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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá evropskou politikou Spolkové republiky Německo 

pod vedením kancléřky Angely Merkelové. Předmět zájmu lze tedy vymezit jako 

časové období od roku 2005 do přelomu let 2010 a 2011, které je moţné dále rozdělit 

do dvou etap: 1) vláda velké koalice „Unie“ (CDU/CSU- Christlich Demokratische 

Union/ Christlich-Soziale Union) a sociálních demokratů (SPD- Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands) a 2) současná vládní liberálně-konzervativní koalice CDU/CSU a 

liberálů (FDP- Freie Demokratische Partei). Cílem práce je komparace obou kabinetů 

z hlediska jejich priorit ve vybraných oblastech evropské politiky tak, jak je stanovují 

koaliční smlouvy, stejně jako konkrétních provedených kroků. Z provedených 

případových studií vyplývá, ţe evropská politika velké koalice pod vedením spolkové 

kancléřky Angely Merkelové měla velmi prointegrační a kooperativní charakter. 

Kancléřka získala důvěru států střední a východní Evropy a výrazně se zaslouţila také o 

obnovení diskuze o budoucnosti EU a jejím reformním dokumentu. Došlo tak k zesílení 

pozice SRN v Evropě. Období vlády konzervativně-liberální koalice je spojeno 

s dozníváním světové ekonomické a finanční krize a ekonomickými potíţemi několika 

členů eurozóny. Jeho analýza potvrzuje hypotézu, ţe se v této situaci evropská politika 

vlády konzervativně-liberální koalice oproti evropské politice velké koalice tzv. 

„normalizuje“, a tedy sleduje stále více vlastní (ekonomické, politické) zájmy, z nichţ 

odmítá slevovat ve prospěch Společenství jako celku.  

 

 

 



   

Abstract 

The bachelor thesis deals with the European politics of the Federal Republic of 

Germany during the government of the Angela Merkel´s cabinets. The thesis is focusing 

on the time period from 2005 to winter 2010/2011. This period can be split into two 

parts: 1) the government of the big coalition of the “Union” parties (CDU/CSU- the 

Christian Democratic Union and the Christian Social Union) and the Social Democrats 

(SPD- Social Democratic Party of Germany) and 2) the current conservative-liberal 

coalition of CDU/CSU and the Liberals (FDP- Free Democratic Party). The aim of the 

thesis is to compare both the cabinets concerning on their priorities in chosen areas of 

the European politics, as well as the particular steps taken. Several case studies show 

that the European politics of the Angela Merkel´s big coalition can be evaluated as 

considerably pro-integration and cooperative. The Chancellor improved the Germany´s 

relationship to the middle- and eastern European countries and significantly contributed 

to the discussion of the new European reform treaty. This resulted into a stronger 

position of Germany in Europe. The government period of the conservative-liberal 

coalition is connected with the ending world economic and financial crisis and the 

economic problems of several member states of the Euro zone. The analysis of this 

period confirms the hypothesis that facing this situation, the European politics of the 

conservative-liberal coalition is “normalizing” compared to the European politics of the 

big coalition. It is still more following its own interests (economic, political) and it 

shows only low willingness to compromise. 
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Úvod 

Vymezení tématu 
Tématem bakalářské práce bude evropská politika Spolkové republiky Německo 

pod vedením kancléřky Angely Merkelové. Předmět zájmu lze tedy vymezit jako 

časové období od roku 2005 do současnosti (vzhledem k předpokládanému datu 

obhajoby v lednu 2011 práce postihne dění přibliţně do podzimu 2010), které je moţné 

dále rozdělit do dvou etap: 1) vláda velké koalice „Unie“ (CDU/CSU- Christlich 

Demokratische Union/ Christlich-Soziale Union) a sociálních demokratů (SPD- 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands) a 2) současná vládní liberálně-konzervativní 

koalice CDU/CSU a liberálů (FDP- Freie Demokratische Partei). Předmětem práce bude 

komparace obou kabinetů z hlediska jejich priorit ve vybraných oblastech evropské 

politiky tak, jak je stanovují koaliční smlouvy, stejně jako konkrétních provedených 

kroků. 

Angela Merkelová stanula v čele teprve druhé velké koalice CDU/CSU a SPD 

v historii Spolkové republiky 22. listopadu 2005. V průběhu volební kampaně hrála 

evropská politika jiţ tradičně podřadnou roli, některé výrazné rozdíly mezi prioritami 

Merkelové a jejího předchůdce, sociálního demokrata Gerharda Schrödera, byly přesto 

dobře známy- zde lze jmenovat především odpor Merkelové ke členství Turecka v EU, 

či její snaha zasadit se o lepší vztahy s novými a malými členskými státy Unie.
1
 Po 

zvolení Merkelové spolkovou kancléřkou byla pro evropskou politiku kabinetu 

charakteristická především kontinuita. Vzhledem k pokračujícímu angaţmá SPD ve 

vládě a jmenování jednoho z nejbliţších Schröderových spolupracovníků Franka-

Waltera Steinmeiera vicekancléřem a ministrem zahraničních věcí výrazná obměna 

dosavadního kurzu ani nepřipadala v úvahu. To se odrazilo i v koaliční smlouvě nové 

vlády.
2
 

Ve volbách do Spolkového sněmu v září 2009 Merkelová obhájila svou pozici a 

stanula v čele tzv. „černo-ţluté“ koalice CDU/CSU a FDP, která započala svou činnost 

28. října 2009. S novým koaličním partnerem a liberálem Guido Westerwellem na 

pozici ministra zahraničí se nyní kancléřce minimálně teoreticky nabízí výrazně větší 

prostor pro vlastní profil na evropském poli. Bakalářská práce se pokusí analyzovat, zda 

k takovému profilování dochází, a vymezit evropskou politiku kabinetu ve vztahu 

k politickému kurzu velké koalice. 

                                                 
1 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik: von Adenauer bis Merkel. s. 257 
2 „Gemeinsam für Deutschland - Mit Mut und Menschlichkeit.“ Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD vom 11. 11. 2005. s. 61-64 

Institut politologických studií 

Projekt bakalářské práce 



   

Důvody pro výběr tématu, přínos práce 
Evropská politika německé kancléřky Angely Merkelové je tématem vysoce 

aktuálním a relevantním. Spolkovou republiku Německo lze jiţ od počátků evropského 

integračního procesu řadit k zásadním hnacím silám tohoto projektu. Vzhledem 

k velikosti státu (co do rozlohy i lidnatosti) a jeho politickému a ekonomickému 

postavení lze mluvit o značném vlivu na evropské rozhodovací procesy. 

Působení velké koalice na evropské půdě za sebou zanechalo výsledky, které 

zásadním způsobem ovlivňují současnou situaci, a stejně tak tomu bude i do budoucna- 

jako příklad za všechny lze uvést oţivení diskuse o evropském reformním dokumentu 

během německého předsednictví Radě, které vyústilo v dnes jiţ platnou Lisabonskou 

smlouvu. Jak Evropu ovlivní činnost nynější nové německé vlády, zůstává prozatím 

otázkou. I to se však práce pokusí v maximální moţné míře postihnout a vymezit 

evropskou politiku kabinetu „Merkelová II“ vůči kurzu nastavenému velkou koalicí.  

Za hlavní přínos této práce povaţuji právě fakt, ţe se zaměří na velmi aktuální 

problematiku a komplexně zpracuje téma, jehoţ ucelené pojetí prozatím v českém 

kontextu nebylo příliš časté.  

Cíle práce 
Cílem práce bude komparace evropské politiky kabinetů spolkové kancléřky 

Angely Merkelové v období 2005-2010, tj. velké koalice CDU/CSU a SPD a současné 

konzervativně-liberální koalice CDU/CSU a FDP. Zkoumány budou programy všech 

jmenovaných politických stran a jejich priority v oblasti evropské politiky, stejně jako 

modifikace těchto priorit během tvorby koaličních smluv obou kabinetů. Mimo rozdíly 

na teoretické úrovni budou komparovány rovněţ konkrétní reálné kroky obou kabinetů 

ve zvolených oblastech. Za hlavní oblasti zájmu práce lze přitom označit rozšiřování 

Evropské unie a evropskou politiku sousedství, společnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku a evropskou obrannou politiku, prostor svobody, bezpečnosti a práva (tj. bývalý 

třetí pilíř EU), nebo příkladně vývoj partnerství Německa a Francie jakoţto zásadních 

hráčů na evropském poli.  

Výzkumné otázky 
Bakalářská práce se pokusí přinést odpověď zejména na otázku, jak velká 

koalice CDU/CSU a SPD a současná konzervativně-liberální koalice Angely Merkelové 

ovlivnily evropský integrační proces, a zda přispěly k jeho budování a prohlubování. 

Otázkou zároveň bude, jaké změny lze pozorovat v kurzu evropské politiky po nástupu 

současné vládní koalice a vstupu liberálů FDP do vlády, jinými slovy, jak se současná 



   

politická reprezentace vymezuje vůči prioritám a krokům velké koalice z let 2005-2009, 

a zda aktuální vládní koalice i nadále zachovává proevropský postoj, nebo se tento 

změnil. 

Metodologie 
Z metodologického hlediska lze práci charakterizovat jako komparativní 

případovou studii, jak ji definuje Jan Karlas ve svém příspěvku do knihy „Jak zkoumat 

politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích“.
3
 Budou 

vymezeny historické a institucionální základy evropské politiky Spolkové republiky 

Německo, a dále evropská politika obou kabinetů Angely Merkelové (v případě aktuální 

konzervativně-liberální koalice bude hloubka analýzy odviset od dostupných zdrojů) na 

základě rozboru dokumentů (zde lze jako příklad uvést koaliční smlouvy, dokumenty 

z oblasti německé zahraniční politiky, stejně jako relevantní dokumentaci českého 

Ministerstva zahraničních věcí) a sekundární literatury (monografie, sborníky, analýzy 

publikované v tištěných i internetových zdrojích apod.). Vzhledem k aktuálnosti celé 

problematiky bude nezanedbatelná role příslušet i zpravodajství a dennímu tisku. Na 

základě takto zjištěných poznatků budou zvolené případy komparovány v závěrečné 

kapitole práce. 

Tuto metodu povaţuji za vhodnou a plně dostačující k dosaţení stanovených cílů 

práce. 

  

                                                 
3 KARLAS, J. (2008): Komparativní případová studie. In: DRULÁK, P. Jak zkoumat politiku: kvalitativní 
metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. s. 62 – 91. 
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1 Úvod 
Tématem mé bakalářské práce jsem zvolila evropskou politiku Spolkové 

republiky Německo pod vedením kancléřky Angely Merkelové. Předmětem mého 

zájmu bude časové období od roku 2005 do současnosti (vzhledem k datu obhajoby 

v létě roku 2011 se práce věnuje událostem, které se odehrály přibliţně do 

podzimu/zimy 2010/2011). V tomto období Angela Merkelová dvakrát zvítězila ve 

volbách do Spolkového sněmu a stala se ústřední postavou dvou vládních koalic: velké 

koalice „Unie“ (CDU/CSU- Christlich Demokratische Union/ Christlich-Soziale Union) 

a sociálních demokratů (SPD- Sozialdemokratische Partei Deutschlands) a současné 

vládní liberálně-konzervativní koalice CDU/CSU a liberálů (FDP- Freie Demokratische 

Partei).
4
  

Angela Merkelová stanula v čele druhé velké koalice CDU/CSU a SPD v historii 

Spolkové republiky 22. listopadu 2005. V průběhu volební kampaně hrála evropská 

politika jiţ tradičně podřadnou roli, přesto byly některé výrazné rozdíly mezi prioritami 

Merkelové a jejího předchůdce, sociálního demokrata Gerharda Schrödera, dobře 

známy- jmenovat lze především odpor Merkelové ke členství Turecka v EU, či její 

snaha zasadit se o lepší vztahy s novými a malými členskými státy Unie.
5
 Po zvolení 

Merkelové spolkovou kancléřkou byla pro evropskou politiku kabinetu zachována 

kontinuita. Vzhledem k pokračujícímu angaţmá SPD ve vládě a jmenování jednoho 

z nejbliţších Schröderových spolupracovníků Franka-Waltera Steinmeiera 

vicekancléřem a ministrem zahraničních věcí výrazná obměna dosavadního kurzu ani 

nepřipadala v úvahu. To se odrazilo i v koaliční smlouvě nové vlády.
6
 Ve volbách do 

Spolkového sněmu v září 2009 Merkelová obhájila svou pozici. Tzv. „černo-ţlutá“ 

koalice CDU/CSU a FDP vstoupila do úřadu 28. října 2009.
7
  

Můj zájem o toto téma dlouhodobě ovlivňuje fakt, ţe evropská politika německé 

kancléřky Angely Merkelové je sebevědomá, důsledná, profesionální a relevantní. 

                                                 
4 Pro tuto koalici budu ve své bakalářské práci používat označení „konzervativně-liberální“ nebo „černo-
žlutá“. Druhý název vychází z barev, které se v SRN vžily pro CDU/CSU a FDP.  
5 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge 
Gestaltungsspielräume in Krisenzeiten. In MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. et al. Deutsche 
Europapolitik: Von Adenauer bis Merkel.s. 257 
6 „Gemeinsam für Deutschland - Mit Mut und Menschlichkeit.“ Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD vom 11. 11. 2005. s. 61-64 
7 Blíže k jejímu programu viz Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und FDP. Beschlossen und unterzeichnet am 26. Oktober 2009. *online+ Dostupné z 
www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf 
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Zdokumentovat roli této významné političky v procesu evropské integrace povaţuji za 

hlavní přínos bakalářské práce.  

Spolkovou republiku Německo lze jiţ od počátků evropského integračního 

procesu řadit k zásadním hnacím silám tohoto projektu. Vzhledem ke své velikosti (co 

do rozlohy i lidnatosti) a svému politickému a ekonomickému postavení má SRN 

značný vliv na evropské rozhodovací procesy. SRN odborníci řadu let povaţovali za 

jediný členský stát EU, který ve své evropské politice spojuje jak vůli k prohlubování 

integrace, tak zájem o rozšiřování EU. Během vlády kancléřky Merkelové je však nutné 

poloţit si otázku, zda to stále platí.
8
 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce bude srovnání evropské politiky kabinetů spolkové kancléřky 

Angely Merkelové v období 2005-2010, tj. velké koalice CDU/CSU a SPD a současné 

konzervativně-liberální koalice CDU/CSU a FDP. Zkoumány budou priority koaličních 

smluv obou kabinetů. Práce si klade za cíl porovnat pojetí evropské politiky 

v programových prohlášeních obou vlád a dokumentovat konkrétních kroky obou 

kabinetů ve zvolených oblastech. S novým koaličním partnerem a liberálem Guido 

Westerwellem na pozici ministra zahraničí se nyní kancléřce teoreticky nabízí výrazně 

větší prostor pro vlastní profil na evropském poli. Bakalářská práce bude analyzovat, 

zda k takovému profilování dochází, a vymezí evropskou politiku kabinetu ve vztahu 

k politickému kurzu velké koalice. 

1.2 Výzkumné otázky 

Bakalářská práce bude hledat odpověď na tyto otázky: 

Jak ovlivnily vlády Angely Merkelové evropský integrační proces? Přispěly 

k jeho budování a prohlubování? 

Jaké změny lze pozorovat v evropské politice po nástupu současné vládní koalice 

a vstupu liberální FDP do vlády? Jinými slovy, jak se současná politická reprezentace 

vymezuje vůči prioritám a krokům velké koalice z let 2005-2009? 

Zachovává současná vládní koalice i nadále proevropský, kooperativní postoj, 

nebo se tento změnil? 

Zodpovězení výše uvedených otázek povede následně k ověření či vyvrácení 

následující hypotézy: 

                                                 
8 JEŘÁBEK, M. Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. s. 18 
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Evropská politika vlády konzervativně-liberální koalice se oproti evropské 

politice velké koalice „normalizuje“, tj. sleduje stále více vlastní (ekonomické, 

politické) zájmy, z nichž odmítá slevovat ve prospěch Společenství jako celku. 

Evropskou politiku SRN lze tedy v druhém volebním období kancléřky Merkelové 

přirovnat k evropské politice mocností jako Velká Británie či Francie. 

Nejprve se bakalářská práce bude zabývat pojmem evropské politiky SRN a 

jejími historickými a politickými základy (kapitola 2). Tato úvodní část práce zasadí 

téma do kontextu a bude se zároveň stručně věnovat definici teorie „normalizace“ 

německé evropské politiky, která bude výchozím bodem pro pozdější zhodnocení 

hypotézy práce. Kapitola 3 se zaměří na instituce podílející se na tvorbě evropské 

politiky SRN. Vzhledem k výše uvedeným cílům práce budu stěţějní pozornost věnovat 

spolkové vládě a politickým stranám. Opomenut nezůstane ani Spolkový ústavní soud, 

jenţ v souvislosti s procesem evropské integrace vynesl několik významných rozsudků, 

naposled k reformní Lisabonské smlouvě. 

Hlavní částí bakalářské práce budou kapitoly 4 a 5, které podrobně analyzují 

evropskou politiku velké koalice (kapitola 4) a konzervativně-liberální koalice (kapitola 

5) na základě programových dokumentů obou koalic a vţdy tří případových studií 

z reálného politického dění. Ty byly vybrány tak, aby co nejlépe vystihly odpověď na 

otázky, které si práce klade, a umoţnily tak na závěr vyhodnotit hypotézu práce. Fakta 

zjištěná v těchto kapitolách budou vyuţita při srovnání evropské politiky obou kabinetů 

kancléřky Angely Merkelové v závěrečné kapitole 6. 

1.3 Použité metody 

Z metodologického hlediska lze práci charakterizovat jako komparativní 

případovou studii, jak ji definuje Jan Karlas ve svém příspěvku do knihy „Jak zkoumat 

politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích“.
9
 Budou 

vymezeny historické a institucionální základy evropské politiky Spolkové republiky 

Německo, a dále evropská politika obou kabinetů Angely Merkelové (v případě aktuální 

konzervativně-liberální koalice bude hloubka analýzy odviset od dostupných zdrojů) na 

základě rozboru dokumentů (zde lze jako příklad uvést koaliční smlouvy nebo 

dokumenty z oblasti německé zahraniční politiky) a sekundární literatury (monografie, 

sborníky, analýzy publikované v tištěných i internetových zdrojích apod.). Vzhledem 

                                                 
9 KARLAS, J. (2008): Komparativní případová studie. In: DRULÁK, P. Jak zkoumat politiku: kvalitativní 
metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. s. 62 – 91. 
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k aktuálnosti celé problematiky bude nezanedbatelná role příslušet i zpravodajství a 

dennímu tisku. Na základě takto zjištěných poznatků budou zvolené případy srovnány 

v závěrečné kapitole práce. 

1.4 Rozbor literatury
10

 

Německá zahraniční politika v čele s politikou evropskou je na odborné úrovni 

podrobně zpracována, a k tématu existuje pestrá škála literatury. Po pádu ţelezné opony 

a znovusjednocení Německa lze obecně říci, ţe se středobodem těchto textů stalo 

chování SRN v nových podmínkách a snaha zodpovědět otázku zda, a případně do jaké 

míry, se v zahraniční a evropské politice státu prosadí nové cíle a priority. Při rozboru 

teorie normalizace evropské politiky SRN se bakalářská práce opře o relevantní práce 

Gunthera Hellmanna
11

 a Uweho Schmalze.
12

  

Na české straně problematiku postavení SRN v rámci EU komplexně pojímá 

systematický výzkum Vladimíra Handla.
13

 Práce „Německo a EU: 'Evropské Německo', 

nebo 'de-europeizace' německé politiky?“ podrobně tematizuje proces přejímání 

politických modelů a norem z evropské úrovně na úroveň národní a opačný proces 

přenosu německého modelu na evropskou úroveň.
14

 Role Německa v EU je 

charakterizována, včetně postavení SRN v rámci EU, z historického hlediska a 

podrobného rozboru role jednotlivých aktérů ve tvorbě evropské politiky. 

Téma Evropské unie a evropské politiky SRN lze nalézt i v publikacích, které se 

obecně zabývají zahraniční politikou SRN a její institucionální strukturou. Zde uvedené 

poznatky lze snadno aplikovat na konkrétní oblast evropské politiky. Tyto publikace 

tedy poskytují širší úhel pohledu na zvolenou problematiku. Kniha Gunthera 

Hellmanna, Raunera Baumanna a Wolfganga Wagnera „Deutsche Außenpolitik: eine 

                                                 
10 V tomto oddílu budou k literatuře uváděny kompletní bibliografické údaje. V bakalářské práci bude ale 
obecně využita zkrácena forma citací v podobě autor-rok vydání-název-strana. Výjimkou budou 
internetové zdroje, na které bude odkázáno kompletně včetně odkazu na daný dokument. 
11

 Viz například HELLMANN, G. (2003). Die neuen internationalen Beziehungen: Forschungsstand und 
Perspektiven in Deutschland. 1. Aufl. Nomos-Verl.-Ges. 614 s. ISBN 3-8329-0320-8; HELLMANN, G.; 
WOLF, R.; SCHMIDT, S. (2007). Deutsche Außenpolitik in historischer und systematischer Perspektive. In 
In SCHMIDT, S. [Hrsg.]. Handbuch zur deutschen Außenpolitik. s. 1-46 
12 Viz například SCHMALZ, U. (2004). Deutschlands europäisierte Außenpolitik: Kontinuität und Wandel 
deutscher Konzepte zur EPZ und GASP. 1. Aufl. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 611 s. ISBN 3-531-
14239-9; SCHNEIDER, H. [Hrsg.] (SCHMALZ, U.; JOPP, M.). Eine neue deutsche Europapolitik?: 
Rahmenbedingungen - Problemfelder - Optionen . 1. Aufl. Europa-Union-Verl., 2002. 864 s. ISBN 3-7713-
0606-X 
13 Zde například HANDL, V. (2007). Německo a EU: "evropské Německo", nebo "de-europeizace" 
německé politiky? In: Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace 
vybraných zemí EU. Praha: Eurolex Bohemia; VIP Books. 2007. s. 75-118. ISBN 978-80-87134-10-8 
14 tamtéž 
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Einführung“ se zabývá vlivem jednotlivých institucí na tvorbu německé zahraniční 

politiky a popisuje vývoj německé zahraniční politiky od konce druhé světové války do 

současnosti. Důleţitou roli přitom hraje role SRN v ES/EU.
15

 

Sborník Gisely Müller-Brandeck-Bocquet podrobně mapuje evropskou politiku 

německých kancléřů od Konrada Adenauera po Angelu Merkelovou.
16

 Kniha je tedy 

shrnutím vývoje evropské politiky SRN ve druhé polovině dvacátého století. Pro 

bakalářskou práci měl největší význam závěrečný příspěvek Gisely Müller-Brandeck-

Bocquet s názvem „Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge 

Gestaltungsspielräume in Krisenzeiten“, který přímo tematizuje evropskou politiku 

SRN v období vlády velké koalice. 

Vzhledem k tomu, ţe druhé volební období kancléřky Merkelové je aktuální 

událostí, odborná literatura není ucelená. Ve své bakalářské práci jsem se proto zaměřila 

zejména na internetová vydání relevantního německého tisku.
17

 Uţitečným zdrojem 

byla také práce Denise Dittrich „Die FDP und die deustche Außenpolitik“.
18

 Liberální 

FDP dlouho platila za „stranu ministrů zahraničních věcí“, a tato konstelace se opakuje i 

v aktuálním volebním období Angely Merkelové. Text D. Dittrichové proto pomáhá 

pochopit priority a konkrétní kroky strany v oblasti evropské politiky. 

 

 

                                                 
15 HELLMANN, G.; BAUMANN, R.; WAGNER, W. (2006). Deutsche Außenpolitik: Eine Einführung. 1. Aufl. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 241 s. ISBN 3-531-14906-7. 
16 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. et al. (2010). Deutsche Europapolitik: Von Adenauer bis Merkel. 2. 
Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 349 s. ISBN 978-3-531-16392-5. 
17 Zejména časopis Spiegel, www.spiegel.de; deníky Die Welt, www.welt.de, Süddeutsche Zeitung, 
www.sueddeutsche.de a Frankfurter Allgemeine Zeitung, www.faz.net  
18 DITTRICH, D. (2009). Die FDP und die deutsche Außenpolitik. 1. Aufl. Potsdam: Universitätsverlag 
Potsdam. 103 s. ISBN 978-3-86956-011-3. 
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2 Historicko-politické základy postavení SRN v EU 
Abych se ve své bakalářské práci mohla podrobně zaměřit na evropskou politiku 

kabinetů kancléřky Angely Merkelové, je nejprve třeba zasadit toto téma do kontextu. 

Zabývat se tím, jakou roli zaujímá SRN v evropském integračním procesu, z jakého 

důvodu tomu tak je, a jak se tato role vyvíjí. Uvedené otázky budou tématem této 

kapitoly. Zvláštní pozornost budu věnovat vývoji evropské politiky SRN po pádu 

ţelezné opony a znovusjednocení německého státu.  

V teoretické rovině dochází od počátku devadesátých let k úvahám, jestli 

„německý model“ evropské politiky směřuje k modelu „normální mocnosti“ typu Velké 

Británie či Francie. Tento teoretický proud má zásadní význam pro zodpovězení otázek, 

které si tato bakalářské práce klade, a ověření její hypotézy. Z tohoto důvodu mu bude 

věnována druhá část kapitoly. 

2.1 SRN a EU: historicko-politický přehled 

Spolkovou republiku Německo lze označit za jednoho z nejvýznamnějších 

tahounů evropského integračního procesu. V této souvislosti je nutno zmínit především 

osobnosti typu Konrada Adenauera nebo Helmuta Kohla. Pozitivním přístupem 

k integraci se ale vyznačovaly i ostatní spolkové vlády.
19

 Od 50. let 20. století je 

evropská politika nedílnou součástí německého „státního zájmu“
20

. První spolkový 

kancléř Adenauer byl přesvědčen, ţe znovusjednocení německého státu je moţné 

dosáhnout výhradně z pozice síly.  Do takového postavení se spolková republika 

dostane pouze trvalou a důslednou vazbou na Západ, stejně jako integrací do 

sjednocující se Evropy. Na druhou stranu bylo zajištění míru a bezpečnosti na starém 

kontinentu prostřednictvím trvalého začlenění Německa do západních integračních 

struktur jádrem strategie západních sousedů SRN.
21

 Evropská politika SRN po druhé 

světové válce vycházela především z dlouhodobých zájmů a orientovala se spíše na 

evropské, neţli na německé priority. Německo se postupně etablovalo jako „soft 

power“. Neboli stát, který vnímá členství v mezinárodních organizacích typu ES nebo 

NATO nejen jako politický instrument, ale také jako normativní rámec své politiky. 

Evropská integrace se pro SRN stala cílem o sobě. Evropanství v ideologii německé 

                                                 
19 BEICHELT, T. (2009). Deutschland und Europa: Die Europäisierung des politischen Systems. s. 209 
20 Staatsraison 
21 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2006). Europapolitik als Staatsraison. In: SCHMIDT, Manfred G.; 
ZOHLNHÖFER, Reimut *Hrsg.+. Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 
1949. s. 466-467 
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politiky nahradilo zdiskreditovaný německý nacionalismus. Aktivní integrační politika 

měla Německu pomoci v úsilí o obnovu státní suverenity, postupném návratu na 

mezinárodní scénu a růstu vlivu.
22

 Hovoří se o tzv. „institucionalizaci moci“.
23

 Vývoj 

integrační politiky a institucí SRN a ES/ EU byl úzce propojen. Německá evropská 

politika se stala velmi předvídatelnou. 

Rozhodnutí vnímat EU jako státní zájem se ukázalo jako nanejvýš šťastné. Bez 

jednoznačného a spolehlivého působení v tomto integračním celku by cesta z poválečné 

zkázy k dnešnímu vlivnému a znovusjednocenému státu blahobytu a evropské centrální 

mocnosti byla takřka nemyslitelná. Integrační politika výrazně přispěla k emancipaci 

německé politiky. V ekonomické oblasti se Německo stalo největším evropským 

exportérem. Rozvoj Německa v rámci Evropské unie byl ale zároveň spojen s celou 

řadou ústupků, které EU od SRN očekávala. Německý příspěvek k rozvoji evropského 

integračního procesu byl nezanedbatelný, ať uţ se jednalo o připravenost ke 

kompromisům v zásadních politických a institucionálních otázkách, či finanční 

záleţitosti, kde německá ochota ustoupit dlouho znamenala jednodušší realizaci 

společných politik.  

V období 1950-1990 měla evropská politika SRN čitelný charakter. Její součástí 

byla snaha o zajištění míru v Evropě v době studené války, zdrţenlivost v pouţití 

ozbrojené síly, vytváření pevného mezinárodního řádu, úsilí o zrovnoprávnění a 

uskutečnění národní jednoty. Po přelomových letech 1989/1990 vyvstala otázka, zda 

zahraniční a evropská politika znovusjednocené SRN v multilaterálním prostředí 

zachová přátelskou a kompromisům nakloněnou roli, či nabere zcela nový směr ve 

smyslu „realistické politiky“ maximalizace národních zájmů. A její angaţmá na 

evropské půdě se výrazně omezí.
24

 

Diskuze o proměně německé evropské politiky následně v roce 1998 obnovila 

„červeno-zelená“ koalice sociálních demokratů (SPD- Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands) a zelených (Bündnis 90/ Die Grünen) pod vedením kancléře Schrödera. 

Ta představovala do té doby nepoznanou konstelaci stran u moci, stejně jako novou 

generaci vrcholných politiků. V tomto období opustili politickou scénu poslední 

                                                 
22 HANDL, V. (2007). Německo a EU: "evropské Německo", nebo "de-europeizace" německé politiky? In: 
Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. s. 77 
23 HANDL, V.; NIGRIN, T. (2006): Německá integrační politika mezi pragmatismem a europeizací.s. 6 
24 BUNDE, T. (2006). Im deutschen Interesse?: Der Begriff des "nationalen Interesses" in der deutschen 
Außenpolitik. In NIEMANN, A., et al. Herausforderungen an die deutsche und europäische Außenpolitik: 
Analysen und Politikempfehlungen. s. 38 
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zástupci politické generace, která ještě zaţila druhou světovou válku, aktivně se podílela 

na následné obnově, a byla touto zkušeností význam ovlivněna, coţ se významně 

projevovalo na jejích zahraničně-politických názorech.
25

 S přestěhováním hlavního 

města SRN z Bonnu do Berlína a nástupem Gerharda Schrödera na post spolkového 

kancléře v roce 1998 můţeme mluvit o začátku nové etapy německé zahraniční a 

evropské politiky. V souvislosti s obdobím vlády červeno-zelené koalice se vţilo 

označení „pragmatizace“
26

 německé zahraniční a evropské politiky, které má označovat 

nové, sebejistější vystupování Schröderem vedené spolkové vlády, stejně jako 

důslednější hájení německých národních zájmů. A to bez obav ze střetu s ostatními 

členskými státy nebo institucemi EU. Toto se odráţelo například ve výraznější podpoře 

německých podniků nebo v úsilí o zrovnoprávnění němčiny vedle angličtiny a 

francouzštiny.
27

 Takový politický styl představuje „třetí cestu“ mezi vstřícnou 

proevropskou orientací a přechodem k maximalizaci národních zájmů.
28

 Tuto tezi jen 

podporuje zesílení německých vojenských aktivit v zahraničí v této době, které lze 

označit za jeden z nejvýznamnějších posunů v německé politice po roce 1990 (v tomto 

období se obrana stala součástí německé zahraniční politiky)\.
29

 

Nelze se ale domnívat, ţe popsané změny v německé evropské politice 

odstartovala aţ Schröderova administrativa. Jedná se naopak o komplexní proces. 

Německou politiku druhé poloviny dvacátého století charakterizoval konsensuální styl a 

mnoţství politicky činných aktérů. Těch mělo být co nejvíc, aby byla zajištěna co 

moţná největší stabilita. Také německá zahraniční politika vycházela z širokého 

konsensu jako záruky kontinuity a předvídatelnosti. Právě na těchto pilířích stála důvěra 

v zahraniční politiku SRN ze strany západních spojenců. Rychlá a radikální změna by 

uţ jen z tohoto důvodu nepřicházela v úvahu.
30

 Kořeny změn je třeba hledat 

v turbulentním období Evropy na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Proces 2+4, 

znovusjednocení německého státu, Maastrichtská smlouva, rozvoj jednotné evropské 

                                                 
25 GÖLER, D. (2005). Europapolitik im Wandel: Deutsche Integrationsmotive und Integrationsziele nach 
der Wiedervereinigung. s. 2 
26 Pragmatisierung 
27 GÖLER, D. (2005). Europapolitik im Wandel: Deutsche Integrationsmotive und Integrationsziele nach 
der Wiedervereinigung. s. 2-3 
28 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2006). Europapolitik als Staatsraison. In: SCHMIDT, Manfred G.; 
ZOHLNHÖFER, Reimut *Hrsg.+. Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 
1949. s. 466-467. Dále také MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter 
Angela Merkel: Enge Gestaltungsspielräume in Krisenzeiten In MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. 
Deutsche Europapolitik: von Adenauer bis Merkel. s. 175 
29 HANDL, V.; NIGRIN, T. (2006): Německá integrační politika mezi pragmatismem a europeizací. s. 7 
30 HANDL, V.; NIGRIN, T. (2006): Německá integrační politika mezi pragmatismem a europeizací. s. 5 
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měny, to vše utvářelo podobu evropské politiky SRN. Přístup Německa k evropské 

integraci by za těchto okolností byl v rozporu s celkovým dobovým kontextem. 

Pokračoval rozvoj „specifických“ vztahů s USA, Francií, Ruskem a 

východoevropskými státy. V rámci evropského integračního procesu SRN plnila svou 

roli „mostu“ mezi malými a velkými členskými státy EU.
31

 I nadále tedy fungoval 

„německo-francouzský motor“, který se stal středobodem aktivit v bývalém druhém a 

třetím pilíři EU (oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a Spolupráce v 

oblasti vnitřní bezpečnosti a justice
32

). SRN byla v zásadě nakloněna dalšímu 

rozšiřování EU v případě zemí ESVO, o něco váhavější byl přístup SRN v případě 

jejích východních sousedů.
33

 

Evropská politika SRN v sobě vţdy spojovala podporu rozšiřování EU i 

prohlubování integrace.
34

 Prohlubování evropského integračního procesu mělo 

doprovázet sjednocení Německa, aby evropští partneři neměli důvod obávat se návratu 

německého nacionalismu. Podpora rozšiřování Unie vychází zejména z ekonomických 

zájmů SRN. Větší liberální trh znamená lepší šance pro německé exportně orientované 

hospodářství. To je vidět například z přístupu SRN k rozšíření EU o země střední a 

východní Evropy. SRN členství těchto zemí v EU obhajovala a také všechna 

vyjednávací kola politicky podpořila. V ekonomické oblasti ale hrály významnou roli 

zájmy jednotlivých hospodářských sektorů. Spolková vláda proto usilovala o zvyšování 

konkurenceschopnosti německých firem, avšak jiţ od počátku odmítala volný pohyb 

pracovníků ze střední a východní Evropy na svém trhu práce.
35

 

Měnící se evropská politika byla vidět uţ v druhé polovině úřadování kancléře 

Kohla. To ale často zůstalo v pozadí vzhledem k dlouhé kancléřově vládě, která byla 

navenek symbolem pro kontinuitu. Nástup kancléře Schrödera z tohoto úhlu pohledu 

nemůţeme vnímat jako přelom v evropské politice SRN. Spíše se jedná o důrazné 

                                                 
31 ALGIERI, F. Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik im europäischen Kontext: Das abnehmende 
Strahlen der Integrationsleuchttürme. In JÄGER, T.; HÖSE, A.; OPPERMANN, K. Deutsche Außenpolitik: 
Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen. s. 130 
32 Tyto pojmy zavedla Maastrichtská smlouva o EU. Amsterodamskou smlouvou byly části třetího pilíře 
přesunuty do pilíře prvního a třetí pilíř nově získal název Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. 
Lisabonská smlouva pilířovou strukturu EU zrušila. 
33 HANDL, V.; NIGRIN, T. (2006): Německá integrační politika mezi pragmatismem a europeizací.s. 8 
34 HANDL, V. (2007). Německo a EU: "evropské Německo", nebo "de-europeizace" německé politiky? In: 
Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. s. 
35 HOTOP, M. (2001). Politische Vorgänge in Deutschland und EU-Osterweiterung. In MORAVCOVÁ, D. 
EU-Osterweiterung: Politische und soziale Annäherung. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a 
politiku, s. 13-16 
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pokračování v jiţ nastaveném kurzu.
36

 Ke změnám nedocházelo podle nějakého plánu. 

Politika se pouze pragmaticky přizpůsobovala novým podmínkám s ohledem na 

německé zájmy. Můţeme hovořit o „cestě pokusů a omylů.“
37

 

Změny v mezinárodním prostředí a další vývoj evropského integračního procesu 

nicméně brzy velmi sníţily váhu definic typu „pragmatická politika“ či „hájení 

národních zájmů“. Rámcové podmínky na evropské půdě se zásadně změnily. To se 

nutně muselo odrazit na německých postojích. SRN musela přizpůsobit celou řadu 

svých konceptů v evropské politice a přistoupit na znatelnou změnu rolí. Musela 

rozvíjet svou moc s novým sebevědomím tak, aby nadále směřovala k základnímu bodu 

své evropské politiky. A to snaze o srůstání kontinentu, které by zajistilo mír, 

ekonomický blahobyt a bezpečnost. Evropská integrace jednoznačně zůstává 

historickým státním zájmem SRN. Mění se však repertoár, který německá operativní 

evropská politika vyuţívá. A na tom se nic nezměnilo ani po nástupu velké koalice 

v čele s kancléřkou Merkelovou. Ta se tak do značné míry stala obhájkyní proevropské 

politiky, například ve věci inovace evropské ústavy či dalšího německého angaţmá 

v nové podobě bezpečnostní politiky.  

2.2 Teorie “normalizace” německé evropské politiky 

Odborná debata k tématu zahraniční politiky se v SRN po znovusjednocení 

pohybuje v prostoru mezi dvěma póly. Na jedné straně stojí myšlenkový proud, který 

vychází z klasicky liberální teorie a argumentuje, ţe německá zahraniční politika se 

vyvíjí i po znovusjednocení státu kontinuálně. Odborníci vycházející z realistických 

předpokladů naopak prosazují teorii změny v německé zahraniční politice, tzv. její 

„normalizaci“. Je nezbytné poznamenat, ţe teorie „normalizace“ německé zahraniční 

politiky je názorem menšinovým. Převládá naopak myšlenka, ţe německá zahraniční 

politika vykazuje i po znovusjednocení především znaky kontinuity.
38

 Právě teorie 

„normalizace“ německé zahraniční politiky však můţe významně přispět k hodnocení 

hypotézy této bakalářské práce. A chtěla bych se jí z tohoto důvodu na následujících 

řádcích věnovat blíţe. 

Od počátku devadesátých let se stále častěji setkáváme s názorem, ţe Německo, 

a s ním jeho evropská politika SRN se tzv. “normalizuje”, tj. vrací k “normálnímu” 

                                                 
36 GÖLER, D. (2005). Europapolitik im Wandel: Deutsche Integrationsmotive und Integrationsziele nach 
der Wiedervereinigung. s. 2-3 
37 HANDL, V.; NIGRIN, T. (2006): Německá integrační politika mezi pragmatismem a europeizací.s. 8 
38 HELLMANN, G.; WOLF, R.; SCHMIDT, S. (2007). Deutsche Außenpolitik in historischer und 
systematischer Perspektive. In In SCHMIDT, S. [Hrsg.]. Handbuch zur deutschen Außenpolitik. s. 34; 37 
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stavu. “Normálním” stavem je v tomto případě myšleno takové jednání, kdy určitý stát 

nezávisle na ostatních hájí své národní a ekonomické zájmy a snaţí se prosadit své cíle 

bez toho, aby ho v tom ovlivňovala minulost.
39

 To je spojeno se změnami, ke kterým 

s koncem studené války došlo. Německo získalo zpět plnou suverenitu a zároveň znovu 

dosáhlo národní jednoty. Vzhledem ke své poloze v centru Evropy, počtu obyvatel a 

hospodářské síle se stalo jedním z nejsilnějších mocenských faktorů v Evropě. Tyto 

skutečnosti relativizují zásadní význam, který Německo do té doby evropskému 

integračnímu procesu připisovalo.
40

 Naopak je třeba, aby Německo nově definovalo své 

zájmy ve prospěch zájmů národních, a v případě potřeby své cíle prosazovalo 

autonomními aktivitami. Tato „britanizace“ německé evropské politiky má jít ruku 

v ruce s opatrnějším přístupem k prohlubování evropské integrace. Evropská integrace 

je jiţ mnohem méně německým „státním zájmem“. Naopak podléhá porovnávání 

nákladů a uţitku spojených s jednotlivými opatřeními. 

V případě SRN lze tuto teorii podpořit především na příkladu německé snahy 

získat stálé členství v Radě bezpečnosti OSN nebo na příkladu nové podoby tradičně 

multilaterální německé zahraniční politiky.
41

 

Cílem německé zahraniční politiky byla po desetiletí snaha nepoutat na sebe na 

mezinárodní scéně velkou pozornost. Od znovusjednocení státu se ale německá 

diplomacie začala soustředit na prosazení stálého křesla v Radě bezpečnosti OSN. 

Jádrem argumentace bylo, ţe Německo je na tento post vzhledem ke svému 

politickému, materiálnímu a personálnímu příspěvku ke světovému míru v druhé 

polovině dvacátého století “přirozeným kandidátem”.
42

 V první polovině devadesátých 

let ještě nešlo o téma, které by jednotně prosazovala celá německá politická 

reprezentace. Diskuze proto následně utichla a obnovila se aţ na počátku nového 

tisíciletí, kdy válka v Iráku vyvolala debatu o reformě Rady bezpečnosti OSN. Toto 

téma velmi dobře ukazuje, jako význam mělo pro SRN formální zlepšení jejího statutu 

                                                 
39 BUNDE, T. (2006). Im deutschen Interesse?: Der Begriff des "nationalen Interesses" in der deutschen 
Außenpolitik. In NIEMANN, A., et al. Herausforderungen an die deutsche und europäische Außenpolitik: 
Analysen und Politikempfehlungen. s. 40. Viz také JEŘÁBEK, M. (2011). Deutschland und die 
Osterweiterung der Europäischen Union. s. 70 
40 SCHMALZ, U. (2002). Deutsche Europapolitik nach 1989/90: Die Frage von Kontinuität und Wandel. In 
SCHNEIDER, H. [Hrsg.]. Eine neue deutsche Europapolitik?: Rahmenbedingungen - Problemfelder – 
Optionen. s 65-66 
41 HELLMANN, G.; WOLF, R.; SCHMIDT, S. (2007). Deutsche Außenpolitik in historischer und 
systematischer Perspektive. In In SCHMIDT, S. [Hrsg.]. Handbuch zur deutschen Außenpolitik. s. 36-37 
42 ANDREAE, L. (2002). Reform in der Warteschleife: ein deutscher Sitz im UN-Sicherheitsrat? s. 50 
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na mezinárodním poli. Měřítkem přitom jiţ nebyly jen západoevropské státy jako např. 

Itálie, ale bývalé západní vítězné mocnosti. 

Druhou stranou tohoto úsilí o větší vliv je změna v tradiční německé 

multilaterální politice, jak bylo nastíněno výše. V oblasti kaţdodenní politické reality je 

tato teorie nejvíce spojována s  kancléřem Schröderem. 

 

Cílem této kapitoly bylo charakterizovat postavení Německa v ES/ EU a jeho 

vývoj. V druhé části kapitoly byl následně nastíněn jeden z teoretických pohledů na 

vývoj evropské politiky sjednoceného Německa- teorie „normalizace“ německé 

evropské politiky. Obojí bude nezbytné pro následující analýzu. Při hodnocení evropské 

politiky velké koalice a konzervativně-liberální koalice kancléřky Merkelové a jejich 

srovnání se budu soustředit právě na to, zda evropská politika těchto kabinetů odpovídá 

historicky danému postavení Německa v EU a evropská integrace je stále „státním 

zájmem“ SRN, nebo zda se tato situace změnila. Oba kabinety kancléřky Merkelové se 

během svého působení na evropské půdě potýkaly s krizovými podmínkami. Z tohoto 

důvodu se nabízí otázka, zda se kancléřka Merkelová ve své evropské politice vymezila 

oproti svému předchůdci Gerhardu Schröderovi. A pokud ano, zda to platí pro oba její 

kabinety. 

  



   

 

14 

  

3 Aktéři evropské politiky SRN 
Tématem bakalářské práce je srovnání evropské politiky dvou kabinetů 

kancléřky Angely Merkelové: velké koalice a konzervativně-liberální koalice. V SRN 

má sice na podobu evropské politiky rozhodující vliv Spolková vláda, netvoří ji však 

sama. Tohoto procesu se účastní celá řada institucí (ministerstva, Spolkový sněm, 

Spolkový ústavní soud, atd.) a jejich odborných orgánů. Mají také tyto instituce své 

individuální zájmy, které se na evropské úrovni snaţí prosazovat? A pokud ano, kterým 

z nich se to daří více, a kterým z nich méně? Můţe i jejich činnost přispívat k tezi, ţe 

model německé evropské politiky se začíná podobat tomu britskému nebo 

francouzskému? Na tato témata se zaměří třetí kapitola bakalářské práce. 

3.1 Tvorba evropské politiky v SRN 

K základním charakteristikám německé evropské politiky patří široký konsensus 

na modelu evropské politiky jako státním zájmu, který je typický pro politické strany 

napříč politickým spektrem.
43

 

Ukázkou schopnosti nalézt konsensus o evropských tématech mezi politickými 

stranami můţe být například hlasování o Smlouvě o ústavě pro Evropu ve Spolkovém 

sněmu ze dne 12. května 2005. Navzdory předsudkům, a to zejména na straně CDU a 

CSU, proběhlo toho hlasování téměř jednotně, kdyţ se pro dokument vyslovilo 569 

poslanců a proti němu 23 (13 z CSU, 7 z CDU a 3 nezávislí).
44

 Velké politické strany se 

shodly také na omezené schopnosti SRN finančně podporovat EU po sjednocení 

Německa. Kancléřka Merkelová tak mohla na evropskou úroveň vyslat jasnou zprávu, 

ţe štědré období vlády Helmuta Kohla nebude pokračovat ani za jejího působení. 

Posléze souhlasila s navýšením německých plateb do evropského rozpočtu o 2 mld. 

euro a touto schopností nalézt kompromis si zajistila velmi vydařený debut na evropské 

scéně. 

Rozhodovací procesy v oblasti evropské politiky ovlivňují v SRN 3 principy- 

kancléřský, kabinetní a resortní.
45

 Řídící role přísluší dle Základního zákona kancléři, 

                                                 
43 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2006). Europapolitik als Staatsraison. In: SCHMIDT, Manfred G.; 
ZOHLNHÖFER, R. [Hrsg.]. Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949. 
s. 486 
44 tamtéž 
45 JÜRGEN, M. Die Europapolitik Deutschlands seit 1990. 1. Auflage. Rostock: GRIN Verlag, 2007. s. 5. 
ISBN 978-3-638-87499-1. Blíže také HELLMANN, G. (2005). Deutsche Außenpolitik: Eine Einführung. s. 45. 
Dle tohoto principu určuje spolkový kancléř základní směrnice politiky a nese za to zodpovědnost. 
V rámci těchto směrnic pak každý z ministrů řídí svůj úřad na vlastní zodpovědnost. Pokud by mezi 
ministerstvy vznikly názorové rozdíly, rozhoduje je spolková vláda. 
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ten ale musí respektovat dělbu rolí na horizontální úrovni (tedy mezi jednotlivými 

odbornými ministerstvy, především jde o Ministerstvo zahraničních věcí, ve 

specifických otázkách i o Ministerstvo hospodářství a Ministerstvo financí, ostatní 

ministerstva jsou zapojena mnohem méně, avšak svou evropskou sekci má převáţná 

většina z nich
46

) a vertikální úrovni (mezi Spolkem a spolkovými zeměmi). Příprava 

rozhodnutí se odehrává na půdě výborů pověřených evropskými záleţitostmi. V Bruselu 

SRN provozuje, stejně jako ostatní členské státy EU, své stále zastoupení, které je 

ústředním obhájcem německých zájmů v institucích EU. Právě na tomto místě se 

střetávají informační toky ze SRN a Bruselu. Mnoţství zúčastněných aktérů často 

ztěţuje tvorbu německé evropské politiky. Tato skutečnost postihuje zejména stálého 

zástupce SRN, jehoţ vyjednávací pozice můţe být ztíţena nejasnými pokyny 

z domovského státu. Omezuje ale také moţnost efektivní parlamentní kontroly. 

Rozhodující podíl na tvorbě evropské politiky SRN má Spolková vláda a 

Ministerstvo zahraničí. Důleţitá jsou ale i některá  další ministerstva, v prvé řadě 

Ministerstvo hospodářství a Ministerstvo financí. Z institucí má na evropskou politiku 

SRN vliv zejména Spolková rada. Spolkový sněm se naopak opravdu důleţitou součástí 

evropské politiky prozatím stát nedokázal. Je otázkou, jak bude Spolkový sněm schopen 

profitovat z většího zapojení národních parlamentů do evropských rozhodovacích 

procesů, které přinesla Lisabonská smlouva. Svou nezastupitelnou roli má v procesu 

evropské integrace také Spolkový ústavní soud, který svými rozsudky několikrát 

definoval postavení SRN a jejích orgánů v EU a jejích rozhodovacích procesech. 

Vzhledem k tématu bakalářské práce je na tomto místě nezbytné zmínit i vliv 

politických stran. 

Během druhého funkčního období vlády Angely Merkelové se objevila snaha 

kancléřského úřadu přesunout veškeré zásadní rozhodovací kompetence související 

s evropskou politikou na svou stranu. Z politického hlediska se jedná o sporné téma. Jak 

jsem zmínila výše, o vliv v evropských záleţitostech se v SRN kancléřský úřad tradičně 

dělí s Ministerstvem zahraničních věcí. Prostor tedy mají různí koaliční partneři. 

V okamţiku platnosti Lisabonské smlouvy přišel ministr zahraničí Guido Westerwelle 

fakticky o moţnost do rozhodovacích procesů na evropské půdě zasahovat, protoţe 

Evropská rada hlav států a předsedů vlád zasedá jiţ bez účasti ministrů zahraničních 

věcí. Tento vývoj potvrdil i Spolkový sněm. Kancléřský úřad zároveň přebírá řadu 

                                                 
46 HANDL, V. (2007). Německo a EU: "evropské Německo", nebo "de-europeizace" německé politiky? In: 
Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. s. 87 
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témat jednotlivým odborným ministrům. Pozitivem by nicméně mohl být jednotnější a 

lépe koordinovaný německý postoj, který by zajistil jasnější postup Němců na evropské 

půdě.
47

  

3.2 Hlavní aktéři evropské politiky SRN 

3.2.1 Spolková vláda 

Jádrem spolkové vlády je spolkový kancléř a jeho kancléřský úřad. Úřad 

spolkového kancléře je centrálním orgánem německé zahraniční, a tím i evropské 

politiky. Je místem, kde se střetávají principy fungování německé zahraniční politiky- 

princip kancléřský, resortní, kolegiální, stranický a koaliční.
48

 Ve vztahu k jednotlivým 

odborným ministerstvům to ale není „nadministerstvo“, které by mohlo udělovat 

příkazy. Nelze ho ani přirovnávat k určitému „zvláštnímu ministerstvu“. Úřad 

spolkového kancléře je v porovnání s ministerstvy poměrně malý a jeho personální 

sloţení závisí na aktuální politické situaci. To, jak výrazně se bude profilovat 

v kaţdodenní realitě zahraniční politiky, vesměs určuje osobnost konkrétního 

kancléře.
49

 Spolková vláda je tím, kdo skutečně „utváří“ zahraniční a evropskou politiku 

státu. Podepisuje mezinárodní smlouvy a dohody. Je zástupcem SRN vůči 

mezinárodním institucím a ostatním státům. Pouze jí náleţí v zahraniční politice právo 

iniciovat.  

V evropské politice se postavení spolkové vlády zformovalo v druhé polovině 

dvacátého století, kdy koordinace evropské politiky postupně do určité míry přešla na 

Ministerstvo zahraničí. Nároky na slaďování politických postojů však neustále rostou, 

coţ zdůrazňuje roli kancléřského úřadu. Přesto nelze říci, ţe by kancléřský úřad měl 

v evropské politice jednoznačně vedoucí roli. SRN tedy v této oblasti nemá centrální 

koordinační orgán. Vladimír Handl poukazuje ve své práci „Německo a EU: "evropské 

Německo", nebo "de-europeizace" německé politiky“ na to, ţe příčinou jsou nejen 

institucionální, ale i politické preference.
50

 Jako příklad uvádí skutečnost, ţe 

                                                 
47 Handelsblatt [online]. 22. 02. 2010 [cit. 2011-05-08]. Machtverschiebung: Kanzleramt entreißt 
Westerwelle. Europapolitik. Dostupné z WWW: 
<http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kanzleramt-entreisst-westerwelle-
europapolitik/3374752.html> 
48 KORTE, K.-R. (2007). Institutionen und innerstaatliche Akteure: Kanzleramt. In SCHMIDT, S. [Hrsg.]. 
Handbuch zur deutschen Außenpolitik. s. 203-209. 
49 HELLMANN, G. (2005). Deutsche Außenpolitik: Eine Einführung. s. 46 
50 HANDL, V. (2007). Německo a EU: "evropské Německo", nebo "de-europeizace" německé politiky? In: 
Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. s. 87; 
90-91 
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v kancléřském úřadu do roku 2002 existovala dvě evropská oddělení. Kancléř Schröder 

reformoval svůj úřad a zaloţil zvláštní evropskou sekci aţ ve zmíněném roce, kdy jeho 

ministr zahraničí Joschka Fischer dokázal odvrátit vytvoření postu „evropského 

ministra“. 

Tim Beichelt ve své studii „Deutschland und Europa: Die Europäisierung des 

politischen Systems“
 51

 uvádí tři oblasti, na nichţ lze přiblíţit chování spolkové vlády ve 

vztahu k zásadním otázkám evropského integračního procesu: připravenost vzdát se 

části své suverenity, rozpočtová pozice SRN v systému EU a schopnost nalézt 

kompromis v případě otevřeného konfliktu. Pokud zohledníme všechna tato kritéria, 

vychází najevo jednoznačný rozpor mezi prointegrační rétorikou na jedné straně, a 

skutečnými aktivitami SRN na straně druhé. Německé vlády obecně zastávaly postoje 

vstřícné k integračnímu procesu. Zároveň však při rozhodování o zásadních otázkách 

byly ochotny postoupit část své suverenity výhradně v těch případech, kdy by dané 

rozhodnutí nebylo v rozporu s hospodářskými a dalšími zájmy Spolkové republiky.
52

 

Aţ na výjimky můţeme za pevný bod německé strategie v evropské politice 

označit připravenost přesunout část národní suverenity na evropskou úroveň. Na 

počátku evropského integračního procesu k tomu docházelo zcela přirozeně. SRN byla 

státem bez suverenity v zahraniční politice a z hospodářského hlediska mohlo zotavující 

se německé hospodářství z napojení na společný evropský trh pouze profitovat. V tomto 

období se tedy ani nehodí hovořit o ztrátě svrchovanosti. Hlubší integrace představovala 

naopak spíše nástroj potřebný k zisku alespoň částečné suverenity. Tuto skutečnost asi 

nejlépe vystihuje heslo „suverenita skrze integraci“. Kaţdá ze zásadních 

institucionálních reforem ES/EU členské státy seskupení více provázala a znamenala 

pro ně nutnost přistoupit na ztrátu určitých pravomocí. Jednotlivé spolkové vlády vţdy 

patřily k zastáncům posilování institucí Společenství na úkor jednotlivých národních 

orgánů. To lze ukázat například na podpoře posilování EP nebo rozhodování 

kvalifikovanou většinou v Radě EU. Amsterodamskou smlouvu navíc SRN přišla o 

svého druhého evropského komisaře. Spolková republika nadto podpořila tzv. 

evropskou ústavu i reformní smlouvu. Jedním z průsečíků obou těchto dokumentů 

je další sniţování počtu členů Evropské komise a jejich určování prostřednictvím 

rotačního principu.  

                                                 
51 BEICHELT, T. (2009). Deutschland und Europa: Die Europäisierung des politischen Systems. s. 207-216 
52 tamtéž, s. 207-210 
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Nesmíme však opomenout skutečnost, ţe přesun rozhodovacích pravomocí na 

EP a Radu byl spojen rovněţ s nárůstem váhy SRN jakoţto členského státu s nejvyšším 

počtem obyvatel, a tedy největší váhou v systému rozhodování. Při hodnocení Smlouvy 

z Nice měl jeden z portugalských politiků dokonce hovořit o „státním úderu“ velkých 

členských států.
53

 V tomto kontextu je třeba konstatovat, ţe tradiční německá vůle k 

institucionálnímu prohlubování integračního procesu a odevzdávání suverenity 

členských států je opravdu krokem kladného postoje k integraci. Tyto procesy zároveň 

zvýšily relativní schopnost SRN prosazovat v rámci EU své zájmy. SRN podporovala i 

prohlubování spolupráce v oblasti evropské zahraniční politiky prostřednictvím 

Evropské politické spolupráce (EPS). Zde se Německo aktivně angaţuje i po 

znovusjednocení. 

V některých oblastech však ztráta části suverenity není v souladu s německými 

zájmy. Jde například o migrační, a především azylovou politiku. Spolková vláda se 

v devadesátých letech obávala toho, ţe přesun kompetencí na evropskou úroveň by 

znamenal rostoucí příliv migrantů. Během vyjednávání o Amsterodamské smlouvě to 

tedy byla právě SRN, kdo jako jediný protestoval proti konci jednomyslného hlasování 

v Radě o azylové politice. Ve své podstatě prointegrační politika spolkové vlády 

související se ztrátou jisté části národní suverenity končí tam, kde naráţí na protichůdné 

národní zájmy. Z těch pak vychází strategie SRN v evropské politice.
54

 

Dalším tradičním konfliktním bodem mezi Evropskou unií a jejími členskými 

státy včetně Spolkové republiky Německo je financování rozpočtu EU. Státy, které v 

programové rovině podporují prohlubování integrace, mají současně do jisté míry zájem 

i na finanční podpoře integračního procesu. Avšak v  okamţiku, kdy se dostávají do role 

dlouhodobých čistých plátců, se jejich postoj obrací. Spolková republika Německo 

zastávala pozici čistého plátce do rozpočtu EU od počátku evropského integračního 

procesu. Hlavní výdajovou poloţkou rozpočtu EU je (a zejména byla) společná 

zemědělská politika, jejíţ podíl se sice postupně sniţuje, ale i dnes zůstává značný. 

Důleţitou roli postupně hraje také financování politiky strukturální, jejíţ podíl ve vztahu 

ke společné zemědělské politice je nyní dokonce mírně vyšší. 

V počáteční fázi evropské integrace akceptovala SRN vysoké příspěvky do 

společného rozpočtu s plynoucími výhodami v oblasti obchodu s průmyslovým zboţím, 

coţ mělo pro vysoce industrializovanou republiku stěţejní význam. Po vstupu 

                                                 
53 tamtéž 
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Španělska a Portugalska do EU (1986) se naskytla příleţitost vzepřít se stále méně 

výhodné  roli plátce do rozpočtu EU. Pád Berlínské zdi od základů změnil rámcové 

podmínky ve Společenství. Na začátku nového tisíciletí se začal německý příspěvek do 

rozpočtu EU sniţovat. Toto lze vysvětlit jako projev národních preferencí, které velmi 

obdobně dávají najevo i ostatní členské státy EU (například Velká Británie, uplatňující 

svůj rabat). Vyjednané sníţení německých příspěvků se však rozcházelo 

s prointegračními impulsy stanovenými v evropské legislativě.
55

 

3.2.2 Ministerstvo zahraničních věcí a další relevantní ministerstva 

Z jednotlivých odborných ministerstev má v oblasti mezinárodní a evropské 

politiky bezesporu největší význam Ministerstvo zahraničních věcí (Auswärtiges Amt) a 

jeho zahraniční zastoupení. V německých koaličních vládách patří tradičně pravomoc 

vybrat ze svých řad ministra zahraničních věcí menší z koaličních stran (zpravidla se 

jím stává její předseda). 

Ministerstvo zahraničních věcí disponuje podobně jako další ministerstva 

vlastním oddělením, které se specializuje na problematiku Evropské unie.
56

 Toto 

oddělení se od svého vzniku 1. 1. 1993 podílí na přípravě evropské politiky spolkové 

vlády, a to v úzké součinnosti s podobnými odděleními relevantních odborných 

ministerstev. Ke stěţejním tématům tohoto oddělení patří zahraniční vztahy EU, 

institucionální otázky i rozšiřování EU. Ministerstvo zahraničních věcí koordinuje 

významné vyjednávací procesy s evropskou tematikou, například jednání o novém 

finančním rámci EU. Kompetence Ministerstva zahraničí s vývojem evropské integrace 

v druhé polovině dvacátého století rostly a postupně na něj byla přenesena koordinace 

integrační politiky. Oproti kancléřskému úřadu německé Ministerstvo zahraničí nemá 

historickou tradici institucionální obrany národní suverenity a zájmů.
57

 

Vzhledem k tomu, ţe proces evropské integrace byl dlouhou dobu zaloţen na 

ekonomické integraci, koordinační pravomoc získalo nejprve německé Ministerstvo 

hospodářství. Příslušela mu aţ do počátku devadesátých let, kdy se spolu s 

Maastrichtskou smlouvou zvýšil význam politických a institucionálních otázek, coţ 

vedlo k nárůstu pravomocí Ministerstva zahraničí. Koordinační funkci v oblasti 

                                                 
55 tamtéž, s. 213-216 
56 „Europaabteilung“. Blíže viz WELLER, C. (2007). Institutionen und innerstaatliche Akteure: 
Bundesministerien. In SCHMIDT, S. [Hrsg.]. Handbuch zur deutschen Außenpolitik. s. 210-224 
57 HANDL, V. (2007). Německo a EU: "evropské Německo", nebo "de-europeizace" německé politiky? In: 
Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. s. 
87-88 
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evropské politiky má také Spolkové ministerstvo financí. Koalice sociální demokracie a 

Zelených pod vedení Gerharda Schrödera převedla za své vlády evropskou sekci ze 

Spolkového ministerstva hospodářství právě do Spolkového ministerstva financí. To je 

známé konzervativním přístupem k rozšiřování evropské měnové unie a orientací na 

dodrţování rozpočtové politiky. Velká koalice pod vedením Angely Merkelové tuto 

změnu následně vrátila do původního stavu. V oblasti evropské politiky má velký vliv v 

neposlední řadě také Ministerstvo zemědělství. 

Z výše uvedeného je dobře vidět, ţe evropská politika SRN se na nejvyšší úrovni 

dotýká celé řady institucí. Teorie, ţe by Spolková vláda nebo Ministerstvo zahraničních 

věcí v zahraniční a evropské politice hájily “národní zájmy”, se zde jeví jako méně 

pravděpodobná. 

3.2.3 Politické strany 

Politické strany, které jsou přítomny ve Spolkovém sněmu, mají prostřednictvím 

svých frakcí moţnost podílet se mimo jiné i na tvorbě zahraniční politiky.
58

 V SRN je 

pravidlem, ţe hlavním aktérem v oblasti zahraniční politiky je Spolková vláda. A jak 

bude popsáno v následujícím textu, její informační náskok prakticky znemoţňuje 

včasnou parlamentní kontrolu. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe vliv politických 

stran je z tohoto důvodu omezený. Je však třeba si uvědomit, ţe Spolková vláda je 

tvořena politickými stranami, které ji podporují. A není proto moţné, aby dlouhodobě 

jednala proti zásadám zúčastěných stran, aniţ by se poškodila. Politické strany jsou tedy 

v oblasti zahraniční a evropské politiky důleţitým faktorem. Jejich činnost má vliv 

především na rozhodnutí v obecnější rovině. Méně uţ na kaţdodenní politickou realitu. 

Zajímavým prvkem německé politické reality je skutečnost, ţe opoziční strany 

zpravidla akceptují přijatá zahraničně-politická rozhodnutí, a v okamţiku, kdy se samy 

dostanou k vládě, tato rozhodnutí nemění. Příkladem můţe být postoj SPD k členství 

SRN v NATO nebo ES/EU, případně naopak postoj CDU/CSU k „Ostpolitik“ Williho 

Brandta. Opoziční politické strany se totiţ na podobě základních priorit v oblasti 

zahraniční politiky podílejí.  

Na evropské integraci jako jedné z nejdůleţitějších zahraničně-politických 

priorit Německa se shodují politické strany napříč politickým spektrem.
59

 Příkladem 

můţe být hlasování o zavedení eura, kdy se kriticky vyjadřovaly zejména menší 

                                                 
58 OPPELLAND, T. (2007). Institutionen und innerstaatliche Akteure: Parteien. In SCHMIDT, S. [Hrsg.]. 
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protestní strany nezastoupené ve Spolkovém sněmu (z levé i pravé části politického 

spektra). Přijetí společné evropské měny ve Spolkovém sněmu následně podpořila velká 

většina poslanců. Podobně proběhlo i parlamentní hlasování o Smlouvě o ústavě pro 

Evropu, které jsem jiţ dříve zmínila. 

Následující text se bude zabývat prioritami těch politických stran, které jsou 

relevantní pro téma bakalářské práce, tedy CDU, CSU, SPD a FDP. 

Křesťansko-demokratická unie (CDU) sama sebe chápe jako „německou 

evropskou stranu“.
60

 Poukazuje přitom na tradici zaloţenou na počátku evropského 

integračního procesu kancléřem Konradem Adenauerem. Strana poţaduje efektivně 

fungující vnitřní trh a zasazuje se o rozvoj společné zahraniční, bezpečnostní a obranné 

politiky. Ve svém evropském programu „Die CDU - die deutsche Europapartei“
61

 

strana podrobně zpracovává svůj přístup k ekonomickým i politickým tématům 

evropského integračního procesu. 

Bavorská křesťansko-sociální unie (CSU) si klade za cíl „pokračovat v úspěšném 

rozvoji EU jako hospodářského a hodnotového společenství.“
62

 Strana obecně se hlásí 

k sociálnímu trţnímu hospodářství a křesťansko-ţidovskému dědictví jako základu pro 

budoucí směřování EU. Evropská unie má mít jednoznačné hranice. Typický je 

rezervovaný postoj strany k vývoji zadluţování v eurozóně. CSU se také průběţně 

zasazuje o posílení role národních parlamentů v evropských rozhodovacích procesech. 

Evropská politika zaujímá v programech německé sociální demokracie (SPD) 

tradičně důleţité místo. Neţ se strana v roce 1998 dostala do vlády, zdůrazňovala 

v souvislosti s evropskou politikou především sociální dimenzi integračního procesu a 

politiku zaměstnanosti. Během vládního období se priority strany přesunuly směrem ke 

společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politice. Tato změna má příčinu hlavně ve 

vůdčí osobnosti SPD, Gerhardu Schröderovi.
63

 Ve svém aktuálním programu 

(„Hamburger Programm“)
64

 si strana klade za cíl zasadit se o „více demokracie 

v Evropě“. Strana se hlásí k evropské politické unii ve smyslu Smlouvy o ústavě pro 

                                                 
60 Christlich Demokratische Union Deutschlands [online]. 2011 [cit. 2011-05-15+. Europapolitik. Dostupné 
z WWW: <http://www.cdu.de/politikaz/europa.php>. 
61 Die CDU - die deutsche Europapartei. Christlich Demokratische Union Deutschlands: Europapolitik 
[online]. Stav 23. 02. 2010; [cit. 2011-05-15+. Dostupný z WWW: <http://www.cdu.de/doc/pdf/110223-
Europapolitik.pdf>. 
62 CSU [online]. 2011 [cit. 2011-05-15+. Europa. Dostupné z WWW: 
<http://www.csu.de/partei/unsere_politik/aussenpolitik_europa/europa/index.htm>. 
63 KRELL, C. (2009). Sozialdemokratie und Europa: die Europapolitik von SPD, Labour Party und Parti 
Socialiste. 211 
64 Hamburger Programm. SPD Grundsatzprogramm: Die Programmpartei [online]. 2007 [cit. 2011-05-
15+. Dostupný z WWW: <http://www.spd.de/linkableblob/1778/data/hamburger_programm.pdf>.  
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Evropu a federální Evropu se silnými národními parlamenty. Strana také argumentuje 

ve prospěch vytvoření evropské sociální unie. Znovu se objevuje také priorita silné 

společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. 

Liberální FDP mezi svými prioritami v oblasti evropské politiky zdůrazňuje 

silnou a akceschopnou EU. Zejména z tohoto důvodu se strana zasazovala o prosazení 

reformní Lisabonské smlouvy. Z ekonomického hlediska se strana zasazuje o fungující 

hospodářskou soutěţ na vnitřním evropském trhu a úspěšný rozvoj eurozóny, který musí 

být zaloţen na rozpočtové odpovědnosti jejích členů.
65

 

3.2.4 Spolkový sněm (Bundestag) 

Proces evropské integrace se po svém vzniku poměrně dlouho rozvíjel bez 

jakéhokoli parlamentního vlivu. Přímá volba poslanců do Evropského parlamentu se 

poprvé odehrála aţ v roce 1979 (Evropský parlament jakoţto „Shromáţdění“ 

Evropských společenství byl zmíněn jiţ v Římské smlouvě z roku 1957 a jako 

„Evropský parlament“ se začal scházet v roce 1962) a podobně pomalu postupovala 

kupředu diskuse o rozhodovacích pravomocích EP, který se v evropském legislativním 

procesu aţ do přijetí Maastrichtské smlouvy omezoval na poradní orgán. Na počátku 

devadesátých let poprvé dosáhla vrcholu diskuse o tzv. demokratickém deficitu v EU. A 

právě v tomto období došlo na evropské půdě ke „znovuobjevení“ parlamentů 

národních. Maastrichtská smlouva a zaloţení evropské politické unie zahájily zejména 

v SRN intenzivní debatu o budoucím směřování Unie. Do popředí se dostala kritika 

fungování EP, která se zakládala na dvou bodech: EP sice představuje orgán volený 

přímo občany EU, počet obyvatel členských zemí ale odráţí jen zkresleně a navíc jeho 

členové nejsou v EU voleni jednotně. Opětovný růst významu Spolkového sněmu a 

obecně národních parlamentů v procesu evropské integrace definitivně stvrdil svým 

„Maastrichtským rozsudkem“ z roku 1993 Spolkový ústavní soud (k tomuto blíţe 

v oddílu věnovanému Spolkovému ústavnímu soudu).
66

 Právě schvalování 

Maastrichtské smlouvy je příkladem situace, kdy měl Spolkový sněm moţnost prosadit 

svoji vůli proti spolkové vládě. Vzhledem k tomu, ţe Maastrichtská smlouva znamenala 

pro SRN v několika bodech (hlasovací právo do komunálních voleb pro občany ES/ EU 

a budoucí přenos měnové politiky na Evropskou centrální banku) nutnost ústavních 

                                                 
65 FDP: Themen A-Z [online]. 2011 [cit. 2011-05-15+. Europapolitik. Dostupné z WWW: 
<http://www.fdp.de/Europapolitik/384b140/index.html>. 
66 JANOWSKI, C. (2008). Die Rolle von Bundestag und Bundesrat in der europäischen Rechtsetzung. In: 
MÜLLER-GRAFF, P.-Ch. [Hrsg.]. Deutschlands Rolle in der Europäischen Union. s. 288-291 
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změn, musely být tyto ve Spolkovém sněmu i Spolkové radě schváleny dvoutřetinovou 

většinou. Vyjednávací pozice Spolkového sněmu, který usiloval o nárůst vlastních 

pravomocí, proto výrazně vzrostla. Do tohoto období se také datuje vznik zvláštního 

výboru pro otázky EU (viz dále).
67

 

 Postupný obrovský nárůst mnoţství vydávané evropské legislativy
68

 a 

související přenášení výsostných práv členských států na unijní úroveň nutně pro 

jednotlivé národní parlamenty znamená narušení jejich zákonodárné funkce. V případě 

nařízení a rozhodnutí Evropských společenství/ Evropské unie nemají národní 

parlamenty ţádnou moţnost do přijímané legislativy zasáhnout. Směrnice ES/ EU musí 

sice být do národního práva převedeny, rámcové podmínky ale stále formulují orgány 

EU.
69

 Následující text přiblíţí, jak na tuto „europeizaci“ reaguje Spolkový sněm a jaké 

postavení v rámci evropské politiky SRN tento orgán zaujímá. 

To, ţe se spolkový sněm do procesu evropské integrace zapojil prozatím 

minimálně, je do určité míry pochopitelné, pokud vyjdeme z logiky fungování 

německého parlamentního systému. Větší část spolkového sněmu se nemůţe zaměřovat 

na přísnou kontrolu evropské politiky spolkové vlády. Přesto se od počátku 

devadesátých let objevují snahy posílit roli spolkového sněmu na evropské úrovni. Tyto 

snahy zapadají do kontextu debat o tzv. demokratickém deficitu v EU a moţnostem jeho 

odstranění především posílením role EP, ale i národních parlamentů. 

V této souvislosti došlo ve spolkovém sněmu v roce 1992 ke jmenování „Výboru 

pro záleţitosti Evropské unie“
70

 (dále viz „EU výbor“), který začal pracovat v roce 

1994. Tento výbor podobně jako ostatní výbory spolkového sněmu funguje jako poradní 

orgán pro plénum. Jestliţe se však plénum nemůţe sejít včas a prezident spolkového 

sněmu schválí zvláštní zasedání, můţe tento výbor přijímat usnesení stejné váhy jako 

plénum, a tím fakticky zastoupit Spolkový sněm. Tuto pravomoc ostatní výbory 

nemají.
71

 Postupem času se ale ukázalo, ţe výbor nedokázal dostatečně rychle a kvalitně 

                                                 
67 STAACK, M. (2000). Handelstaat Deutschland: Deutsche Außenpolitik in einem neuen internationalen 
System. s. 446-447 
68 Od počátku devadesátých let dostává Spolkový sněm v každém legislativním období k projednání přes 
2000 evropských záležitostí. Jejich počet tak několikanásobně překračuje počet projednávaných předloh 
zákonů. Blíže viz JANOWSKI, C. (2008). Die Rolle von Bundestag und Bundesrat in der europäischen 
Rechtsetzung. In: MÜLLER-GRAFF, P.-Ch. [Hrsg.]. Deutschlands Rolle in der Europäischen Union. s. 302-
303 
69 JANOWSKI, C. (2008). Die Rolle von Bundestag und Bundesrat in der europäischen Rechtsetzung. In: 
MÜLLER-GRAFF, P.-Ch. [Hrsg.]. Deutschlands Rolle in der Europäischen Union. s. 288-290 
70 Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union, vlastní překlad do ČJ 
71 RUMPF, M.; POPP, M. Bundestag und Europa: Europäische Union und Europapolitik im Parlament. s. 
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zpracovávat obrovské mnoţství informací, které do SRN proudilo z Bruselu. Jeho 

zaloţení tak postavení Spolkového sněmu v evropském kontextu příliš nevylepšilo. 

V roce 2006 byla uzavřena „Evropská dohoda spolkového sněmu a spolkové 

vlády“
72

. Ta smluvně zakotvila, ţe Spolková vláda musí Spolkový sněm informovat o 

všech svých záměrech na poli evropské politiky, a to včas, průběţně, a zpravidla 

písemně. I po několika letech fungování této dohody opozice poukazovala na její časté 

porušování ze strany spolkové vlády. Ta měla spolkový sněm mnohdy informovat příliš 

pozdě (spolkový sněm měl například k posouzení dostávat jiţ odsouhlasené právní akty) 

a během vládní konference k Lisabonské smlouvě vůbec nemělo dojít ke 

smluvně předepsané shodě obou orgánů.  

Obecně můţeme hovořit o několika problémových okruzích, které výrazně 

sniţují akceschopnost Spolkového sněmu v evropských záleţitostech. Zásadní problém 

představuje časová koordinace jednání EU výboru Spolkového sněmu s jednáními na 

evropské úrovni. Jako okamţik vydání legislativního aktu vnímá Spolkový sněm a 

ostatní národní parlamenty často konečné rozhodnutí v Radě EU, v drtivé většině 

případů je ale o evropské legislativě rozhodnuto mnohem dříve (během jednání Rady se 

ministři shodnou jen asi na 10-15 % rozhodnutí) a Spolkový sněm tak můţe reálně 

ovlivnit jen malou část předloh.
73

 Vzhledem k tomu, ţe evropské předlohy jsou 

tematicky velmi různorodé, je nezbytné, aby v EU výboru Spolkového sněmu působili 

odborníci na celou řadu témat. Podobně jako v jiných evropských parlamentech je toho 

dosaţeno tím, ţe jsou v tomto výboru zaměstnáni poslanci patřící primárně do jiného, 

odborného výboru. Dvojitá zátěţ pro členy výboru je ještě zvýšena tím, ţe EU výbor je 

v zásadě odpovědný za veškeré předlohy přicházející z EU. Role EU výboru mezi 

ostatními výbory ve Spolkovém sněmu přitom není jasně vymezena. Na evropské 

záleţitosti lze například vţdy nahlíţet zároveň jako na záleţitosti zahraničně-politické, a 

týkají se vesměs ještě alespoň jednoho dalšího odborného výboru. I tato organizační 

roztříštěnost sniţuje význam Spolkového sněmu jako aktéra v evropské politice SRN. 

Otázkou nadto zůstává, jaké výsledky je od spoluúčasti národního parlamentu na 

evropské politice vůbec realistické očekávat. I kdyby Spolkový sněm dokázal proti 

Spolkové vládě prosadit svůj zájem, jeho stanovisko bude stále jedním z 27.  

                                                 
72 „Europa-Vereinbarung zwischen Bundestag und Bundesregierung“ (BBV), vlastní překlad do ČJ 
73 JANOWSKI, C. (2008). Die Rolle von Bundestag und Bundesrat in der europäischen Rechtsetzung. In: 
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Se schválením Lisabonské smlouvy se pravomoci národních parlamentů dále 

rozšiřují a spolkový sněm bude muset výrazně navýšit své personální a odborné 

kapacity, aby novým pravomocem mohl dostát. Je otázkou, zda se pomocí nového 

systému včasného varování (ten by měl umoţnit lepší přizpůsobení jednacích časů 

evropské úrovně a Spolkového sněmu) podaří evropské dění více ovlivňovat, a to nejen 

„na papíře“, ale i v praxi. 

3.2.5 Evropská politika a nižší úrovně rozhodování: Role Spolkové 
rady (Bundesrat) 

Spolková republika Německo je federací sloţenou z 16 spolkových zemí. 

V oblasti zahraniční politiky jsou kompetence mezi stát jako takový a jednotlivé 

spolkové země obecně rozděleny do značné míry jednostranně ve prospěch Spolku: 

„Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes“ (Čl. 32 

odst. 1 ústavy SRN- tzv. „Základního zákona“, Grundgesetz). V oblasti zahraniční 

politiky a obrany má Spolek výlučnou legislativní pravomoc a spolkové země tak 

mohou jednat pouze v případě, ţe jsou k tomu zákonem „výslovně zmocněny“ (Čl. 32 

odst. 1 a Čl. 71 Základního zákona). I pokud k tomuto zmocnění dojde, mají spolkové 

země omezené moţnosti a např. smlouvy s cizími státy mohou uzavírat jen se 

souhlasem spolkové vlády (Čl. 32 odst. 3 Základního zákona). Spolkové země mají 

právo být vyslyšeny, zejména jestliţe SRN plánuje uzavření smlouvy, která by zasáhla 

do specifických poměrů v některé ze zemí. (Čl. 32 odst. 2 Zákl. zákona). V praxi 

Spolková vláda musí ověřit, zda spolkové země vznesly připomínky, nemusí na ně ale 

při svém rozhodování brát ohled.
74

 

Výjimkou z tohoto pravidla je oblast evropské politiky. V souvislosti se 

znovusjednocením Německa a Maastrichtskou smlouvou o Evropské unii došlo 

k výraznějším změnám výše uvedených principů. Zásahy evropské úrovně začaly stále 

více omezovat pravomoci jednotlivých spolkových zemí. A ty v obraně poţadovaly 

novou úpravu svých kompetencí v této oblasti. Tyto snahy se odrazily v úpravě článku 

23 Základního zákona. Spolkové země tak získaly nejen právo podílet se 

prostřednictvím Spolkové rady (Bundesrat) na veškerém dění v EU a být co nejdříve 

informovány (Čl. 23 odst. 2 Zákl. zákona). Nadto byla Spolková vláda od této chvíle 

                                                 
74 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944) [online]. Dostupné z 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html; HELLMANN, G. 
Deutsche Außenpolitik: Eine Einführung. s. 43-44. 
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povinna zájmy spolkových zemí nejen vyslyšet, ale také je z věcného hlediska zohlednit 

nebo dokonce podstatně zohlednit (vzhledem k tomu, jestli se v konkrétním případě 

nacházela primární legislativní příslušnost na straně Spolku nebo spolkových zemí). 

Pokud je v určitém případě zákonodárná moc výhradně v rukou spolkových 

zemí, jsou jejich práva ještě rozsáhlejší. Práva, která SRN v těchto oblastech připadají 

jako členovi EU, mají namísto Spolku příslušet zemskému zástupci jmenovanému 

Spolkovou radou. Tito zástupci jednají ve spolupráci se spolkovou vládou, iniciativa se 

však v těchto případech jiţ jednoznačně přesouvá na stranu spolkových zemí (Čl. 23 

odst. 6 Základního zákona). Znění německé ústavy změnila aţ velká koalice během 

reformy federalismu v roce 2006. Článek 23 Základního zákona byl upraven a došlo 

k mírnému omezení pravomocí Spolkové rady, resp. jejich přesnějšímu vymezení. 

Spolkové radě zůstávají zesílené pravomoci v oblastech školství, kultury a rozhlasového 

vysílání.
75

 Při jejich projednávání v Radě EU má do budoucna hájit práva příslušející 

SRN Spolkovou radou jmenovaný zástupce spolkových zemí. Spolková rada je 

z praktického hlediska na nové kompetence, které jsou spojeny se schválením 

Lisabonské smlouvy, připravena mnohem lépe neţ Spolkový sněm. 

3.2.6 Spolkový ústavní soud (Budesverfassungsgericht) 

Spolkový ústavní soud tradičně doprovází evropský integrační proces v roli 

kritického pozorovatele bránícího se proti rozšiřování pravomocí Evropského soudního 

dvora na svůj úkor. V roce 1993 toto působení instituce vyvrcholilo známým rozsudkem 

Spolkového ústavního soudu k Maastrichtské smlouvě zvavým „Solange III.“ V tomto 

rozsudku Spolkový ústavní soud formuloval například hranice přenosu výsostných práv 

na unijní úroveň.
76

 Rozsudek se zároveň dotkl role Spolkového sněmu v procesu tvorby 

evropské politiky: „Protože Němec oprávněný volit vnímá své právo na účast na 

demokratickém sebeurčení především skrze volbu do Spolkového sněmu, musí Spolkový 

sněm rozhodovat také o členství SRN v EU, jeho kontinuitě a jeho vývoji.“
77

  

                                                 
75 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge 
Gestaltungsspielräume in Krisenzeiten In MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. Deutsche Europapolitik: von 
Adenauer bis Merkel. s. 261 
76 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge 
Gestaltungsspielräume in Krisenzeiten In MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. Deutsche Europapolitik: von 
Adenauer bis Merkel. s. 262-263 
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Zásadní význam měl nejnověji tzv. „lisabonský“ rozsudek Spolkového ústavního 

soudu z 30. června 2009,
78

 který se zabýval především vnitroněmeckým rozhodovacím 

procesem v oblasti evropské politiky. Tento rozsudek do budoucna v mnoha případech 

velmi omezí prostor pro jednání spolkové vlády. Evropská unie je definována jako 

svazek států, jehoţ členské státy zůstávají subjekty demokratické legitimace. Přechod 

k evropské federaci podle tohoto rozsudku povaţuje Spolkový ústavní soud za 

nemoţný, a pokud by někdy měl být vyţadován, museli by si Němci nejprve 

prostřednictvím referenda odsouhlasit novou ústavu. 

Spolkový ústavní soud potvrdil, ţe Lisabonská reformní smlouva je v souladu se 

Základním zákonem. Současně však zamítl průvodní zákon o „rozšíření a posílení práv 

Spolkového sněmu a Spolkové rady,“
79

 a vyzval k jeho přepracování. Neţ SRN 

s konečnou platností přijme Lisabonskou smlouvu, měly Spolkový sněm (především) a 

Spolková rada v tomto průvodním zákoně nalézt nová pravidla, jak budou lépe 

kontrolovat přenos části německé suverenity na EU vyţadovaný Lisabonskou 

smlouvou. 

Vláda velké koalice kancléřky Angely Merkelové byla z tohoto úhlu pohledu 

poslední německou spolkovou vládou, která svou evropskou politiku vytvářela bez silné 

parlamentní kontroly. Pakliţe se v SRN prosadí fungující mechanismy parlamentní 

kontroly bude evropská politika dennodenním tématem nejen členů parlamentu, ale i 

voličů. To ovšem můţe přispět k vyšší demokratické legitimitě rozhodovacích procesů. 

 

Jak je patrné z této kapitoly bakalářské práce, aktéry německé politiky jsou 

především Spolková vláda a jednotlivá ministerstva, Spolková rada a Spolkový sněm. 

Postupem času se ale mezi aktéry mezinárodní a evropské politiky zařadila řada dalších 

vládních institucí, stejně jako nevládních subjektů.
80

 Kaţdý z těchto subjektů zastává 

svá stanoviska a snaţí se posílit své pravomoci. Neexistuje centrální koordinační orgán. 

Hlavní koordinační kompetence jsou rozděleny mezi Spolkovou vládu a Ministerstvo 

zahraničí. Vzhledem k tomu, ţe Ministerstvo zahraničí v SRN tradičně připadá menší 

                                                 
78 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30. 6. 2009, Absatz-Nr. (1 - 421), 
<http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html> Shrnutí viz Pressemitteilung 
Nr. 72/2009. Bundesverfassungsgericht: - Pressestelle - [online]. 30. Juni 2009, [cit. 2011-05-15]. 
Dostupný z WWW: <http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg09-072.html>. 
79 „über dei Ausweitung und Stärkung der Rechte des Budestages und Bundesrates“, vlastní překlad do 
ČJ 
80 HANDL, V. (2007). Německo a EU: "evropské Německo", nebo "de-europeizace" německé politiky? In: 
Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. s. 87 
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koaliční straně, nedošlo zatím na spolkové úrovni k vytvoření samostatného 

ministerstva pro evropské otázky. V minulosti spočívala německá evropská politika v 

širokém konsensu mezi jednotlivými aktéry. V prosinci 2009, se vstupem Lisabonské 

smlouvy v platnost, se nově posílila role kancléřského úřadu na úkor Ministerstva 

zahraničí, coţ by mohlo svědčit o větším prostoru pro realizaci německých „národních 

zájmů“ v druhém volebním období kancléřky Merkelové. Ta však bude zároveň 

omezena posíleným Spolkovým sněmem a Spolkovou radou. 
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4 Evropská politika velké koalice CDU/CSU a SPD, 
2005-2009 

Angela Merkelová zaznamenává na německé politické scéně posledních dvaceti 

let obdivuhodnou kariéru. Kontrast oproti tradičnímu obrazu kandidáta na spolkového 

kancléře nemohl být v jejím případě větší. Moţný kandidát se ve zkratce řečeno v 

politickém ţivotě angaţuje jiţ od mládí a na politickou kariéru se připravuje zpravidla 

studiem práv. V době pádu Berlínské zdi bylo Merkelové, dceři hamburského faráře, 

která vyrostla na území bývalé NDR a vystudovala zde fyziku, 34 let.
81

 Do CDU 

(Christlich Demokratische Union) vstoupila v roce 1990. Krátce nato následovaly posty 

náměstkyně mluvčího poslední vlády NDR a členky prvního celoněmeckého 

spolkového sněmu. Jiţ roku 1991 byla Merkelová kancléřem Kohlem jmenována 

spolkovou ministryní pro ţeny a mládeţ, v roce 1994 pak ministryní ţivotního prostředí. 

Merkelová, médii označovaná jako „Kohlovo děvče“, dosáhla v roce 2000 aţ na pozici 

předsedkyně CDU. V boji o tento post jistě sehrálo roli i to, ţe se Merkelová důrazně 

distancovala od svého mentora Kohla, stále více zapleteného do skandálu finančních 

darů pro stranu.
 82

 Období vlády velké koalice „Unie“ (CDU/CSU- Christlich 

Demokratische Union/ Christlich-Soziale Union) a sociálních demokratů (SPD- 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands) započalo 22. 11. 2005. V historii SRN šlo 

teprve o druhou velkou koalici.
83

 Kancléřka Angela Merkelová ve své pozici prolomila 

nejeden do té doby platný stereotyp. Na kancléřský post dosáhla jako historicky první 

ţena, aniţ se předtím profilovala v zemské politice. Její politický styl byl na začátku 

velkou neznámou, a měl se projevit teprve v nadcházejících měsících a letech. 

Evropská politika byla i tentokrát okrajovým tématem předvolebního boje. Toto 

do jisté míry vyplývá ze skutečnosti, ţe na „tématu Evropa“ panuje napříč německým 

politickým spektrem obvykle shoda. Všechny politické strany přisuzují evropské 

integraci zásadní roli jako německému státnímu zájmu. Rozdílná stanoviska se objevují 

pouze v dílčích otázkách.
84

 Absence evropské integrace mezi předvolebními tématy 

byla zároveň způsobena fází reflexe, kterou EU procházela po krachu evropské ústavy. 

Tuto reflexi ještě umocnila skutečnost, ţe se evropští politici před rozhodováním o 

evropské ústavě nepřipravili na moţnost jejího odmítnutí a nevypracovali ţádný „plán 

                                                 
81 KURBJUWEIT, D. (2009). Angela Merkel: Die Kanzlerin für alle? s. 33 
82 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge 
Gestaltungsspielräume in Krisenzeiten In MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. Deutsche Europapolitik: von 
Adenauer bis Merkel. s. 257 
83 BUKOW, S. [Hrsg.] (2010). Die Große Koalition: Regierung - Politik - Parteien; 2005-2009. s. 228  
84 MAHRHOLD, H. (2006). Deutsche Europapolitik nach dem Regierungswechsel 2005. s. 3 



   

 

30 

  

B“.
85

 V létě roku 2005 skončilo neúspěchem také vyjednávání o finančním rámci EU na 

období 2007-2013, a to bez naděje na brzký kompromis. V souhrnu lze konstatovat, ţe 

EU byla v době německé volební kampaně nepřehlednou oblastí, kde bylo těţké nalézt 

témata, na nichţ by se mohly politické strany před volbami úspěšně profilovat. Při 

důkladnějším studiu  předvolebních materiálů je však patrné, ţe problematika evropské 

integrace chybí jen zdánlivě. Důraz se zde totiţ klade především na nutnost oţivení 

německého hospodářství a potřebu reforem sociálního státu, coţ má, s ohledem na 

lidnatost Německa a velikost jeho ekonomiky, významný vliv na fungování jednotného 

evropského trhu, společné měny a financování společných politik. Vnitropolitická 

témata tedy velmi úzce souvisí s celoevropskými otázkami.
86

 

Povolební vývoj potvrdil kancléřčinu sázku na kontinuitu. V daných 

podmínkách jejího vládnutí ostatně výraznější změny ani nepřicházely v úvahu. Do té 

doby vládnoucí SPD setrvala u moci i nadále. Její předseda Frank-Walter Steinmeier, 

jeden z nejbliţších spolupracovníků Gerharda Schrödera, navíc získal post ministra 

zahraničních věcí a vicekancléře, a měl se o čtyři roky později stát kancléřčiným 

vyzyvatelem v dalším předvolebním boji. Kancléřka zachovala i fungující 

institucionální struktury, například „Europaabteilung“, neboli odbor EU v rámci úřadu 

kancléře, zaloţený kancléře.
87

 

Některé názorové rozdíly mezi Angelou Merkelovou a Gerhardem Schröderem 

byly přesto dobře známy a polarizovaly se především během druhého volebního období 

kancléře Schrödera.
88

 Zde je nezbytné jmenovat především otázku vstupu Turecka do 

EU. Na rozdíl od Schrödera se Merkelová vţdy stavěla proti (coţ korespondovalo 

s názorem obou „unií“- CDU a CSU). Vztahy mezi EU a Tureckem měly fungovat na 

principu „privilegovaného partnerství“, jeho členství v EU však nepřipadalo v úvahu.
89

 

Merkelová je téţ  zastánkyní budování bliţších vztahů s novými a malými členskými 

státy EU. To souvisí nejen s kladným vztahem východní Němky Merkelové k nově 

přistoupivším členům EU, ale také s její kritikou Schröderovy jednoznačné preference 

                                                 
85 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge 
Gestaltungsspielräume in Krisenzeiten In MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. Deutsche Europapolitik: von 
Adenauer bis Merkel. s. 270 
86 MAHRHOLD, H. (2006). Deutsche Europapolitik nach dem Regierungswechsel 2005. s. 4 
87 K úkolům tohoto oddělení patří zejména příprava Evropské rady, tj. výstupů kancléřky na evropské 
půdě. 
88 BUKOW, S. [Hrsg.] (2010). Die Große Koalition: Regierung - Politik - Parteien; 2005-2009. s. 228 
89 Turecko by se tak teoreticky snadno mohlo stát jedním z předvolebních témat v oblasti evropské 
politiky. V době konání zmíněných předčasných voleb do Spolkového sněmu však bylo již delší dobu 
rozhodnuto o zahájení přístupových jednání mezi EU a Tureckem. Jaké podmínky Turecku kladlo 
Německo pod vedením kancléřky Merkelové, přiblíží další text. 
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nejvýznamnějších evropských hráčů, zejména Francie.
90

 Ještě v čele opozice Merkelová 

jako vlivná členka Evropské lidové strany výrazně přispěla k volbě José M. Barrosa na 

post předsedy Evropské komise.
91

 Merkelová byla tedy na evropské půdě nebývale 

aktivní jiţ před volbami do Spolkového sněmu, coţ výrazně přispělo ke zmírnění obav, 

ţe v případě jejího zvolení bude následovat „fáze učení“, jak na evropské úrovni jednat. 

Zároveň Merkelová na rozdíl od svého předchůdce nebyla známá skepsí vůči EU. 

Schröder naopak ještě před nástupem do kancléřského úřadu dával najevo pochybnosti 

zejména o uţitku evropské měnové unie. Rozdílný byl také postoj obou politiků ke 

Spojeným státům americkým. Ten byl nejvíce znát v době zahájení války v Iráku, kdy 

byl kancléř Schröder připraven následovat USA, zatímco Angela Merkelová se i 

v tomto krizovém okamţiku hlásila k povinnostem SRN vyplývajícím ze spojeneckých 

svazků.
92

 Velká koalice stála před úkolem potlačit názorové rozdíly mezi partnery a 

navést SRN znovu na tradiční a úspěšný kurs multilaterálního vyrovnávání zájmů 

s mezinárodními a evropskými partnery. 

Tato kapitola se bude zabývat programovými prioritami v oblasti evropské 

politiky, které si velká koalice stanovila ve svém vládním prohlášení. Reálná evropská 

politika velké koalice bude přiblíţena pomocí tří případových studií. Ty jsem zvolila 

jako nejvhodnější ukázku působení velké koalice na evropském poli. Nejprve se 

zaměřím na Smlouvu o ústavě pro Evropu a německý podíl na oţivení diskuse o 

evropském reformním dokumentu. Vzhledem k tomu, ţe velká koalice začala vládnout 

právě ve chvíli, kdy se EU nacházela v doposud nejhlubší myšlenkové krizi, povaţuji za 

vhodné podrobně analyzovat, jak se první kabinet kancléřky Merkelové k této 

skutečnosti postavil, a zda dokázal oţivit evropský integrační proces novými impulsy. 

Druhou případovou studií bude německé předsednictví v Radě ministrů, které je 

povaţováno za vrchol evropské politiky kancléřky Merkelové a vzhledem k tématu 

práce má zásadní význam. Na závěr se budu zabývat postojem Německa k rozšiřování 

EU za vlády velké koalice. Odlišné názory Angely Merkelové a jejího předchůdce 

Gerharda Schrödera byly zřejmé jiţ před zahájením předvolební kampaně v roce 2005. 

Práce se zaměří na to, jaký postoj k rozšiřování EU a jejím deseti (a následně dvanácti) 

                                                 
90 Východní partneři neskrývali nedůvěru v prvé řadě, pokud šlo o účelová spojenectví kancléře 
Schrödera a francouzského prezidenta Chiraca. Blíže viz BUKOW, S. [Hrsg.] (2010). Die Große Koalition: 
Regierung - Politik - Parteien; 2005-2009. s. 228 
91 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge 
Gestaltungsspielräume in Krisenzeiten In MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. Deutsche Europapolitik: von 
Adenauer bis Merkel. s. 257 
92 MAHRHOLD, H. (2006). Deutsche Europapolitik nach dem Regierungswechsel 2005. s. 4-5 
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novým členům Německo zastávalo pod vedením Angely Merkelové a dále zhodnotí, 

zda se kancléřka v přítomnosti SPD ve velké koalici dokázala výrazněji vymezit proti 

svému předchůdci a prokázat viditelný prointegrační přístup. 

4.1 Koncepce evropské politiky velké koalice 

Kontinuita v evropské politice jednoznačně vyplývá i z vládního prohlášení 

koaličních partnerů,
93

 které potvrzuje základní politickou linii předcházející vlády. 

V ekonomické oblasti se prohlášení zabývá německými finančními příspěvky do EU. Je 

stanoveno, ţe tyto nepřekročí 1 % HDP. Prohlášení nezpochybňuje zemědělský 

kompromis z října 2002. Cílem má být odstranění přebytečné byrokracie, čitelné je 

zdůraznění německo-francouzské spolupráce, jeţ má i nadále být zásadním zdrojem 

impulsů pro evropský integrační proces. SRN se nicméně profiluje také jako partner 

malých států, kde má ambici stát se „prostředníkem a vyrovnávacím faktorem“. Oproti 

prioritám Gerharda Schrödera se velká koalice staví vstřícně také ke státům střední a 

východní Evropy, o které se EU rozšířila v roce 2004: „Novou kvalitu a intenzitu 

chceme dát obzvláště spolupráci s našimi sousedy a novými členskými státy. Formy 

spolupráce jako například Výmarský trojúhelník
94

 chceme dále posilovat.“
95

 Koaliční 

smlouva dále vítá zahájení jednání o vstupu s Chorvatskem a podporuje „evropskou 

perspektivu“ pro další státy západního Balkánu. 

Sloţitější je situace v případě Turecka. Uznání počátku vyjednávání o vstupu 

tohoto státu do EU z října 2005 se můţe jevit překvapivě, neboť Angela Merkelová se 

k této moţnosti, na rozdíl od Gerharda Schrödera, vţdy vyslovovala negativně. Vládní 

deklarace je v kaţdém případě nejasná a ponechává prostor pro řadu výjimek a zdrţení. 

„3. října 2005 zahájená vyjednávání s cílem vstupu jsou procesem s otevřeným koncem, 

který není automatický, a jehož výsledek nelze předem garantovat.“
96

 Prohlášení dále 

poukazuje na nezbytnost dodrţení všech čtyř kodaňských kritérií s důrazem jednak na 

základní svobody včetně svobody náboţenství, a jednak na schopnost Unie přijímat 

nové členy. „Pokud by EU neměla být schopna přijímat další členy nebo pokud by 

                                                 
93 Všechny doslovné citace v této sekci pochází z koaliční smlouvy mezi CDU, CSU a SPD z 11.  11. 2005, 
konkrétně ze stran 146-151. Viz Gemeinsam für Deutschland - Mit Mut und Menschlichkeit. 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 11. 11. 2005. *online+ Dostupné z 
<www.cducsu.de/upload/koavertrag0509.pdf>. s. 146-151. Vybrané úseky v originálu jsou zařazeny jako 
Příloha č. 2. 
94 Komise na podporu německo-francouzsko-polské spolupráce, tzv. Výmarský trojúhelník, je volné 
diskusní a konzultační fórum zmíněných tří států v oblasti zahraniční politiky, které vzniklo s cíle přiblížit 
Polsko Evropské unii a NATO. 
95 Gemeinsam für Deutschland - Mit Mut und Menschlichkeit. s. 148 
96 tamtéž, s. 151 
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Turecko nemělo být s to splnit plně a zcela závazky spojené se členstvím, musí Turecko 

zůstat co nejtěsněji svázáno s evropskými strukturami, a to způsobem, který dále rozvine 

privilegovaný vztah Turecka k EU.“
97

  

Charakter vládního prohlášení v oblasti evropské politiky velmi dobře vystihuje 

následující citace: „Přistupujeme k dohodám v podobě, v jaké byly sjednány předchozí 

vládou. ´Pacta sunt servanda´ musí být principem evropské důvěry.“ Euro-atlantické 

vztahy jsou ve vládním prohlášení charakterizovány jako základ německé zahraniční a 

bezpečnostní politiky ve vztahu k ostatním státům a regionům. Německá zahraniční 

politika má být zaloţena na multilateralismu.
98

 

4.2 Realizace evropské politiky velké koalice  

V době nástupu velké koalice k moci procházela Evropská unie krizovým 

vývojem. Společná zahraniční a bezpečnostní politika byla naprosto utlumena počátkem 

války v Iráku, kdy se Evropská unie rozdělila na dva názorové protipóly. Proces 

rozšiřování EU a zároveň prohlubování unie se po odmítavých referendech o Smlouvě o 

ústavě pro Evropu ve Francii a Německu dostal do mrtvého bodu. Unie zároveň ztrácela 

důvěru svých občanů, kteří ji stále více vnímali jako abstraktní a odcizené 

institucionální uskupení.
99

 

Aby mohla SRN znovu převzít roli motoru evropské integrace, musela velká 

koalice nejprve překonat dojem hráče upřednostňujícího své vlastní zájmy, který se 

zakořenil v závěru vlády kancléře Schrödera. Spolkové kancléřce Merkelové se toto 

podařilo jiţ na konci prosince 2005. Jednání o střednědobém finančním rámci EU pro 

období 2007-2013 dospěla k úspěšnému závěru především díky kancléřčině roli 

zprostředkovatelky mezi delegacemi, a německé ochotě k ústupkům. Pozitivní výsledek 

v situaci, která byla povaţována za téměř bezvýchodnou, změnil vnímání SRN 

v evropském kontextu. Německo se stalo vůdčí mocností spojující své partnery. 

Obdobná role se od SRN očekávala i v souvislosti s dalším osudem evropské ústavy.  

Následující text bude obsahovat tři případové studie, které jsem zvolila k analýze 

evropské politiky velké koalice: První bude výše zmíněné téma budoucnosti Smlouvy o 

ústavě pro Evropu. Dále se zaměřím na německé předsednictví v Radě EU a vývoj 

společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. 

                                                 
97 tamtéž 
98 BUKOW, S. [Hrsg.] (2010). Die Große Koalition: Regierung - Politik - Parteien; 2005-2009. s. 231 
99 tamtéž. s. 232 
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4.2.1 Smlouva o ústavě pro Evropu 

Kontinuita v evropské politice po nástupu kancléřky Merkelové se projevila také 

v souvislosti s tzv. evropskou ústavou. Angela Merkelová vyjádřila svůj souhlas 

s dokumentem jiţ na jaře 2005. Postoje koalice a opozice se nelišily ani po odmítnutí 

smlouvy v referendech ve Francii a Nizozemí 29. května, resp. 2. června 2005,
100

 a tato 

skutečnost se tak mohla promítnout do podzimní koaliční smlouvy.  

 „Trváme na Smlouvě o ústavě pro Evropu. […] Proto zastáváme názor, že je 

třeba pokračovat v ratifikaci Smlouvy o ústavě pro Evropu během prvního pololetí 2006 

a během německého předsednictví v první polovině roku 2007 přijít s novými 

impulzy.“
101

 Národní parlamenty měly být posíleny a více zapojeny do evropského 

zákonodárství jiţ před vstupem smlouvy v platnost.
102

 

Po zmíněném propadu evropské ústavy se zpočátku Angela Merkelová ani 

Frank-Walter Steinmeier k německým představám o budoucnosti dokumentu 

nevyjadřovali. Lze konstatovat, ţe Německo prozatím k tvorbě strategie na záchranu 

evropské ústavy výrazněji nepřispívalo. Následně to měla být právě SRN,, kdo převzal 

po fázi zamýšlení se nad budoucím směřováním EU po neúspěšném ratifikačním 

procesu nelehký úkol uvést proces reformy EU opět v ţivot. Rozeznat moţná řešení 

ústavní krize a vypracovat konkrétní „plán“, jak dále postupovat. Byl to těţký úkol pro 

německé předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2007, se kterým byla spojena 

velká očekávání. Francie pak obdrţela mandát v takto započatém procesu pokračovat 

během svého předsednictví v Radě v první polovině roku 2008. Je tedy patrné, ţe 

probíhající krize byla v Unii hodnocena jako velmi závaţná, a její řešení bylo 

přenecháno osvědčenému francouzsko-německému „motoru evropské integrace“. 

Spolková vláda usilovala o revizi evropské ústavy a orientovala se především na zájmy 

osmnácti států, které tento dokument ratifikovaly. O konkrétním rozsahu moţných změn 

se spolková kancléřka ale jiţ nevyjadřovala. Gisela Müller-Brandeck-Bocquet ve své 

práci „Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge Gestaltungsspielräume in 

Krisenzeiten“ vyjadřuje názor, ţe to můţe být ukázkou „metody Merkelová“, která 

postupně vychází najevo v průběhu její vlády, a to ve vnitřní i zahraniční politice. Ta se 

má dle autorky projevovat tak, ţe kancléřka nechává témata často otevřená a nerada se 
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und SPD vom 11. 11. 2005. s. 62-63 
102 MAHRHOLD, H. (2006). Deutsche Europapolitik nach dem Regierungswechsel 2005. s. 7 



   

 

35 

  

veřejně zavazuje pevnými závěry. V zákulisí je nicméně typický velmi obratný 

postup.
103

 

Na počátku roku 2007 se ústavní krize EU vzhledem k názorově rozdílným 

táborům uvnitř Unie jevila jako téměř neřešitelná. Respekt neskrývala ani spolková 

kancléřka Merkelová, kdyţ se v odkazu na oficiální mandát stvořit „jízdní řád“ pro další 

postup vyjádřila jako o „úloze hodné Herkula“.
104

 Jak jiţ bylo zmíněno, očekávání byla 

značná (měřítkem úspěšnosti německého předsednictví nebylo nic menšího, neţ 

vyřešení evropské ústavní krize) a vycházela z tradičně prointegračního přístupu SRN i 

úspěšného debutu spolkové kancléřky Merkelové na evropské půdě. SRN však dokázala 

uspět. Jiţ během roku 2006 probíhala v EU v rámci reflexní fáze intenzivní diskuze o 

budoucnosti spolku, a to s hlavním cílem přiblíţit Unii jejím občanům. Předseda 

Evropské komise José Barrosso tak v této souvislosti hovořil o „plánu D pro 

demokracii, dialog a diskusi“.
105

 Během německého předsednictví Spolková vláda 

v čele s kancléřkou Merkelovou udala zásadní impulsy pro oţivení diskuze o evropském 

reformním dokumentu. 

Stalo se tak dle plánu spolkové vlády ve dvou fázích. Nejprve bylo nezbytné 

získat pro pokračování diskuze o evropské budoucnosti politickou podporu, aţ poté 

měly následovat právně závazné kroky. Berlínská deklarace,
106

 podepsaná 25. 3. 2007 

symbolicky v den padesátého výročí podpisu římských smluv, představovala první fázi 

a stala se výchozím bodem pro oţivení diskuze o evropské ústavě. Jedná se o ideový 

dokument, který vyjadřuje vůli Evropanů k dalšímu pokračování integračního procesu. 

EU by měla stát do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 na obnoveném 

jednotném základě. Dokument symbolicky uzavírá věta: „neboť víme, že Evropa je naší 

společnou budoucností“.
107

 

Výsledek intenzivních diskuzí vedených německou stranou se dostavil v samém 

závěru německého předsednictví. 26. června 2007 získala Evropská rada jiţ velmi 

                                                 
103 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge 
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<www.euroskop.cz/gallery/2/735-berlinska_deklarace.pdf > 
107 tamtéž, s. 2 



   

 

36 

  

podrobný mandát pro vládní konferenci, svolanou na podzim téhoţ roku následujícím 

portugalským předsednictvím. Ta vyústila v podpis Lisabonské reformní smlouvy. 

4.2.2 Německé předsednictví v Radě EU 

Německé předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2007 lze povaţovat za 

vrchol evropské politiky kancléřky Merkelové a její velké koalice. Ačkoli mu můţeme 

vytknout nedostatečnou vůli k inovacím či málo vizionářský přístup, šlo bezpochyby o 

předsednictví velmi dobře připravené a diplomaticky zvládnuté. Merkelová si vyslouţila 

pozitivní hodnocení svým pragmatickým, na výsledek orientovaným jednáním a 

úspěšné roli zprostředkovatelky. Zásadní roli hrála také ochota SRN ke kompromisům. 

Německé předsednictví z těchto důvodů dokázalo optimálně reagovat na aktuální 

rozpoloţení v EU a svědomitě zvládnout stanovené cíle.
108

 

Program německého předsednictví EU nese podnětný a ambiciózní název 

„Evropa se podaří společně“ („Europa gelingt gemeinsam“)
109

 a podrobně popisuje, 

kudy se má Evropská unie ubírat ve svých třech pilířích. Jako nejdůleţitější úkol 

německého předsednictví bylo vnímáno oţivení diskuze o evropské ústavě. Takový cíl 

si stanovila ve svém osmnáctiměsíčním programu jiţ v prosinci 2006 tzv. Trojka, tj. tři 

po sobě následující předsednictví v Radě EU (v tomto případě Německo, Portugalsko a 

Slovinsko). Dokument opakuje závěry Evropské rady z roku 2006 a dodává následující: 

„Německé předsednictví povede podrobné konzultace se všemi partnery z EU a 

institucemi EU a důrazně usilovat o to, pokračovat v procesu reformování EU dle 

usnesení na evropské úrovni. […] následně bude Evropské radě předložena zpráva. 

Tato zpráva má ukázat možnosti budoucího vývoje a sloužit jako základ pro ustanovení, 

jak má pokračovat reformování EU. “
110

 

Ostatní témata německého předsednictví, například vytvoření hospodářské, 

sociální a ekologické budoucnosti Evropy či společná zahraniční a bezpečnostní politika 

mají jednoznačně širší prostor. Před SRN stály úkoly jako další rozvoj evropského 

ekonomického a sociálního modelu a prostoru svobody, bezpečnosti a práva, stejně jako 

vybudování evropského prostoru bezpečnosti a stability. Teprve při zpětném pohledu na 
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předsednictví získává své obrysy zásadní úkol, kterého se Spolková vláda během svého 

předsednictví zhostila. Úkol získat zpět důvěru občanů v Evropskou unii a její budoucí 

význam.
111

 

S odstupem času lze říci, ţe titul německého předsednictví Radě EU se potvrdil. 

Výsledky, kterých Spolková vláda pod vedením Angely Merkelové dosáhla, v mnohém 

předčily očekávání. Vše se podařilo díky důkladné přípravě, stejně jako spolupráci 

ostatních aktérů a členských států. Na procesu reformování EU se významně podílela 

také dvě předsednictví Radě předcházející tomu německému- předsednictví rakouské a 

finské.
112

 Vrcholem německého úsilí se následně stala Berlínská deklarace z března 

2007. Během summitu Evropské rady v červnu 2007 došlo k dohodě, na jejímţ základě 

byl vypracován návrh nové reformní smlouvy. Jednání o této smlouvě byla završena 19. 

října 2007 jiţ za portugalského předsednictví v Radě na summitu v Lisabonu. 

Představitelé členských států EU pak dokument 13. prosince 2007 slavnostně podepsali, 

a to znovu v Lisabonu. Právě z tohoto důvodu se pro novou reformní smlouvu vţil 

název „Lisabonská“. Po komplikacích při ratifikaci a opakování irského referenda 

smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009.
113

 

Předsednictví v Radě ministrů bylo bezesporu dosud nejvýznamnějším 

momentem v evropské politice kancléřky Merkelové. Bylo ukázkou velmi 

prointegračního přístupu, kterým se Angela Merkelová profilovala oproti svému 

předchůdci G. Schröderovi. Zároveň je ale třeba dodat, ţe podobného úspěchu na 

evropském poli kancléřka během období, které zkoumá tato bakalářská práce, jiţ 

nedosáhla. 

4.2.3 Přístup velké koalice k tématu rozšiřování Evropské unie 

V ţádné oblasti se obě strany velké koalice kancléřky Merkelové názorově 

neodlišovaly tak, jako v názoru na členství Turecka v EU
114

. Schröderova vláda členství 
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Turecka v EU podpořila, tehdy opoziční unijní strany ho však jednoznačně odmítly.
115

 

V roce 2005 nově vzniklá velká koalice došla ve svém programovém prohlášení ke 

kompromisu, do textu se ale prosadily velmi opatrné formulace. Jak bylo jiţ podrobněji 

zmíněno výše, je v koaliční smlouvě kladen důraz na skutečnost, ţe, bez ohledu na 

zahájení přístupových vyjednávání, ke vstupu Turecka do EU nedojde automaticky. 

Musí být nejprve bezpodmínečně splněna všechna čtyři kodaňská kritéria včetně 

schopnosti EU přijímat nové členy. Velmi vstřícný přístup velká koalice oproti tomu 

vyjádřila vůči zahájení přístupových vyjednávání s Chorvatskem a budoucí evropské 

perspektivě pro státy Balkánu.
116

 

Na tomto místě se nabízí otázka, jak je moţné, ţe v turecké problematice 

nedošlo mezi CDU/CSU a SPD během vlády velké koalice k výraznější roztrţce. Ta by 

se vzhledem k prakticky opačným názorům koaličních partnerů dala očekávat. 

V samotné Evropské unii však došlo během roku 2006 ke změně politiky rozšiřování. 

Přístupová vyjednávání s Tureckem byla výrazně zpomalena, a diskuse k tomuto tématu 

se tak v evropské politice velké koalice neměla moţnost vyostřit.
117

 

Vládu velké koalice provázelo období „únavy z rozšiřování“, která v EU 

panovala po přistoupení deseti nových členských států k 1. květnu 2004. Jejich vstup 

zcela změnil politické klima ve Společenství.
118

 Hlasování v evropských institucích a 

rozhodování kvalifikovanou většinou se řídilo Niceskou smlouvou, která měla 

představovat pouze přechodné řešení do schválení hlubší reformy EU. Po propadu 

evropské ústavy ve francouzském a nizozemském referendu (roli hrála mimo jiné 

otázka vstupu Turecka do EU, ke které se zejména Francouzi postavili negativně) se 

                                                 
115 Ve vládním programu CDU/CSU pro období 2005-2009 se objevuje tato doslovná formulace: 
„Vsázíme na privilegované partnerství s Tureckem. Plné členství odmítáme, protože by došlo k přetížení 
integračních možností Evropské unie.“ Program se o perspektivě Turecka na členství v EU zmiňuje jako o 
„nerealistické“. Blíže viz Deutschlands Chancen nutzen. Wachstum. Arbeit. Sicherheit. : 
Regierungsprogramm 2005 - 2009 [online]. Berlin: Verabschiedet in einer gemeinsamen Sitzung des 
Bundesvorstands der CDU und des Parteivorstands der CSU, 11. Juli 2005 [cit. 2011-05-16+. Dostupné z 
WWW: <www.cducsu.de/upload/regierungsprogramm.pdf>. 
116 Gemeinsam für Deutschland - Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD vom 11. 11. 2005. *online+ Dostupné z www.cducsu.de/upload/koavertrag0509.pdf 
117 Evropská komise v roce 2006 zmrazila vyjednávání o 8 kapitolách (zejména šlo o ekonomické kapitoly 
s vazbou na vnitřní trh) s ohledem na turecko-kyperské vztahy. Viz EurActiv: Vaše internetová brána do 
Evropy *online+. Aktualizováno 7. 3 2011 [cit. 2011-05-16+. Vztahy EU a Turecka. Dostupné z WWW: 
<http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/turecko-a-eu>. Blíže také MÜLLER-BRANDECK-
BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel: Enge Gestaltungsspielräume in 
Krisenzeiten In MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. Deutsche Europapolitik: von Adenauer bis Merkel. 
s. 298 
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však taková reforma na určitou dobu ztrácela v nedohlednu. Vzhledem k tomu, ţe 

s rozšířením vzrostl okruh příjemců evropských peněz, vyostřily se ekonomické zájmy 

jednotlivých členských států. 

V této době narůstá akcent na schopnost EU přijímat nové členy. Čtvrté 

kodaňské kritérium bylo definováno jiţ na počátku devadesátých let. Posléze ale 

ustoupilo do pozadí, protoţe se Unie po reformách z Amsterodamu a Nice cítila na nové 

rozšíření o deset členských států dostatečně připravená.
119

 V současné době se 

přístupová perspektiva týká výhradně Chorvatska, případně států západního Balkánu. 

Napětí, které doprovázelo poslední dvě rozšíření EU a počátek přístupových 

vyjednávání s Tureckem, se tak výrazně zklidnilo. 

4.3 Hodnocení evropské politiky velké koalice 

Z výše uvedených skutečností lze dojít k závěru, ţe evropská politika velké 

koalice pod vedením spolkové kancléřky Angely Merkelové měla velmi prointegrační a 

kooperativní charakter. SRN znovu zaujala svou tradiční zprostředkovatelskou pozici 

v euroatlantických vztazích. Kancléřka navíc získala důvěru států střední a východní 

Evropy, které jsou vesměs silněji orientovány na USA. Došlo tak k zesílení pozice SRN 

v Evropě. SRN se zároveň etablovala jako zástupce EU v blízkovýchodním dialogu, 

dále například při vyjednávání o íránském jaderném programu.
120

 

Výraznou zásluhu má Merkelová také na obnovení diskuze o budoucnosti EU a 

jejím reformním dokumentu. Sloţitá vyjednávání vyvrcholila podpisem, a následně i 

ratifikací a vstupem v platnost Lisabonské smlouvy.  

Otázkou zůstává, do jaké míry byla efektivní zvolená strategie zapojovat do 

rozhodování všech 27 členských států EU. Merkelová v tomto bodě dostála vládnímu 

prohlášení velké koalice, které definuje roli SRN jako prostředníka a vyrovnávací 

faktor
121

 mezi malými a velkými státy EU. Soudrţnost Společenství tento postup nijak 

viditelně neposílil a kancléřka své cíle nedokázala prosadit o mnoho lépe neţ její 

předchůdce Gerhard Schröder, který se při rozhodování zaměřoval výhradně na 

spolupráci s velkými členskými státy. Evropská politika velké koalice Angely 

Merkelové je typická odmítáním konceptu „vícerychlostní Evropy“ či „vícestupňové 
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integrace“. Vzhledem k různé ekonomické síle členských států a některým spíše 

europesimistickým členům Společenství by moţná právě takový postup mohl vyústit ve 

větší rozhodnost kancléřčiny evropské politiky.
122

 To ale není politický styl kancléřky. 

Ten spočívá mnohem spíše v naslouchání, moderaci, vyčkávání a zprostředkování. 

Směrodatná rozhodnutí a vůdčí role jsou naopak přenechávány ostatním. Kancléřka 

sama pak své cíle prosazuje mimo hlavní pozornost, přesto ale veskrze úspěšně. 

Nedostatečně vůdcovský přístup Angely Merkelové dost moţná souvisí také se situací 

na evropské půdě, do které kancléřka vstoupila. Partneři jako bratři Kaczynští či Nicolas 

Sarkozy by vůdčí roli Merkelové připustili jen stěţí. 

Konec vlády velké koalice poznamenal nástup světové hospodářské a finanční 

krize. V souvislosti se zhoršenou ekonomickou situací se poprvé objevily výraznější 

výtky, ţe německá evropská politika se pragmatizuje a obrací směrem k hájení vlastních 

národních zájmů (a především peněz). Tento vývoj na jaře 2009 potvrdilo rozhodnutí 

Německa a Rakouska vyuţít poslední moţnost prodlouţení lhůt a neotevřít na další dva 

roky svůj pracovní trh zaměstnancům ze zemí střední a východní Evropy. Oficiálním 

argumentem byla hospodářská krize. Ekonomickým tématům a nastíněnému vývoji se 

bude podrobněji věnovat následující kapitola. 
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5 Evropská politika konzervativně-liberální koalice 
CDU/CSU a FDP v období 2009-2010 

Ve volbách do Spolkového sněmu v září 2009 Merkelová obhájila svou pozici a 

stanula v čele tzv. „černo-ţluté“ koalice CDU/CSU a FDP, která zahájila svou činnost 

28. října 2009. S novým koaličním partnerem a liberálem Guido Westerwellem na 

pozici ministra zahraničí se kancléřce rozšířil prostor pro vlastní profil na evropském 

poli. 

Zatímco čtyři roky vlády velké koalice byly spojeny s pozitivními ohlasy kvůli 

její věcnosti a pragmatismu, bylo zřejmé, ţe nástup konzervativně-liberální koalice 

přinese změnu. Z hlediska programových priorit jde sice o partnery, kteří jsou si 

vzájemně blíţší neţ CDU/CSU a SPD. Přesto mezi nimi zůstává řada sporných bodů, 

zejména v ekonomických otázkách. Návrat FDP do vrcholné politiky je navíc často 

hodnocen jako návrat prvku bojovnosti a důrazu na ideologii.
123

 Otazníkem bylo rovněţ 

budoucí politické souţití spolkové kancléřky Merkelové a vicekancléře Westerwelleho- 

a není téţ zcela jasné, jak se CDU kancléřky Merkelové podaří udrţet v soudrţnosti dva 

menší koaliční partnery, FDP a CSU. Záhy po ustavení koalice se začíná objevovat řada 

témat, která vyvolávají bouřlivou diskusi (zahraniční politika, finanční politika, 

personální otázky, politický styl). Na evropském a zahraničním poli se jedná především 

o členství Turecka v EU, kde se projevily známé rozdíly mezi koaličními partnery, a 

nasazení německých sil v Afghánistánu.
124

 

5.1 Koncepce evropské politiky konzervativně-liberální koalice 
CDU/CSU a FDP  

Koaliční smlouva „černo-ţluté“ vládní koalice vychází v oblasti evropské 

politiky ze základů poloţených předcházející spolkovou vládou.
125

 Priority spolkové 

                                                 
123 CAMMANN, A. „Spannender als Rot-Grün“. Gespräch mit Wolfgang Engler. Zeit online: Schwarz-gelbe 
Koalition [online]. 2009 [cit. 2011-01-04+. Dostupné z WWW: <http://www.zeit.de/2009/43/Interview-
Engler?page=1> 
124 BANNAS, G. Nur Jamaika wäre noch zerschrittener. FAZ online: Schwarz-gelbe Koalition [online]. 
08. 01. 2010 [cit. 2011-01-04+. Dostupné z WWW: 
<http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EDE7B71D8307C48CE8DAFAC
49B8B9B52A~ATpl~Ecommon~Scontent.html> 
Členství Turecka v EU mezi členy liberální FDP platí za jedno z nejkontroverznějších a nejvíce 
diskutovaných témat. Společná pozice strany vychází z klasického mezinárodněprávního pravidla „pacta 
sunt servanda“. Velmi pravděpodobně je ale nezanedbatelná část členů zásadně proti. Blíže viz 
DITTRICH, D. (2009). Die FDP und die deutsche Außenpolitik. s. 62 
125 Všechny doslovné citace v této sekci pochází z koaliční smlouvy mezi CDU, CSU a SPD z 11.  11. 2005, 
konkrétně ze stran 114-117. Blíže viz Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und FDP. Beschlossen und unterzeichnet am 26. Oktober 2009. *online+ Dostupné z 
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kancléřky Merkelové zůstávají, a jsou nyní jasně a naplno formulovány. Koalice se 

jednoznačně hlásí k Lisabonské smlouvě: „S Lisabonskou smlouvou bude EU 

demokratičtější a akceschopnější.“
126

 I nadále se klade důraz na vztahy s malými a 

středními členskými státy EU. „EU je silná, protože se její členské státy střetávají jako 

rovnocenní partneři nezávisle na jejich velikosti a hospodářské síle. Zaručujeme, že 

zohlednění zájmů také malých a středně velkých členských států EU zůstane znakem 

německé evropské politiky.“
127

 Priority se nemění ani ve vztahu k Francii („Německo-

francouzský vtah je ve své šíři a hloubce jedinečný a podporuje rozhodujícím způsobem 

evropské sjednocování“)
128

 a Polsku. Cílem je prohloubit německo-polské přátelství a 

spolupráci a maximálně vyčerpat moţnosti Výmarského trojúhelníku. SRN si je zároveň 

vědoma důleţitosti vztahů se svými sousedy. 

Koalice také podporuje snahu omezit evropskou byrokracii. Dokument obecně 

vychází z úsilí o větší blízkost a vstřícnost EU k jejím občanům. Opakuje se také vůle 

posílit německý jazyk jako pracovní jazyk v evropských institucích, stejně jako 

v překladatelské praxi a přípravě dokumentů.  

V hospodářské oblasti, tj. zejména v otázkách společného trhu a financování EU 

koalice potvrzuje svůj liberální charakter. Důraz je kladen na kvalitu soutěţe na 

jednotném evropském trhu, nezávislost Evropské centrální banky a Pakt stability a růstu 

společně s Lisabonskou strategií, k nimţ se SRN hlásí. 

V souvislosti s budoucím rozšiřováním EU je koalice konzervativní a trvá na 

dodrţování pravidel bez výjimek a kompromisů. „Vyjednávání o rozšiřování se vedou 

s otevřeným koncem. Předpokladem pro vstup zůstává přesné dodržení kodaňských 

kritérií. Zásadní je ve všech případech jak připravenost kandidátů, tak i schopnost EU 

přijímat nové členy.“
129

 V případě Turecka koaliční smlouva stejně jako dokument 

z roku 2005 zdůrazňuje, ţe jde o proces s otevřeným koncem, jehoţ výsledek není 

moţné garantovat. Vládní strany však vyjadřují „zvláštní zájem“ na vazbě Turecka na 

EU. V této části jsou si obě koaliční smlouvy velmi podobné. Koalice vyjadřuje 

podporu budování evropské sousedské politiky. 

                                                                                                                                               
<www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf> Vybrané úseky v originálu jsou 
zařazeny jako Příloha č. 3. 
126 Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. s. 114 
127 tamtéž 
128 tamtéž 
129 tamtéž, s. 117 
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Ambiciózní cíle lze nalézt v oddílu smlouvy věnovaném společné zahraniční a 

bezpečnostní politice. Německá koalice se chce zasadit o to, aby EU v budoucnu 

disponovala vlastními plánovacími a vedoucími schopnostmi. Dlouhodobým cílem je 

pak vznik evropské armády, která by byla pod parlamentní kontrolou. 

5.2 Realizace evropské politiky konzervativně-liberální koalice 
CDU/CSU a FDP 

Programové priority konzervativně-liberální koalice se proti velké koalici 

výrazněji neprofilují. Obdobné zůstalo i institucionální a organizační zabezpečení 

evropské politiky. Návrat kancléřky Merkelové do evropské politiky byl spíše 

zdrţenlivý a nevýrazný
130

 Vládu „černo-ţluté“ koalice však zasáhlo na evropské půdě 

turbulentní dění. Zatímco předcházející velká koalice řešila především myšlenkovou 

krizi evropského integračního procesu, nynější Spolková vláda v čele s kancléřkou 

Merkelovou čelí problémům v ekonomické části procesu evropské integrace. 

Zlomovým okamţikem se stala ţádost předluţeného Řecka o finanční pomoc EU 

z první poloviny roku 2010, o jejíţ podpoře kancléřka Merkelová do poslední chvíle 

váhala. Lze konstatovat, ţe v krizovém roce 2010 se evropská politika SRN výrazně 

proměnila.  Mnohdy dokonce v opak toho, co do té doby bylo zvykem. Pokud pro 

evropskou politiku SRN pod vedením Angely Merkelové bylo ještě v období velké 

koalice CDU/CSU a SPD charakteristické vyrovnávání zájmů na evropské půdě, a 

v případě potřeby řešení problémů i s pomocí i peněz německých daňových poplatníků, 

s propuknutím krize v eurozóně to přestává platit.
131

 Německý filozof Jürgen Habermas 

tuto skutečnost pro deník Süddeutsche Zeitung vystihl slovy: „Genscherova představa o  

evropském poslání „spolupracujícího Německa“ se stále více vyhrocuje směrem k  

neskrývané vůdčí roli „evropského Německa“ v Německem ovlivněné Evropě.“
132

  

                                                 
130 WUEMERLING, J (2010). Berlin blassblau: zur Europapolitik der neuen Bundesregierung. In 
Integration *online+. Berlin: Institut für Europäische Politik, Heft 1/10, Januar 2010 *cit. 2011-05-17]. 
Dostupné z <http://www.iep-
berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/integration_2010/volltext/Berlin_blassblau_aus_Integrat
ion_1-10_3-1-2.pdf> s. 65-67 
131 ALEXANDER, R.; BOLZEN, S. Welt Online [online]. 17. 12. 2010 [cit. 2011-05-08]. Merkel herrscht in 
Europa – doch der Preis ist hoch. Dostupné z WWW: 
<http://www.welt.de/politik/deutschland/article11694890/Merkel-herrscht-in-Europa-doch-der-Preis-
ist-hoch.html> 
132 HABERMAS, J. Sueddeutsche.de [online]. 07. 04. 2011 [cit. 2011-05-08]. Die Wiederentdeckung des 
Nationalstaates. Dostupné z WWW: <http://www.sueddeutsche.de/politik/europapolitik-merkels-von-
demoskopie-geleiteter-opportunismus-1.1082536-5> 
Jürgen Habermas zastává k evropské politice SRN pod vedením kancléřky Angely Merkelové obecně 
kritický postoj. O „vůdčím právu evropského Německa v Německem ovlivněné Evropě“ se vyjadřuje již od 
počátku vlády kancléřky Merkelové v roce 2005. Na počátku řecké krize filozof zhodnotil postup 
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Merkelová, oslabená zároveň vnitropoliticky, se aţ demonstrativně začala 

orientovat na obhajování německých zájmů, a to především těch finančních. S drahou 

záchranou Řeků souhlasila dle mnohých hlasů na evropské půdě aţ příliš pozdě. Také 

záchranný balíček pro eurozónu kancléřka zprvu odmítala a jeho vznik připustila 

později, neţ se očekávalo. Krátce po odsouhlasení tohoto souboru opatření se jiţ začalo 

hovořit o nutnosti jeho rozšíření. Postavení kancléřky na evropské půdě vlivem 

aktuálního dění viditelně utrpělo. V bruselském zákulisí se rozšířila přezdívka „madame 

non“. Posléze přibývají i další problematická témata: obnova Paktu stability a růstu a 

německo-francouzská iniciativa ve formě tzv. Paktu konkurenceschopnosti.
 
Kancléřka 

byla nejprve zcela proti, svůj postoj ale přehodnotila.
133 

Současným trendům v německé 

evropské politice odpovídá i rozsudek Spolkového ústavního soudu k reformní 

Lisabonské smlouvě. 

Angela Merkelová odmítla v roce 2010 jak odklon od své politické linie, tak 

změnu v charakteru evropské politiky své země. Brusel však vidí aktuální evropskou 

politiku SRN jako „velmi britskou“.
134

 Shodný názor vyslovil na jaře roku 2010 také 

Joschka Fischer, ministr zahraničních věcí ve vládách Gerharda Schrödera 1998-2005 a 

bývalá vedoucí postava německých Zelených (Bündnis 90/Die Grünen). Dle jeho 

mínění Německo postupně opouští roli motoru evropské integrace a soustředí se na své 

uţší národní zájmy. To však, vzhledem k velikosti SRN, její poloze, historii a 

specifickému postavení v rámci EU, můţe podle Fischera znamenat nebezpečný vývoj 

směrem ke slabému sdruţení států, jemuţ budou dominovat národní zájmy.
135

 

Na nesouhlas kancléřka nenaráţí jen na evropské úrovni, řada jejích aktivit se 

setkává i s odporem koaličních liberálů. Ti zpochybňují jak miliardová záchranná 

opatření pro méně ukázněné členy eurozóny, tak nejnovější německo-francouzské 

                                                                                                                                               
kancléřky jako „arogantní jednání“ a dodal, že taktika zdržování finanční pomoci pro Řecko se jí během 
voleb v Severním Porýní-Vestfálsku v květnu 2010 nevyplatila. Blíže např. viz. Handelsblatt [online]. 06. 
04. 2011 [cit. 2011-05-08+. Europapolitik: Philosoph Habermas liest den Parteien die Leviten. Dostupné z 
WWW: <http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/philosoph-habermas-liest-den-parteien-die-
leviten/4033086.html> 
133 MEDICK , V.; WITTROCK , P. Spiegel Online [online]. 11. 02. 2011 [cit. 2011-05-08]. Weber-Abgang: 
Merkels Europa-Fluch. Dostupné z WWW: 
<http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,744822,00.html> 
134 ALEXANDER, R.; BOLZEN, S. Welt Online [online]. 17. 12. 2010 [cit. 2011-05-08]. Merkel herrscht in 
Europa – doch der Preis ist hoch. Dostupné z WWW: 
<http://www.welt.de/politik/deutschland/article11694890/Merkel-herrscht-in-Europa-doch-der-Preis-
ist-hoch.html> 
135 FISCHER, J. Sueddeutsche.de [online]. 29. 03. 2010 [cit. 2011-05-08]. Merkel und Europa: Frau 
Germania. Dostupné z WWW: <http://www.sueddeutsche.de/politik/merkel-und-europa-frau-
germania-1.10508> 
Citovaný článek není rozhodně první příležitostí, kdy Joschka Fischer tento názor vyjádřil. 
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směřování v tématu Paktu konkurenceschopnosti. Kancléřčin pověstný pragmatický styl 

vládnutí spojený s neochotou k radikálním přestává být krokům pro její evropské 

partnery srozumitelný. Kancléřka tak vytváří dojem, ţe nevládne, ale pouze reaguje na 

okolní události. Na to, aby svoji politiku dobře vysvětlila, jí často nezbývá čas. 

V následujícím textu bude evropská politika konzervativně-liberální koalice 

analyzována prostřednictvím tří případových studií. V předcházející kapitole bylo 

pojednáváno obnovení diskuze o reformním dokumentu pro EU, která vyústila v podpis 

a úspěšnou ratifikaci Lisabonské smlouvy. Na toto téma bude navázáno a dále 

analyzováno, jak Lisabonská smlouva po svém vstupu v platnost ovlivňuje evropskou 

politiku druhého kabinetu kancléřky Merkelové. Otázkou bude, zda je dokument stále 

vnímán pozitivně, nebo během ekonomické krize naráţí na odlišné zájmy SRN. 

Vzhledem k aktuální situaci v eurozóně byla jako druhá případová studie 

zvolena reakce Německa na mnoţící se dluhové krize evropských států a s tím 

související proměnu jeho evropské politiky. Toto téma bude dokumentováno na 

příkladu Řecka. 

Poslední případovou studií bude německo-francouzský vztah. I ten prochází 

vlivem dění v posledních měsících proměnou. Německo a Francie jsou tradičními 

tahouny evropského integračního procesu a výraznější změny v jejich spolupráci mohou 

tento proces významně ovlivnit. Jde o studii, která velmi dobře posoudí, zda v evropské 

politice SRN převládá kontinuita, nebo změna. 

5.2.1 Lisabonská smlouva 

Lisabonská smlouva, v plném znění „Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu 

o Evropské unii a Smlouvu o zaloţení Evropského společenství“
136

 vstoupila po 

úspěšném ratifikačním procesu v platnost dne 1. prosince 2009. Spolkový sněm 

dokument dne 24. dubna 2008 schválil 515 hlasy. Proti hlasovalo 58 poslanců, jeden se 

zdrţel. Předepsaná dvoutřetinová většina nezbytná pro schválení ústavní změny byla 

hladce překonána.
137

 O měsíc později, 23. května 2008, dala Lisabonské smlouvě 

zelenou i Spolková rada. Během roku 2009 rozhodl ve věci Lisabonské smlouvy 

                                                 
136 Euroskop.cz. [online]. [cit. 2011-05-17]. Lisabonská smlouva: Hlavní změny ve fungování EU. Dostupné 
z WWW: <http://www.euroskop.cz/8880/sekce/hlavni-zmeny-ve-fungovani-eu/> 
137 BROK, E.; SELMAYR, M. (2008). Der ‚Vertrag der Parlamente’ als Gefahr für die Demokratie?: Zu den 
offensichtlich unbegründeten Verfassungsklagen gegen den Vertrag von Lissabon. In Integration 
*online+. Berlin: Institut für Europäische Politik, Heft 3/08, Juli 2008 *cit. 2011-05-17+. Dostupné z WWW: 
<http://www.iep-
berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/integration_2008/volltext/Brok_Selmayr2008.pdf> s. 
217-218 
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Spolkový ústavní soud a po nezbytné úpravě související legislativy (viz oddíl o 

Spolkovém ústavním soudu této bakalářské práce) jiţ z německé strany nic nebránilo 

vstupu smlouvy v platnost. 

Dokument fakticky mění tři smlouvy. Mimo výše uvedených smluv je upravena 

také Smlouva o zaloţení evropského společenství pro atomovou energii. Smlouvu 

o zaloţení Evropského společenství nahrazuje „Smlouva o fungování Evropské unie.“ 

Dokument přináší řadu změn. Je zrušena pilířová struktura, kterou zavedla 

Maastrichtská smlouva. EU získává právní subjektivitu, upravena je také moţnost 

z Unie vystoupit. Rozsáhlejší pravomoci získal Evropský parlament, stejně jako 

parlamenty národní. Zásadní změna se odehrála v zastoupení Unie ve vnějších vztazích- 

Společenství získalo svého „prezidenta“
138

  

Vstupem smlouvy v platnost se uzavřela dekáda snah o komplexní reformu EU a 

otevřela se zcela nová kapitola fungování EU. S dlouho očekávaným ukončením 

institucionální reformy se EU otevřel prostor pro řešení naléhavých ekonomických 

témat integračního procesu- například ekonomické a finanční krize, či změn klimatu.
139

 

Přesto v Německu nebyla evropská politika s Lisabonskou smlouvou v čele tématem ani 

předvolebního boje v roce 2009, ani vyjednávání o koaliční smlouvě a prioritách 

konzervativně-liberální vlády. Pro evropskou politiku koalice zůstala zásadní kontinuita, 

přestoţe Lisabonská smlouva včetně doprovodných smluv k její ratifikaci a související 

rozsudek Spolkového ústavního soudu vedly k významné změně výchozích podmínek. 

Lisabonská smlouva viditelně zapojuje do integračního procesu členské státy, jejich 

národní parlamenty i občany. 

Z reakcí na přijetí Lisabonské smlouvy a změny, které tento dokument Evropské 

unii přináší, nelze jednoznačně vyčíst výraznější obrat v německé evropské politice. Je 

však patrný pokles zájmu o evropskou problematiku a chybějící impulsy ze strany vlády 

kancléřky Merkelové, stejně jako fakt, ţe těţiště politiky konzervativně-liberální koalice 

se přesunuje na národní půdu a k národním zájmům. 

                                                 
138 PÍTROVÁ, L., et al. (2008). Když se řekne Lisabonská smlouva…: Perspektiva fungování Evropské unie 
podle nového smluvního rámce *online+. Praha: Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad 
vlády České republiky, *cit. 2011-05-17+. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/gallery/13/4050-
kdyz_se_rekne_lisabonska_smlova.pdf>. ISBN 978-80-87041-48-2. s 11 
139 WUEMERLING, J (2010). Berlin blassblau: zur Europapolitik der neuen Bundesregierung. In 
Integration *online+. Berlin: Institut für Europäische Politik, Heft 1/10, Januar 2010 *cit. 2011-05-17]. 
Dostupné z <http://www.iep-
berlin.de/fileadmin/website/09_Publikationen/integration_2010/volltext/Berlin_blassblau_aus_Integrat
ion_1-10_3-1-2.pdf> s. 65-66 
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5.2.2 Řecká krize a evropská politika SRN 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu této kapitoly, krize eurozóny, kterou spustily potíţe 

zadluţeného Řecka, evropskou politiku konzervativně-liberální koalice profilovala 

velmi jasně. Proměnu bylo moţné vysledovat jiţ během světové ekonomické a finanční 

krize. Kancléřka Merkelová v této době odmítla účast na fondu, který by v zemích EU 

znovu nastartoval konjunkturu a do kterého by ze SRN směřovaly nemalé finanční 

prostředky.
140

 Řecký záchranný balíček Merkelová nakonec schválila společně s mnoha 

tvrdými podmínkami a zapojením Mezinárodního měnového fondu. 

Řecké potíţe odstartovaly dosud nejhlubší krizi v evropské měnové unii. Naplno 

odhalily její slabiny a upozornily na to, jak rozdílná je ekonomická úroveň jejích 

členských států. V této situaci se velmi zřetelně projevuje hospodářská síla SRN. 

Vzhledem k tomu, ţe Německo je hlavním tahounem evropské ekonomiky a jedním ze 

států, které na její fungování nejvíce přispívají, nese stát současně nemalou 

zodpovědnost za další vývoj.
141

 S jeho rozhodnutími se pojí velká očekávání. Angela 

Merkelová nicméně během své vlády dává jednoznačně najevo, ţe nebude pokračovat 

kurs nastavený kancléřem Kohlem, kdy Německo ve sporných situacích 

upřednostňovalo evropské priority a fungující vztahy s partnerskými státy, a bylo 

ochotno ve finančních otázkách ustoupit. Postoje kancléřky v aktuální krizi eurozóny 

lze dle mého názoru vyhodnotit jako hájení německých národních zájmů a rozhodná 

snaha zbavit Německo údělu hlavního evropského plátce. Více či méně hlasitě se 

formulují staronové o návratu k tzv. „dvourychlostní unii“. 

5.2.3 Zpomalení „německo-francouzského motoru“ evropské 
integrace 

Krize společné měny euro poznamenala i pověstný německo-francouzský motor 

evropské integrace a ze zpráv v tisku z poloviny roku 2010 vyplývá, ţe vzájemné 

vztahy států v tomto období dosáhly bodu mrazu.
142

 Přístup Německa a Francie 

k evropským dluţníkům i přístup k řešení samotné krize se zdál být nesmiřitelně 

                                                 
140 HANK, R. Wie europäisch ist Angela Merkel? FAZ online: Griechenland-Krise. [online]. 29. 03. 2010 
[cit. 2011-05-17+. Dostupné z WWW: < 
http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~E21C09387D8AB4337AFE5CB0
75FA018CB~ATpl~Ecommon~Scontent.html> 
141 MACHÁČEK, J. Co znamená německé cokoli. Hospodářské noviny, 31. března 2011, [online]. [cit. 2011-
05-17+. Dostupné z WWW: < http://www.euroskop.cz/9008/18679/clanek/co-znamena-nemecke-
cokoli/>  
142 NEUKIRCH, R.; SANDBERG, B.; SIMONS, S. Spiegel Online [online]. 14. 06. 2010 [cit. 2011-05-08]. 
Madame Non und Monsieur Duracell. Dostupné z WWW: <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
70940390.html> 
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odlišný. Na povrch vyplynuly tradiční rozdíly mezi oběma partnery, které německo-

francouzské vztahy vţdy provázely. Zjednodušeně lze říci, ţe ekonomický růst Francie 

je zaloţen na spotřebě, a Francouzi jen velmi neradi šetří. Francie je povaţována za 

„politického obra“ a „ekonomického trpaslíka“. Tento poměr je u Německa právě 

opačný. SRN jako stabilně silná ekonomika spoléhala na konjunkturu a export, politicky 

se však drţela v pozadí. To mělo po několik desetiletí vliv na vzájemné vztahy. Němečtí 

kancléři nechávali stranou své národní zájmy a vůči svým francouzským partnerům 

zastávali solidární přístup. Za vlády „černo-ţluté“ koalice kancléřka Merkelová toto 

pravidla poprvé opustila. V krizi obecně klesla ochota obou partnerů ke kompromisům. 

Nejnovější vývoj však nasvědčuje tomu, ţe německo-francouzský motor bude i 

nadále vůdčí silou evropského integračního procesu. Aktuálně (jaro 2011) se oba 

partneři společně snaţí prosadit vytvoření paktu konkurenceschopnosti, který by 

stanovil společná pravidla pro hospodářské politiky zemí eurozóny.
143

 

5.3 Hodnocení evropské politiky konzervativně-liberální 
koalice CDU/CSU a FDP 

Bývalý ministr zahraničí Joschka Fischer poprvé obvinil vládu Angely 

Merkelové z nacionalistického kurzu jiţ na konci volebního období velké koalice v roce 

2009. O evropské politice kancléřky prohlásil, ţe se stále více blíţí britskému či 

francouzskému modelu a vnímá EU jen jako „rámec a podmínku pro prosazování 

vlastních zájmů, a ne jako samostatný účel německé evropské politiky.“
144

 Tento názor 

dosud nezměnil. Realita evropské politiky SRN mu aktuálně dává za pravdu. 

Ekonomická krize v eurozóně, která poznamenala druhé volební období 

kancléřky v „černo-ţluté“ koalici s liberální FDP, tento pocit z německé evropské 

politiky jen zesílila. I na bruselské půdě se rozšiřuje názor, ţe „německý model“ začíná 

mít rysy „britského modelu“. 

Angela Merkelová pomoc evropským dluţníkům neodmítá, důrazně ji ale 

spojuje s tvrdými úsporami a reformní aktivitou. Tak jako v případě Řecka se zasazuje o 

spoluúčast Mezinárodního měnového fondu. Kancléřka se, obrazně řečeno, ocitá mezi 

dvěma „mlýnskými kameny“: evropskými partnery v čele s Francií, kteří tlačí na rychlé 

                                                 
143 Euroskop.cz. [online]. [cit. 2011-05-17+. Finanční a hospodářská krize: Odpor k německo-
francouzskému diktátu sílí. Dostupné z WWW: < http://www.euroskop.cz/9008/18340/clanek/odpor-k-
nemecko-francouzskemu-diktatu-sili/> 
144 FISCHER, J. Sueddeutsche.de [online]. 27. 05.2 009 [cit. 2011-05-08+. Europawahl Europapolitik à la 
française. Dostupné z WWW: <http://www.sueddeutsche.de/politik/europawahl-europapolitik-la-
franaise-1.461488> 
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přijetí záchranných opatření a stabilizaci eurozóny, a vnitropolitickou situací v SRN. 

Zde je Merkelová momentálně oslabena a čelí klesající popularitě vlády, a zejména 

rozdílným názorům svého koaličního partnera na řešení situace v předluţených 

evropských zemích. 

Vládní období „černo-ţluté“ koalice ještě neskončilo a jeho hodnocení v tuto 

chvíli nemůţe být úplné. Jiţ nyní jsou ale patrné zásadní změny v charakteru německé 

evropské politiky a zůstává otázkou, zda budou v budoucnu dále nabírat na síle. 
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6 Srovnání evropské politiky velké koalice a 
konzervativně-liberální koalice 

6.1 Srovnání evropské politiky koalic kancléřky Merkelové ve 
vládních prohlášeních 

Teoretické záměry pro své vládnutí stanovily obě koalice kancléřky Merkelové 

ve svých vládních prohlášeních. A lze říci, ţe v oblasti evropské politiky se tyto texty 

příliš neliší. Na programové rovině se tedy výraznější vymezení koalice CDU/CDU a 

FDP oproti vládě předcházející neodehrálo. 

Vládní prohlášení obou koalic kancléřky Merkelové jako základní pilíř své 

evropské politiky jmenují německé-francouzské vztahy. Ty se mají dále rozvíjet, 

účelem je zachovat je i nadále jako motor evropského integračního procesu. Velká 

koalice se oproti předcházející vládě Gerharda Schrödera i následující „černo-ţluté“ 

koalici vymezuje postojem k malým členským státům EU a střední a východní Evropě. 

Spolupráce s nimi je jako priorita zmíněna i v prohlášení aktuální německé vlády, jiţ ale 

ne tak výraznými formulacemi. 

Vztah ke vstupu Turecka do EU obě koalice Angely Merkelové vyjádřily velmi 

diplomaticky. V textu se neobjevuje, ţe by německá vláda byla proti. Zdůrazněno je ale 

dodrţování kodaňských kritérií včetně málo známého čtvrtého z nich, které se týká 

schopnosti EU přijímat nové členy. Významnou podmínkou má také být důsledné 

dodrţování lidských práv. Přístupová vyjednávání mají být vnímána jako proces 

s otevřeným koncem. SRN nicméně vyjadřuje zájem na „zvláštních“ vztazích 

s Tureckem. To odpovídá vůli k hospodářské spolupráci, ale jiţ menší ochotě přijmout 

Turecko jako nového člena EU. Významnou roli v německých úvahách bezesporu hraje 

jeho velikost a lidnatost, která by mohla výrazně ovlivnit rozloţení křesel v evropských 

institucích. 

Aktuální vládní koalice vyjadřuje svůj liberální charakter především 

v hospodářské části svých plánů. Zde má být prioritou konkurence na společném trhu, 

stejně jako stabilní eurozóna podpořená dodrţováním Paktu stability a růstu a nezávislá 

ECB. 

Po přečtení obou prohlášení vzniká dojem, ţe v oblasti evropské politiky se ani 

po volbách do Spolkového sněmu v roce 2009 moc nezmění. Dění v Evropě a ve světě 

ale jiţ v prvních letech vlády „černo-ţluté“ koalice vedlo k odlišným závěrům. 
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6.2 Porovnání realizace evropské politiky kancléřky Merkelové 
v letech 2005-2009 a 2009-2010 

Kancléřka Merkelová neměla na počátku ani jednoho ze svých volebních období 

na evropském poli jednoduchou roli. V roce 2005 se Angela Merkelová nejprve musela 

etablovat jak v čele spolkové vlády, tak na půdě evropských institucí. EU se v této době 

potýkala s nejhlubší myšlenkovou krizí od svého zaloţení a čelila nedůvěře občanů 

členských států. Její budoucí směřování bylo po francouzském a nizozemském 

zamítavém referendu ke Smlouvě o ústavě pro Evropu nejasné. 

Kancléřka v tomto okamţiku navázala na tradici německé evropské politiky a 

etablovala SRN jako konstruktivního partnera ochotného v zásadních momentech 

přistoupit na kompromis, i kdyby to mělo znamenat zásah do vlastních zájmů. Ve 

spolupráci s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym se ujala role toho, kdo má 

Unii z mrtvého bodu vyvést. Ačkoli přitom Merkelová a Sarkozy snad nemohou být 

odlišnějšími partnery, podařilo se jim vytvořit aţ pověstně dobře fungující tandem. 

Německé předsednictví v Radě EU v prvním pololetí roku 2007 bylo vyvrcholením 

úspěšného vstupu kancléřky Merkelové do nejvyšších politických pater. 

Koalice CDU/CSU a FDP začínala své volební období ve zcela jiných 

podmínkách. Nové směřování Evropské unie určila Lisabonská smlouva, která je 

v platnosti od prosince 2009. Evropa i USA se ale potýkaly s následky světové 

hospodářské a finanční krize a zanedlouho bylo zřejmé, ţe některé členské státy 

eurozóny se snadno mohou dostat do problémů při splácení svých dluhů. Jako první 

poţádalo o evropskou pomoc Řecko. 

Na počátku své vlády se Angela Merkelová vymezila vůči svému předchůdci 

Gerhardu Schröderovi a vyvrátila domněnky, ţe v evropské politice bude pokračovat 

Schröderem nastavený kurz Německa, které se stává sebevědomým hráčem hájícím své 

zájmy. Světová hospodářská a finanční krize ale začala charakter kancléřčiny evropské 

politiky měnit. Ve druhém volebním období uţ je návrat k německým národním 

zájmům jednoznačně znát. SRN jako hospodářská velmoc chrání své finance. Němci, 

kteří se stále vyrovnávají s úspornými opatřeními v souvislosti s ekonomickou krizí, 

jsou navíc čím dál méně ochotni věnovat své peníze na záchranu neukázněných členů 

eurozóny. 

Ekonomická realita poznamenala i vztahy uvnitř německo-francouzského 

„motoru“ evropského integračního procesu. Ty se prozatím ocitly na pomyslném 

nejhlubším bodě v prvním pololetí roku 2010 v souvislosti se schvalováním 
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záchranného balíčku pro Řecko. Mezitím uţ o evropskou pomoc poţádalo také Irsko a 

Portugalsko. A pohledy evropských ekonomů se upírají na další jihoevropské státy- 

Španělsko a Itálii. To jsou jiţ velké státy, jejichţ problémy by eurozónu mohly skutečně 

váţně ohrozit. 

Zatímco vláda kancléřky Merkelové a ministra zahraničních věcí Steinmeiera se 

na evropské půdě zapsala věcnou a na výsledek orientovanou politikou, která část svých 

záměrů také dokázala převést v realitu, platí aktuální „černo-ţlutá“ koalice především za 

obhájce zdrţenlivého, konzervativního přístupu a německých zájmů- a peněz. Velké 

koalici je často vytýkáno, ţe jejímu působení na evropské půdě chyběly vize a návrhy 

s konkrétním viditelným „vkladem“ kancléřky.
145

 Na tom se mnoho nezměnilo ani 

v aktuálním volebním období, přestoţe se taková očekávání vzhledem k větší 

programové blízkosti koaličních partnerů nabízela.  

 

                                                 
145 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, G. (2010). Deutsche Europapolitik: von Adenauer bis Merkel. s. 343 
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7 Závěr 
Angela Merkelová zahájila své působení ve vrcholné politice v období, které 

bylo pro evropský integrační proces spojeno s celou řadou otázek. V roce 2004 se EU 

rozšířila o rovných deset zemí převáţně z regionu střední a východní Evropy (ke kterým 

se 1. 1. 2007 přidalo Rumunsko a Bulharsko), a Společenství se tak stalo z politického, 

a zejména ekonomického hlediska velmi nehomogenním celkem. Po francouzském a 

nizozemském referendu zkrachoval ambiciózní projekt Smlouvy o ústavě pro Evropu. 

Od této v dosavadním průběhu integračního procesu nebývalé reformy si evropští 

politici slibovali celou řadu nových prvků, které měly určit budoucí směřování evropské 

integrace v globalizovaném světě a efektivní fungování institucí a rozhodovacích 

procesů EU. V této myšlenkové krizi se řada pohledů soustředila právě na Německo.  

Přibliţně od poloviny devadesátých let se objevuje názor, ţe se evropská politika 

SRN tzv. pragmatizuje. Tento pojem charakterizuje stále viditelnější zaměření vlád 

SRN na vlastní národní zájmy a upřednostnění těchto zájmů před „investicemi“ do 

rozvoje evropského integračního procesu. Nabízela se tedy otázka, do jaké míry bude 

kancléřka Merkelová pokračovat v tradičním pojetí evropské politiky jako „státního 

zájmu“, a do jaké míry její evropská politika v krizovém období nabere nový směr. To 

vše s předzvěstí německého předsednictví v Radě EU v prvním pololetí roku 2007. Po 

znovuzvolení Angely Merkelové na kancléřský post v roce 2009 se tato témata zdají být 

ještě aktuálnější, a to zejména vzhledem k ekonomické situaci v euro-americkém 

prostoru. 

Bakalářská práce se zabývala několika otázkami. Předmětem zájmu bylo, jak 

velká koalice CDU/CSU a SPD a současná konzervativně-liberální koalice Angely 

Merkelové ovlivnily evropský integrační proces, a zda přispěly k jeho budování a 

prohlubování. Práce dále zkoumala, jaké změny bylo moţné pozorovat v kurzu 

evropské politiky po nástupu současné vládní koalice a vstupu liberálů FDP do vlády. A 

v neposlední řadě, zda aktuální vládní koalice i nadále zachovává proevropský postoj, 

nebo se tento změnil. Stanovena byla následující hypotéza: 

„Evropská politika vlády konzervativně-liberální koalice se oproti evropské 

politice velké koalice „normalizuje“, tj. sleduje stále více vlastní (ekonomické, 

politické) zájmy, z nichž odmítá slevovat ve prospěch Společenství jako celku. 

Evropskou politiku SRN lze tedy v druhém volebním období kancléřky Merkelové 

přirovnat k evropské politice mocností jako Velká Británie či Francie.“ 
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V úvodní kapitole byla charakterizována německá evropská politika v druhé 

polovině dvacátého století. Německo v padesátých letech stálo u zrodu Evropského 

společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a EURATOMU. 

Německé vlády vnímaly evropský integrační proces jako svůj státní zájem a stát se stal 

tahounem evropské integrace. Bakalářská práce kladla důraz především na období 

posledních dvaceti let. Konec studené války a znovusjednocení Německa uvedly 

zahraniční politiku státu do zcela nové situace, která byla spojena s nejistotou, jakým 

směrem se zahraniční politika SRN bude ubírat.  

Na tvorbě německé evropské politiky se podílí zejména Spolková vláda (a do 

náleţící politické strany) a Ministerstvo zahraničních věcí. Zapojeno je i Ministerstvo 

hospodářství, Ministerstvo financí a další odborná ministerstva (řada z nich má své 

sekce zaměřené na evropské záleţitosti), postupně se rozšiřují pravomoci Spolkového 

sněmu a Spolkové rady. Spolkový ústavní soud jiţ několikrát výrazně zasáhl do podoby 

evropské politiky svými rozsudky. Tématem Evropské unie se však zabývá i celá řada 

dalších státních i nestátních aktérů. Centrální koordinační orgán neexistuje. Tato 

skutečnost nutně vede k roztříštěnosti evropské politiky a pomalejšímu rozhodovacímu 

procesu. Na druhé straně jsou konkrétní rozhodnutí vesměs výsledkem širšího konsensu. 

Čtvrtá, pátá a šestá kapitola jsou zaměřeny na „jádro“ bakalářské práce, 

evropskou politiku kabinetů kancléřky Merkelové a jejich srovnání. Velká koalice 

CDU/CSU a SPD na evropskou půdu vstoupila velmi úspěšně a bez pochyby se zasadila 

o další rozvoj evropského integračního procesu. Kancléřka Merkelová se intenzivně 

podílela na obnovení diskuse o budoucnosti EU a vytvoření její nové právní základny. 

Tato snaha vyvrcholila podpisem reformní- Lisabonské smlouvy, která je v platnosti od 

1. prosince 2009. Německé předsednictví v Radě ministrů je doposud jednoznačným 

vrcholem kancléřčiny evropské politiky. Druhé volební období Angely Merkelové je 

spojeno zejména s dozníváním světové ekonomické a finanční krize a následným 

propuknutím dluhových krizí v eurozóně.  Obdiv a chválu za prointegrační a 

kooperativní charakter evropské politiky SRN za vlády velké koalice střídá aktuálně 

dojem, ţe „německý model“ evropské politiky se mění v „britský model“ orientovaný 

na hájení a prosazování vlastních národních zájmů. 

Angela Merkelová a Frank-Walter Steinmeier na evropské půdě prosazovali 

věcný přístup. Ačkoli lze namítnout, ţe jejich evropská politika postrádala vize a 

výraznější impulsy, tento politický styl zaměřený na konkrétní výsledky lze hodnotit 

pozitivně. Liberální FDP se prozatím jeví jako svébytný koaliční partner, který nahlas 
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dává najevo své ekonomické preference, coţ se v aktuálním období ekonomických 

potíţí několika států eurozóny projevuje i na výstupech kancléřky na evropské úrovni. 

Při porovnání vládních prohlášení velké koalice a konzervativně-liberální vzniká 

dojem, ţe jejich evropská politika bude velmi obdobná, protoţe z hlediska 

programových priorit se v roce 2009 změnilo jen málo. Reálně prováděné kroky ale 

v současné době svědčí o jiném výsledku. Během druhého volebního období kancléřky 

Merkelové se evropská politika SRN výrazně proměnila. Vývoj směrem k 

„pragmatizaci“, o němţ odborná veřejnost diskutuje jiţ od poloviny devadesátých let, 

v tomto období dosáhl zřejmě svého dosavadního vrcholu. Pro evropskou politiku SRN 

pod vedením Angely Merkelové bylo ještě v období velké koalice CDU/CSU a SPD 

charakteristické vyrovnávání zájmů na evropské půdě, a v případě potřeby řešení 

konfliktů i penězi německých daňových poplatníků. Nejpozději od propuknutí krize 

v eurozóně toto nicméně přestává platit. Angela Merkelová je naopak političkou, která 

se stále výrazněji zasazuje právě o německé zájmy- a peníze. 

Volební období konzervativně-liberální koalice se momentálně nachází 

v poločase. Zůstává otázkou, jaké události ho ještě budou provázet, a zda se odehraje 

zásadní změna v kurzu německé evropské politiky, který právě sledujeme. Řecké 

finanční problémy i přes záchranný balík pokračují a čeká se, jak si povedou další 

evropští dluţníci. Někteří ekonomové zpochybňují samu budoucí existenci eurozóny. 

Tyto scénáře o obratu v aktuální evropské politice Německa pod vedením kancléřky 

Merkelové nesvědčí.  

Na základě výše uvedených poznatků lze potvrdit hypotézu, kterou si tato 

bakalářská práce stanovila. První volební období kancléřky se vyznačovalo velmi 

konstruktivní evropskou politikou, která se vyslovila pro institucionální reformu 

Evropské unie a maximálně se zasadila o její dokončení. V druhém volebním období se 

její konzervativně-liberální koalice nejprve výrazněji neprojevovala, a následně se 

jednoznačně postavila za německé ekonomické zájmy. Tento posun v evropské politice 

Angely Merkelové můţe podle mého názoru být zapříčiněn charakterem Německa, 

které je ekonomickou mocností taţenou exportem. Po finančně náročném 

znovusjednocení se sníţila německá ochota financovat EU v tak rozsáhlé míře, jaká 

bývala zvykem. Aktuální dluhové krize tuto ochotu ještě sniţují. Svou roli také hraje 

účast liberální FDP ve vládě. Přirovnání evropské politiky SRN k evropské politice 

Velké Británie nebo Francie se v tuto chvíli jeví jako spíše příliš silné. Druhá koalice 

kancléřky Merkelové však k tomuto modelu jednoznačně směřuje. 
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8 Summary 
The bachelor thesis was concerned with the European politics of the German 

governments led by Chancellor Angela Merkel: the big coalition of CDU/CSU and SPD 

and the conservative-liberal coalition of CDU/CSU and FDP. The focus was to compare 

the European politics of these governments and answer the question if they influenced 

the European integration process and contributed to its development. Another aim of the 

bachelor thesis was to consider, if the European politics changed significantly during 

the legislation period of the second Merkel´s coalition. 

The objective of the thesis was to confirm or reject a following assumption: 

Compared to the European politics of the big coalition, the European politics of the 

conservative-liberal coalition is “normalizing”, that means Germany is still more 

following its national interests (economic, political) and it shows only little willingness 

to compromise in favour of the European Union as a whole. For this reason, the 

European politics of the conservative-liberal coalition might be compared to the 

European politics of Great Britain or France. 

The above mentioned hypothesis could be confirmed. During the legislation 

period of the big coalition, Chancellor Merkel and her minister of foreign affairs 

Steinmeier considerably contributed to the discussion about the future of the European 

Union and its reform document. This effort resulted in the Lisbon Treaty that came into 

force in December 2009. The German presidency in the Council of the European Union 

can be considered for the top moment of the European politics of the big coalition. The 

second legislation period of Chancellor Merkel is connected with the end of the world 

economic and financial crisis and the economic problems of the Euro zone. The 

admiration for the constructive and cooperative European politics of the Chancellor is 

turning into the impression that the “German model” of European politics is changing 

into the “British model”. In other words, it that it is turning into a politics based on the 

promotion of national interests. 

 

. 
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Přílohy 
 

Příloha 1: „Europa gelingt gemeinsam“- Program německého předsednictví v Radě 

EU; 01. 01.-30. 06. 2007 (výběr) 

 

Eine handlungsfähige Gemeinschaft – die EU weiterentwickeln 

Der europäische Verfassungsvertrag sieht wichtige Fortschritte für ein 

wertorientiertes und sosal gerechtes Europa vor, für mehr Bürgerrechte, für eine 

Verstärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, für eine bessere 

Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Union und den Mitgliedstaaten, für eine 

stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente und für eine stärkere Außen- und 

Sicherheitspolitik. Er macht die Europäische Union demokratischer, handlungsfähiger, 

effizienter und transparenter. 

Angesichts des ins Stocken geratenen Ratifizierungsprozesses des 

Verfassungsvertrags hat der Europäische Rat am 15./16. Juni 2006 die deutsche 

Präsidentschaft beauftragt, in der ersten Jahreshälfte 2007 mit den EU-Mitgliedstaaten 

ausführliche Konsultationen zu führen und anschließend dem Europäischen Rat einen 

Bericht vorzulegen. Der Bericht soll mögliche künftige Entwicklungen aufzeigen und 

als Grundlage für Beschlüsse dienen, wie der Reformprozess der EU fortgesetzt werden 

soll. 

Gestaltung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zukunft 

Europas 

Um Wachstum und Beschäftigung in Europa auf Dauer zu sichern, muss Europa 

auch vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung – seine wirtschaftliche 

Dynamik wiedergewinnen. Zur Sicherung unserer wirtschaftlichen Zukunft und der 

Grundlagen unserer sozialen Systeme, müssen vorhandene Ressourcen mobilisiert, 

Wachstum und Beschäftigung systematisch gestärkt sowie ein innovationsfreudiges 

„Europa des Wissens“ durch mehr Investitionen in Bildungund Forschung gefördert 

werden. 

Mit der Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung stellen sich die 

Staaten der Europäischen Union dieser Herausforderung. Dabei kommt es darauf an, 

den richtigen Mix von Maßnahmen zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit, 

Wachstum und Arbeitsplätzen sowie von sozialem Zusammenhalt und gesunder 

Umwelt zu finden. Es liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, die auf Grundlage 
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der Lissabon-Strategie erarbeiteten nationalen Reformprogramme konsequent 

umzusetzen. Die EU muss die Maßnahmen ergreifen, mit denen ein echter europäischer 

Mehrwert erzeugt werden kann. 

 

Příloha 2: „Gemeinsam für Deutschland - Mit Mut und Menschlichkeit.“ Koaliční 

smlouva mezi CDU, CSU a SPD ze dne 11. 11. 2005 (výběr) 

„Europäische Einigung und atlantische Partnerschaft sind keine Gegensätze, 

sondern die beiden wichtigsten Pfeiler unserer Außenpolitik. Beide bilden die 

Grundlage für unsere Beziehungen, insbesondere für die enge Freundschaft und 

Zusammenarbeit mit Frankreich, mit Polen und unseren anderen Nachbarn, mit den 

Vereinigten Staaten von Amerika wie auch für unser Verhältnis zu Russland. Zugleich 

bekennen wir uns zu der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel.“ 

 

„Die deutsch-französische Zusammenarbeit bleibt als wichtiger Impulsgeber 

unverzichtbar und wird den Interessen unserer Partner in der Europäischen Union 

gerecht werden. Daneben Allen wir besonders der Zusammenarbeit mit unseren 

Nachbarn und den neuen Mitgliedstaaten neue Qualität und Intensität geben. 

Kooperationsformen wie das Weimarer Dreieck wollen wir weiter intensivieren.“ 

 

„Wir stehen zum Europäischen Verfassungsvertrag. Er beinhaltet wichtige 

Fortschritte für ein werteorientiertes und sozial gerechtes Europa, für mehr 

Bürgerrechte, für eine bessere Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Union und 

Mitgliedstaaten, für den Abbau von Überregulierung und Bürokratie und für eine 

stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente. Dies macht die Europäische Union 

demokratischer, handlungsfähiger, effizienter und transparenter.“ 

 

„Deutschland hat ein besonderes Interesse an einer Vertiefung der gegenseitigen 

Beziehungen zur Türkei und an einer Anbindung des Landes an die Europäische Union. 

… 

Die am 3. Oktober 2005 aufgenommenen Verhandlungen mit dem Ziel des 

Beitritts sind ein Prozess mit offenem Ende, der keinen Automatismus begründet und 

dessen Ausgang sich nicht im Vorhinein garantieren lässt. 

… 
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Sollte die EU nicht aufnahmefähig oder die Türkei nicht in der Lage sein, alle 

mit einer Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen voll und ganz einzuhalten, muss 

die Türkei in einer Weise, die ihr privilegiertes Verhältnis zur EU weiter entwickelt, 

möglichst eng an die europäischen Strukturen angebunden werden.“ 

 

Příloha 3: Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ Koaliční smlouva mezi CDU, CSU 

a FDP ze dne 26. října 2009 (výběr) 

„Mit dem Lissabon-Vertrag wird die EU demokratischer und handlungsfähiger. 

Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern in der EU Initiativen anstoßen und 

konkrete Projekte auf den Weg bringen, etwa bei der Energiepolitik, der 

Bankenaufsichtund in der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik.“ 

 

„Enge und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Partnern in Europa sind 

konstitutiver Bestandteil unseres Engagements für Europa. Das deutsch-französische 

Verhältnis ist in seiner Breite und Tiefe einzigartig und fördert maßgeblich die 

europäische Einigung. In diesem Verständnis und im Interesse aller Bürgerinnen und 

Bürger Europas will die Bundesregierung die Zusammenarbeit in den Bereichen 

Bildung, Klimaschutz, Weltraum sowie Sicherheit und Verteidigung weiter 

voranbringen.“ 

 

„Darüber hinaus wollen wir die enge Freundschaft und Zusammenarbeit mit 

Polen weiter vertiefen und die Möglichkeiten des Weimarer Dreiecks intensiv 

ausschöpfen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass von der deutsch-polnischen 

Zusammenarbeit neue Impulse für die europäische Einigung ausgehen. Zugleich wissen 

wir um die hohe Bedeutung freundschaftlicher, vertrauensvoller und zukunftsgerichteter 

Beziehungen mit unseren anderen Nachbarn.“ 

 


