednávání. Ochrannými mechanismy mělo být zajištěno, že noví 

členové budou schopni plnit své povinnosti ihned po vstupu, popřípadě po uplynutí 

přechodné doby.169 V této souvislosti byla zdůrazňována nevyřešená kurdská otázka, 

turecko-řecký problém, nedodržování základních lidských práv, případ rozděleného 

Kypru a silný vojenský vliv na politiku v zemi. Během tureckých příprav na členství, 

kdy Turecko na příklad v otázce Kypru neplnilo své povinnosti, trvala německá vláda 

na pokračování vyjednávání ovšem v omezené formě.170

V případě Turecka se již za kancléře Kohla kladl důraz na vyřešení přechodných 

období v oblasti volného pohybu osob před vstupem Turecka. Obava z přistěhovalectví 

vycházela ze skutečnosti, že Turkové v Německu představovali největší skupinu 

žadatelů o azyl.171 Vstup Turecka by znamenal pro Turky jakožto občany Evropské unie 

lepší podmínky k pobytu, což by zhoršovalo již tak těžkou imigrační situaci v Německu. 

Využití přechodné doby bylo obsaženo i v koaliční smlouvě mezi CDU-CSU a SPD. 

Německé požadavky byly zohledněny, když mezi podmínkami vyjednávání byla 

zahrnuta možnost delších přechodných dob ve srovnání s rozšířením v roce 2004. Dále 

pak byla ustanovena možnost specifických ujednání a ochranných klauzulí v oblasti 

volného pohybu, strukturální a zemědělské politiky. 

Vzhledem k očekávanému finančnímu zatížení, které by rozšíření o Turecko 

znamenalo pro evropský rozpočet, se dalo očekávat, že by spolková republika 

podmínila uzavření přístupových vyjednávání schválením rozpočtu na období po roce 

2014.172 Další podmínkou vycházející z potřeb Evropské unie bylo přijetí Smlouvy o 

Ústavě pro Evropu. Pro Spolkovou republiku bylo podepsání tohoto dokumentu 

podmínkou jakéhokoli dalšího rozšíření (s možnou výjimkou Chorvatska), v případě 

Turecka vzhledem k jeho demografické síle a hospodářskému zaostávání ovšem 

naprosto klíčové. 

                                                
169 Ke stažení na: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Erweiterung/TuerkeiKroatien.htm
(1.3.2010)
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Einleitende Bemerkungen von Bundesaussenminister Steinmeier. Auftaktpressekonferenz zur 
deutschen EU-Ratpräsidentschaft, 19.12.2006. Dostupné na: http://auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/2006/061219-Bruessel.html (1.2.2010)
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Lamatsch, Dorothea: Deutsche Europapolitik der Regierung Schröder 1998-2002. s. 228.
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Ke stažení: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Erweiterung/TuerkeiKroatien.html
(21.2.2010)
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Z uvedené analýzy vyplývá, že formulace strategického konceptu směrem 

k Turecku a jeho přijetí do Evropské unie je váhavá a jeho podpora není jednotná. 

Situace Turecka a obavy jak příznivců, tak odpůrců jeho plnohodnotného členství vedou 

ke zpřísnění podmínek vstupu a opatrnému postupu v předstupních vyjednáváních 

s Tureckem.

2.2.3 Praktická politika podporující Turecko při jeho cestě 

do EU

Při sledování politických kroků je opět v otázce Turecka třeba zohlednit ztrátu 

politického konsensu a vyjádřit postoje opozičních stran. Politika podporující 

přistoupení Turecka k Evropské unii se dá rozčlenit na podporu politickou, pomoc 

Turecku v jeho reformních snahách a aktivní politiku podporující připravenost Evropské 

unie na vstup Turecka. Klíčové je i úsilí zaměřené na změnu negativního postoje 

německé společnosti k danému rozšíření.

Zlomový krok v otevírání dveří Turecku do Evropské unie učinila německá 

politika, když se při zasedání Evropské rady v roce 1999 v Helsinkách zasadila 

o udělení statutu kandidátské země Turecku. Posun v přístupu k Turecku a jeho 

přibližování se Evropské unie, který učinila červeno-zelená vláda, nenašel podporu u 

opoziční CDU-CSU a FDP. Frakce CDU- CSU vyjádřila přesvědčení, že garance 

statusu kandidátské země Turecku v Helsinkách byla chybou, vzhledem k tomu, že si 

její členové nedokázali představit turecké členství v dohledné době.173 Obdobně 

svobodní považovali tento krok za unáhlený.174

Velkou podporu nalezlo Turecko v osobě kancléře Gerharda Schrödera a 

ministra zahraničí Fischera. Oba velmi aktivně lobovali v roce 1999 za zrovnoprávnění 

Turecka s ostatními kandidátskými zeměmi. Schröder během svých setkání s tureckým 
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Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch3-2000.pdf (5.2.2010)
174

Institut für Europäische Politik: Enlargement/Agenda 2000- Watch. 2000, no.3. pp.24.
Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/watch3-2000.pdf (5.2.2010)
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premiérem Erdoganem opakovaně ujišťoval o německé aktivní podpoře Turecka při 

jeho přibližování Evropské unii.

Během svého kancléřství byl Schröder také hnací silou včele vlády, která se 

zasazovala o zahájení vstupních rozhovorů s Tureckem. A to i přes to, že ignoroval  část 

své strany, která měla jiný názor.175 Spolu s francouzským prezidentem Chiracem se 

Schröder v prosinci 2002 na summitu Evropské rady v Kopenhagenu prosadil, aby s 

Tureckem byla zahájena přístupová vyjednávání. Podmínkou bylo, že Evropská komise 

na základě hodnotící zprávy ohledně splnění Kodaňských politických kritérií otevření 

vyjednávání doporučí.176 Přístupové rozhovory byly zahájeny 3. října 2005 na sklonku 

vlády koalice sociálních demokratů a Bündnis 90/Die Grünen.177 Po nástupu vlády 

velké koalice vyjádřila CDU-CSU svůj nesouhlas s tímto krokem trváním na zahrnutí 

následující klauzule do koaliční smlouvy: „ Nebude-li EU přijetí schopná nebo nebude-

li Turecko schopno dostát všem závazkům plynoucím ze členství, musí být Turecko na 

Evropskou unii navázáno, co nejužším způsobem, které nabízí privilegované 

partnerství.“178

Spolková republika po celou dobu podporovala Turecko při jeho reformách. 

Jako země s kandidátským statusem získávalo Turecko finanční prostředky od roku 

2007 z nově zavedeného programu pro předvstupní asistenci IPA. Program pokrýval 

oblast institucionální výstavby, regionální a přeshraniční spolupráci, podporoval 

regionální rozvoj, rozvoj venkova a zahrnoval i oblast lidských zdrojů.179 Německo se 

v rámci této předvstupní pomoci aktivně angažovalo. Klíčová byla především účast 

německých expertů na obnově veřejné správy.180  
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Institut für Europäische Politik: EU-25 Watch. 2004, no.1,pp.108.
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25_Watch.pdf (1.3.2010) 
176 Dostupné na: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Erweiterung/Tuerkei.html (21.2.2003)
177 König,Petr,Lacina,Lubor,Přenosil, Jan: Učebnice evropské integrace. Barrister a Principál, Brno 2006. 
s.75.
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Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und SPD. Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und 
Menschlichkeit. Bonn, 11.11.2005. S. 129-130. Dostupné online: http://www.spd.de/de/pdf/pt-
beschluessse/2005_Koalitionsvertrag.pdf  (5.1.2010) 
179Podrobněji:http://www.auswaertiges-
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Spolková vláda se velmi zasazovala o reformu institucí Evropské unie. Ačkoli 

toto úsilí Berlín nevyvíjel primárně za účelem připravenosti unie na přijetí Turecka, ale 

ve snaze o dosažení prohloubení integrace, byla tato aktivita pro vstup Turecka zásadní.

Velmi aktivní musela být Spolková vláda při komunikaci s občany. Turecko 

mělo mezi kandidátskými zeměmi nejnižší podporu od občanů Evropské unie.181 Ve 

Spolkové republice měla tato podpora klesající tendenci. Zatímco v roce 2004 bylo 55% 

pro členství Turecka v Evropské unii a 45% proti182 v roce 2007 vzrostl počet Němců 

vyslovujících se proti plnohodnotnému tureckému členství na 69%183.

Analýzou praktické politiky autorka došla k závěru, že zásadní kroky vedoucí 

k přiblížení Turecka Evropské unii ve sledovaném období byly uskutečněny z iniciativy 

sociálních demokratů. Velkou roli zde sehrála osobnost kancléře Gerharda Schrödera.

Novým, dá se říci, převratným aspektem, který se projevil v případě Turecka, je 

ztráta politického konsensu v postoji jednotlivých politických stran k jeho vstupu. Ten 

vyplýval z dvojsečné motivace a dále ovlivnil, jak strategii, tak i praktickou politiku.

                                                
181 Standard  Eurobarometer 64. Červen 2006. 
Dostupný na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb64/eb64_de.pdf, s.136. (2.3.2010)
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25_Watch.pdf s. 110 (1.3.2010) 
183

Institut für Europäische Politik: EU- 25/27 Watch. 2007, no.4
Dostupné online: 
http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/EU_Watch/EU-25_27_Watch_No._4.pdf s. 
107 (20.2.2010) 
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Závěr

Tato práce se zabývala vývojem evropské politiky Spolkové republiky Německo 

v oblasti rozšíření po přistoupení deseti států v roce 2004. Porovnávala ji s postojem 

spolkové vlády k rozšiřování během příprav na přijetí dosud nejpočetnější skupiny 

nových zemí. Sledováním vývoje před a po „velkém třesku“ bylo zřetelné, že v politice 

rozšiřování ve Spolkové republice došlo k posunu.

Na základě analýzy německé evropské politiky rozšíření v oblasti motivace, 

strategie a praktické politiky se ukázalo, že v evropské politice spolkové vlády v otázce 

rozšiřování nastala změna. Na rozdíl od velkého východního rozšíření, kde  Spolková 

republika Německo sledovala konkrétní národní zájmy, v případě Bulharska, 

Rumunska, Chorvatska i Makedonie se její motivy značně zobecnily. To se projevilo na 

konkrétní politice Berlína vedené vůči těmto zemím. Během příprav na rozšíření 2004 

hrálo Německo přední roli, stalo se motorem celého procesu a mnohé kroky vedoucí 

k přistoupení východních států samo iniciovalo. Tato angažovanost se již po roce 2004 

vytrácela a německá evropská politika se začleňovala do středu členských zemí 

orientovaných na podporu rozšiřování.

Změny, ke kterým došlo v oblasti motivace a praktické politiky nelze přičíst 

vlivu rozšíření v podobě „velkého třesku“. Tuto zkušenost reflektovala spolková vláda 

především změnou strategie. Vzhledem k tomu, že rozšíření v roce 2007 proběhlo jako 

dokončení rozšíření předchozího, bude-li z retrospektivního hlediska hodnoceno, bylo 

provedeno za obdobných podmínek jako přijetí států střední a východní Evropy. 

Strategie se začala měnit až se zahájením vstupních rozhovorů s Chorvatskem a 

Tureckem, s udělením statusu kandidátské země Makedonii a otevřením evropské 

perspektivy pro země západního Balkánu. V rámci německé strategie došlo ke zpřísnění 

formulací v jednotlivých bodech dodržování vstupních podmínek a zavedení 

kontrolních mechanismů jejich převedení do praxe. Berlín se poučil z východního 

rozšíření, když odmítl předem určovat jakákoli konkrétní data vstupu a kumulaci počtu 

přistupivších zemí na základě data zahájení vstupních rozhovorů. Nejzásadnější změna 

spočívala v důrazu na schopnost Unie integrovat nové členy.
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K naprostému zhroucení strategie došlo při hledání společného stanoviska 

k Turecku. Vzhledem ke ztrátě politického konsensu při formulování postupu k této 

zemi, začala vykazovat strategie německé evropské politiky oslabení až se rozmělnila 

ve formulaci, že přístupové rozhovory, jsou jednání vedená s otevřeným koncem. 

Nejednotnost strategie se projevila i v protichůdné politice spolkových vlád určené 

jejich politickým složením.

Pokračování do určité míry pozměněné strategie dané východním rozšířením 

v případě Chorvatska a jejím zhroucením ve vztahu k Turecku naznačuje, že zásadním 

mezníkem pro změnu strategie nebylo rozšíření v roce 2004, ale spíše změny 

v motivaci. Zájem na rozšíření o Turecko již nebyl jednoznačný, objevovala se i 

argumentace mluvící proti přijetí Turecka. Scházel zde motiv nového impulsu, který by 

sebou nesl přistupující stát pro další integraci v rámci Unie. Navíc zde motivace 

pokulhávala u jedné z hlavních německých politických stran CDU-CSU. Její koncept 

rozšíření vycházející z na hodnotách založeného uvažování byl v rozporu s podporou 

plnohodnotného členství Turecka v Evropské unii.

V rámci konstant procesu prohlubování a rozšíření došla autorka k závěru, že 

spolkové vlády se i na počátku nového tisíciletí drží tvrzení, že prohlubování a 

rozšiřování Evropské unie jsou jednou stranou téže mince. Zatímco došlo před 

otevřením perspektivy východního rozšíření k prohloubení integrace přijetím 

Maastrichtské smlouvy, během jeho příprav začala integrační aktivita v Unii 

zpomalovat. I Spolková republika dala přednost přijetí nových zemí. S tímto deficitem 

probíhalo rozšíření o Bulharsko a Rumunsko. Spolková vláda se po přijetí deseti nových 

členů snažila dát nové impulsy k prohloubení Unie a svou pozornost zaměřila na přijetí 

dokumentu, který by reformoval stávající Evropskou unii. Přijetí dalších členů nad 

počet dvaceti sedmi podmínilo Německo pak ratifikací takovéto smlouvy.

Bakalářská práce potvrdila, že spolková vláda po rozšíření o státy střední a 

východní Evropy zůstávala aktivním zastáncem vstupu dalších zemí. Vliv východního 

rozšíření na změnu evropské politiky Německa se projevoval pouze v oblasti úprav 

jednotlivých bodů, hlavní rys strategie ale nepozměnil. Zásadní vliv na její rozpad měla 

ztráta konsensu mezi politickými stranami a absence schopnosti daného státu přispět 

k prohloubení Evropské unie. Ačkoli se německá evropská politika pohybovala od 



53

podpory prohloubení k podpoře rozšíření a naopak, vyplývá z práce fakt, že prohloubení 

bylo pro Spolkovou republiku Německo klíčovým faktorem i ve vztahu k rozšiřování.
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Summary

            The bachelor thesis deals with the attitude of the German government in the 

matter of the EU enlargement during the preparations for the acceptance of ten Central 

and Eastern European states and subsequently after their entry. This bachelor thesis 

aims to find out in which way the German European policy reflected the experience of 

the “big bang”. If the German European policy changed, then the question is relevant if 

this shift was given by this experience or whether also other facts played a role. Last but 

not least, it was aimed to find out how the reflection of the eastern enlargement 

influenced the German support of the current EU deepening and enlargement.

To answer this question the authoress created an analytical model based upon the 

Eastern European enlargement, which includes the research of motivation, strategy and 

practical politics. This model has then been applied on the enlargement for the West 

Balkan states and furthermore on Turkey. 

            During the 2004 enlargement it turned out that national concerns played a 

significant role in the sphere of motivation. For this reason the German government 

took over the role of an "advocate" of the candidates. Hereby, the German strategy 

towards the region of Eastern and Central Europe got predetermined. The successful 

entry of these ten new states became a major aim. All this happened even at the cost of 

substantial compromises in the practical politics, esp. in the sphere of finance and in the 

deepening process of integration. Therefore, it can be said that there was a clear 

continuity in the strategy during the 2007 enlargement despite of the weakened 

motivation. Nonetheless, the degree of this weakened motivation was manifested more 

in lower involvement in practical politics. As far as the West Balkan states are 

concerned, we can observe a shift in motivation. The supranational interests took the 

place of the national ones. There was a visible change in strategy created by

unwillingness to the enlargement together with an effort to focus on the EU 

consolidation. We can also observe the experience of the 2004 enlargement in the turn 

to stricter requirements for the EU entry formulated by Germany in the case of Croatia

andMacedonia. 

The model starts to fail in the case of Turkey. The motivation here was double-edged, 

the political consensus was lost in issue of its EU entry. The CDU-CSU came out with 

an alternative of “privilegierte Partnerschaft”. This divided the unified strategy. 

Likewise within the practical politics we could see the division of the political parties 
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and the steps taken by different governments were often contradictory. 

           The bachelor thesis showed that Germany still remained an active enlargement 

supporter. The government did reflect “the big bang” experience but this wasn`t the 

reason for the break up of their strategy towards the new member states. The real cause 

was a loss of political consensus, ambiguous motivation and inability of the potential

new member states to contribute to further EU integration.
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