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Abstrakt 

Španělsko podalo přihlášku k členství do ES v roce 1977, přijato však bylo až po 

složitých jednáních v roce 1986. Jedním z nejspornějších témat přístupových jednání 

mezi Španělskem a Evropskými společenstvími byla otázka zemědělství. Tato 

bakalářská práce zkoumá význam zemědělského sektoru v procesu integrace Španělska 

do ES, přičemž se zaměřuje konkrétně očekávání spojená s integrací španělského 

zemědělství do ES, postoj starých členských států vůči španělskému zemědělství během 

přístupových jednání a nakonec i důsledky, které na tento sektor vstup do ES měl. Práce 

se snaží se ověřit hypotézu, že zatímco Španělsko ke vstupu do ES motivovala vidina 

přílivu kapitálu a zisku trhů pro zemědělskou produkci, jižní státy ES (zejména Francie, 

ale také Itálie a Řecko) se obávaly vysoké konkurence španělského zemědělství a jejich 

souhlas s následujícím rozšířením byl závislý buďto na koncesích Španělska v jiných 

odvětvích, nebo na strukturálních změnách v politikách ES jako byla Společná 

zemědělská politika či regionální politiky. Součástí hypotézy je předpoklad, že ačkoliv 

bylo Španělsko nuceno přistoupit na dlouhá přechodná období, jeho zemědělství ze 

vstupu do ES profitovalo a dočkalo se další modernizace.  

Abstract 

Spain sent its application for EC membership in 1977, but was admitted only in 1986 

after complicated entry negotiations. One of the most disputed topics concerning the 

Spain’s application to the EC was agriculture. This bachelor thesis examines the 

importance of agricultural sector in the process of integration of Spain in the EC, 

namely expectations of membership in EC for agricultural sector, the attitude of older 

EC member countries during negotiations and eventually the changes in Spain’s 

agricultural sector after the entry into the EC. The thesis strives to verify the assumption 



 

 

that a good deal of motivation for the EC membership came from expectations that the 

entry into the EU would bring intense capital investment and would open new markets 

for Spanish agricultural produce, meanwhile southern EC’s feared high competition of 

the Spanish agriculture and their consent with further enlargement was contingent on 

either concessions by Spain in other fields or structural changes in EC’s policies. A part 

of the hypothesis is also the assumption that even though Spain was faced with long 

transition periods, Spanish agriculture mostly benefitted from the entry into the EC and 

experienced further modernization.  
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Úvod 

Základní vymezení tématu 

Španělsko se stalo součástí Evropských společenství (ES) 1. ledna 1986 po 

téměř šesti letech vyjednávání. První přihlášku přitom podalo již v roce 1962 a 

přístupová jednání mezi ním a ES byla na svou dobu velmi komplikovaná. 

Vstup Španělska a vlastně celé jižní rozšíření ES, které se uskutečnilo v první 

polovině osmdesátých let, bylo pro tehdejšího „předchůdce“ EU významným předělem. 

K ES totiž přistoupily státy, které se od tehdejší evropské “devítky“ značně odlišovaly – 

jižní státy měly v čerstvé paměti diktátorské režimy a jejich ekonomika se od 

hospodářství starých států ES lišila jak strukturou, tak celkovou vyspělostí a 

výkonností.
1
 Jednoduše řečeno, pro tehdejší ES bylo jižní rozšíření určitou „zkouškou“ 

a je přitom pozoruhodné, že právě odlišná hospodářská vyspělost jižních států byla 

kandidátským státům střídavě jak výhodou, tak nevýhodou. Země s vyšším podílem 

zemědělského sektoru a slabším průmyslovým odvětvím totiž představovaly silnou 

konkurenci pro zemědělce ze starých členských států, ale zároveň skýtaly kvůli 

potenciální odbytiště pro průmyslové produkty původních členů ES, a to kvůli slabšímu 

průmyslovému sektoru. 

Jedním z nejspornějších bodů ve vyjednávání o hospodářských podmínkách 

vstupu Španělska se v tomto ohledu stalo ne nelogicky španělské zemědělství. To na 

jednu stranu „ohrožovalo“ především rozsáhlé regiony v Itálii a Francii, na druhou 

stranu na něm kandidátská země do velké míry závisela a bála se v této oblasti dělat 

ústupky, které by nebyly vykoupeny koncesemi v jiných oblastech.  

Otázka vstupu Španělska byla tehdy navíc závislá na několika proměnných 

v politické a ekonomické oblasti, které jednání ztěžovaly. V řadě prvé šlo o interní 

vývoj Španělska, kde od roku 1975 probíhal přechod k demokracii. Na straně druhé 

                                                 

1
 Fakt, že všechny tři státy z této vlny rozšíření (Španělsko, Portugalsko, Řecko) dnes patří mezi 

„problémové“ státy eurozóny, poukazuje na skutečnost, že značné rozdíly mezi evropským „jihem“ a 

„jádrem“ evropského integračního procesu přetrvávají dodnes. 
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byly vztahy Španělska a ES ovlivněny ekonomickou nejistotou světového společenství 

a faktem, že v době jednání se Španělskem došlo i ke krizi samotného fungování ES. 

V ekonomicky „napjaté“ době se tak nacházely nejen státy ES, ale i Španělsko, 

které se v důsledku politických změn doma a ekonomických změn ve světě dostalo do 

recese. Je příznačné, že deset let mezi koncem diktatury a integrací do ES dnes mnozí 

označují jako „ztracené desetiletí“.
2
 

Charakteristiky práce 

Cílem této bakalářské práce je prozkoumat úlohu zemědělského sektoru 

v procesu integrace Španělska do ES. Konkrétně se práce zabývá předpoklady, se 

kterými do tohoto procesu zúčastněné státy vstupovaly, námitky, které během jednání 

vznášely, a v neposlední řadě důsledky, které pro španělský zemědělský sektor 

z přístupu do ES vyplynuly. 

Práce si konkrétně pokládá několik otázek, které do jisté míry korespondují 

s členěním práce. V prvé řadě se práce snaží zjistit, jaké perspektivy pro zemědělský 

sektor Španělé od integrace do ES očekávali, a naopak, co si od začlenění tohoto 

sektoru do společného trhu slibovali ostatní členové ES té doby, především „čtyřka“ 

největších států.
3
 O tom pojednává první kapitola. 

Druhá část práce se zabývá přímo přístupovými jednáními a tím, jak je tento 

sektor ovlivňoval. Kladené otázky se snaží především zjistit, z jakého důvodu byla tato 

odvětví natolik sporná, proč se jednání okolo nich natolik protahovala a jakým 

způsobem využívaly jejich problematiku zúčastněné státy ke svým cílům.  

Poslední kapitola se pak zabývá především tím, jak vstup do ES Španělsko 

hospodářsky změnil, a jak se tyto změny projevily v oblasti zemědělství. 

Práce je strukturována jako případová studie a k dosažení výsledků využívá 

empiricko-analytického přístupu, pomocí nějž se snaží objektivně popsat, z jakých 

důvodů byla jednání v oblasti zemědělství natolik problematická. Pracuje přitom 

                                                 

2
 Pedro Peréz Fernandéz, "La integración económica de España en la Unión Europea (1986-1995)," ICE: 

Revista de economía č. 826 (2005): 108, http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_826_107-

114__A51DED7100DD2E7C633EB63389B484F0.pdf  (staženo 15.04.2012). 

3
 Jedná se o Francii, SRN, Velkou Británii a Itálii. 
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s hypotézou, že Španělsko mělo zájem na vstupu do ES z velké části proto, aby poskytlo 

možnost dalšího rozvoje zemědělskému sektoru, zejména v podobě zisku nových trhů a 

dotací. Oproti tomu státy ES měly ze síly těchto odvětví obavy, a tak se snažily své 

ústupky v této oblasti snížit na minimum, nebo na oplátku od Španělska vyzískat 

ústupek v jiné oblasti, který by rozšíření učinil přínosným pro obě strany. Hypotéza tak 

předpokládá, že ke zdržení vyjednávání došlo především kvůli postoji států ES, které se 

různými ústupky snažily snížit na minimum svou vlastní expozici vůči hospodářským 

rizikům, jež by z integrace španělského zemědělského sektoru do ES mohly vzejít. 

Součástí hypotézy je pak předpoklad, že k integraci Španělska do ES nedošlo zcela bez 

problémů, a i přes celkovou prospěšnost tohoto kroku pocítily jisté části zkoumaných 

sektorů vstup země do ES podstatně negativně.  

Z hlediska časového se práce zabývá především obdobím mezi lety 1979 

(počátek přístupových jednání mezi Španělskem a ES) a 1986, místy však zmiňuje také 

reálie z dob pozdního frankismu či španělského přechodu k demokracii. Poslední 

kapitola pak logicky zkoumá období, jež nastalo po roce 1986. Z teritoriálního hlediska 

je práce vymezena Španělskem a státy, jež se tehdy nacházely v ES. 

Důvody pro výběr tématu a rozbor literatury 

Téma integrace Španělska do ES je sice poměrně rozsáhlé (a tím pádem i 

zkoumané) téma, pozornost mu však byla doposud věnována především ze strany 

španělsky a anglicky mluvících akademiků či diplomatů. Většina prací je navíc 

zaměřena na téma vstupu obecně a zabývá se spíše celkovým vývojem vztahů 

Španělska a ES, aniž by se podrobněji zaobírala se zemědělským sektorem. Motivací 

pro vznik této práce bylo tedy zaměřit se zcela konkrétně na zemědělský sektor a přivést 

debatu o této problematice do českého prostředí. 

Druhým důvodem, proč je téma španělského vstupu do ES i nyní aktuální, jsou 

současné otázky ohledně unijní zemědělské politiky, jakož také současné potíže jihu 

Evropy, jež indikují, že i přes hospodářský vývoj v posledních desetiletích nejsou 

rozdíly mezi jednotlivými státy dodnes zdaleka smazány. Zkoumání vzájemných 

„tlaků“ uvnitř ES v době jižního rozšíření (zejména snahy starých členských států 

„nastavit“ parametry rozšíření tak, aby je pokud možno nepoškodilo) umožňují také 

lépe pochopit současnou situaci Evropské unie. 
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Jak již bylo řečeno, k tématu jižního rozšíření ES obecně existuje rozsáhlé 

množství literatury, většina publikací se však tématem zabývá spíše obecně a nevěnuje 

se příliš dílčím kapitolám přístupových jednání, natož aby jim věnovala dominantní 

prostor. Informace o úloze zemědělského sektoru v procesu integrace Španělska do ES 

tak lze čerpat jednak z monografií zabývajících se vstupem Španělska do ES, dále také 

ze specializovaných ekonomických časopisů především španělské provenience či knih o 

problematice ES obecně. Částečně lze toto téma nalézt také v politologických a 

historických publikacích věnujících se jak demokratizaci, tak evropeizaci Španělska.  

Osobně jsem při psaní práce vycházel v prvé řadě z primární literatury z pera 

španělských diplomatů, kteří se přístupových jednání osobně účastnili. Jmenovitě jde o 

knihy Antonia Alonse, Fernanda Morána a Raimunda Bassolse. Ta se vyznačují velkým 

množstvím detailních informací, avšak v některých případech (jedná se zejména o 

v jiných ohledech nepostradatelného Bassolse) obklopuje technické informace 

nepotřebný balast. Všech tří autorů se integrace Španělska do ES osobně týkala, autoři 

tak mají pochopitelně sklony k prezentování subjektivních názorů a někdy polemizují i 

mezi sebou zároveň (každý totiž působil jako diplomat buďto v jiném politickém 

uskupení, nebo v jinou dobu), jejich publikace jsem tedy používal s přihlédnutím 

k tomu, že jejich názory a soudy mohou být zaujaté, a snažil se je co možná nejvíce 

ověřovat. 

Z monografií studujících téma jsem pak využil především anglicky psaných 

prací Charlese Powella, Loukase Tsoukalise, Allana Tathama, Carolyn M. Dudek a 

Julia MacLennana. 

Práce americké autorky Dudek, původně psaná coby disertace, je specifická 

v tom, že se zabývá poměrně exaktní oblastí, a to dopadem vstupu do ES na různé 

regiony ES. Na ten měly přitom velký vliv právě změny v oblastech zemědělství. Tato 

publikace posloužila především k práci na poslední kapitole. Dopady vstupu Španělska 

do ES se zabývá také sborník Spain and Portugal in the European Union: the first fifteen 

years.
4
 Ten prezentuje především výkon španělské ekonomiky po uzavření přístupových 

jednání, částečně však obsahuje také informace týkající se vyjednávání.  

                                                 

4
 Jedná se o sborník sestavený Paulem Christopherem Manuelem a Sebastianem Royem. 
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Kniha řeckého akademika působícího na Oxfordu Loukase Tsoukalise se od 

zbytku bibliografie liší tím, že je poněkud staršího data, kniha se však více než jiné 

publikace věnuje tehdejšímu stavu španělského zemědělského sektoru (jakož i výchozí 

pozicí Španělska pro jednání), usoudil jsem tedy, že datum vydání publikace není pro 

její použití na škodu.
5
  

Nejrozsáhlejší a nejaktuálnější je ze sekundární literatury MacLennanova 

publikace. Jejím jediným nedostatkem je skutečnost, že autor má částečně španělský 

původ, a tak se na věc nedívá zcela objektivně.
6
  

Další položku v sekundární literatuře pak tvoří ekonomické studie a analýzy, 

které se zabývají dobou po vstupu Španělska do ES a předchozí události zmiňují jen 

okrajově; užito jich je tedy především v poslední kapitole. Prostor je věnován zejména 

článkům z ekonomického časopisu španělského ministerstva hospodářství či publikacím 

think-tanku Real Insitituto Elcano.  

Pro kontextualizaci získaných informací jsem při práci hojně používal také 

publikací, jež se obšírněji zabývají dějinami evropské integrace, historií Španělska, 

evropskými politikami či španělským přechodem k demokracii. 

1. Vzájemná očekávání od rozšíření ES o Španělsko 

1.1. Španělská očekávání od Evropské integrace 

Španělsko se po skončení druhé světové války dostalo kvůli svému 

diktátorskému režimu a předchozím vazbám na Osu do izolace, a to jak z evropského, 

tak světového hlediska. Španělsku se tehdy vyhnul Marshallův plán, založení 

Evropského společenství uhlí a oceli i Severoatlantická aliance. Kontext studené války 

sice brzy přiměl USA se Španělskem vojensky spolupracovat, země však byla na 

dlouhou dobu prakticky odstřižena od sítě mezinárodního obchodu. (Dlužno dodat, že 

                                                 

5
 Kniha byla vydána dokonce ještě před dokončením přístupových jednání. Je však nejrozsáhlejší 

publikací, které zasazuje do kontextu tehdejší stav španělského hospodářství, jakož i problémy, které od 

jeho inkorporace do jednotného trhu očekávaly ostatní státy ES. Kredit autora a kvalitu jeho bádání 

ostatně potvrzuje skutečnost, že řada problémů, které jižnímu rozšíření předvídá, se opravdu udála 

takovým způsobem, který dopředu nastiňuje. Z logiky věci je však této práce užito především v první a 

zčásti druhé části práce. 

6
 Jak jméno napovídá, autor má britský i španělský původ a působí na univerzitách v obou zemích. 
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částečně svou vlastní vinou, způsobenou pokusy o vytvoření autarkního hospodářství.) 

K rozsáhlejší liberalizaci ekonomiky a zjednodušení obchodních vazeb se zahraničím 

přistoupilo Španělsko v roce 1959 přijetím tzv. Stabilizačního plánu. 

Od roku 1959 se Španělé postupně snažili zapojit do procesu evropské integrace, 

na jehož přímém začátku se nemohli podílet. Zvýšený zájem Španělska o Evropská 

společenství způsobila především první přihláška Velké Británie, podaná v roce 1962. 

Británie tehdy odebírala významnou část španělské a portugalské zemědělské produkce, 

a tak pro obě země znamenala případná integrace Británie do struktur ES hospodářskou 

ztrátu.
7
 

Jistý čas se pak Španělsko snažilo udržovat vztahy s Evropským sdružením 

volného obchodu (EFTA), tato organizace však přestala být pro tuto zemi zajímavá s 

definitivním vstupem Británie do ES. Velkou roli pro změnu orientace spíše na ES hrálo 

také založení Společné zemědělské politiky (SZP).
8
 Španělům tak nezbyla v podstatě 

jiná možnost než se také pokusit o zapojení do ES.
9
 

Významným předělem ve vztazích Španělska a ES byla asociační dohoda přijatá 

v roce 1970, která snižovala bariéry pro vzájemný obchod. Z nastavení této smlouvy 

Španělé oproti svým partnerům více profitovali, a tak se měli ze strany svých unijních 

protějšků brzy dočkat snah o přenastavení parametrů, které by disharmonii ve 

vzájemných obchodních vztazích zredukovaly.
10

 

Jednání o úpravě této smlouvy a její aplikaci na státy severního rozšíření ES 

(Británie, Dánsko a Irsko přistoupivší v roce 1973), však zastavily začátkem roku 1975 

popravy španělských separatistů, které tehdy evropská veřejnost vyhodnotila jako útok 

na svobodu. 

První přihlášku do ES podalo Španělsko již v roce 1962, ta však byla ze strany 

ES odmítnuta s poukazem na nedemokratickou povahu frankistického režimu. Část 

                                                 

7
 Alan F. Tatham, Enlargement of the European Union (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 

2009), 29. 

8
 Sebastian Royo, Paul Christopher Manuel, “Some Lessons from the Fifteenth Anniversary of the 

Accession of Portugal and Spain to the European Union” in Spain and Portugal in the European Union: 

the first fifteen years, eds. Sebastian Royo, Paul Christopher Manuel (London: Cass, 2003), 8. 

9
 Fernando Morán, España en su sitio (Barcelona: Plaza & Janés, 1997), 40. 

10
 Morán, España en su sitio, 39. 
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politiků a většina veřejnosti tak mylně nabyla dojmu, že hlavní překážkou pro integraci 

Španělska do ES je politický systém, po jehož demontáži nebude vstupu Španělska nic 

překážet.
11

 K tomuto jevu jistě přispěli i přední evropští politici (kupříkladu 

francouzský prezident Giscard d’Estaing), kteří se o vstupu Španělska do ES 

vyjadřovali krátce po smrti Franka velmi pozitivně, snad aby povzbudili španělského 

krále k prodemokratickým reformám.
12

 

Tento pocit fungoval ale i inverzním způsobem; pro mnohé z (reformních) 

španělských politiků byly demokratizace a vstup do ES spojenými nádobami.
13

 

Přesto to ale nakonec byly chladné ekonomické kalkuly, a ne prohlášení o 

lidských právech, co rozhodovalo o zapojení Španělska do evropských struktur. Od 

roku 1977, kdy se ve Španělsku konaly první svobodné volby, hrály politické aspekty 

jednání marginální roli, a tvrdá srdce evropských diplomatů neobměkčil ani pokus o 

státní převrat, ke kterému ve Španělsku došlo v roce 1981. (Nutno uznat, že Evropská 

komise pokus odsoudila a ve svém prohlášení vyzvala evropské politiky, aby jednání 

urychlili. Podle dostupných zdrojů však není zřejmé, že by v důsledku tohoto kroku 

došlo ke zrychlení jednání kterékoliv z kapitol.) 

O prospěšnosti vstupu do ES byla, na rozdíl od jiných kandidátských států, ve 

Španělsku přesvědčena většina politiků i zájmových skupin. Se vstupem do ES 

souhlasily všechny politické strany od komunistů po konzervativce,
14

 souhlas s integrací 

do ES zastávaly rovněž odbory i zástupci zaměstnavatelů.
15

 Že každý očekával od 

evropské integrace něco jiného, nepředstavovalo pro tento konsensus hrozbu. I když byl 

možná pro leckteré běžné Španěly vstup do ES jistou symbolickou metou a garancí 

demokratického zřízení, pro zemi jako celek byly na evropské integraci přitažlivé 

především z členství vyplývající výhody. Od smlouvy z 1970 se vzájemný obchod mezi 

                                                 

11
 Raimundo Bassols, España en Europa. Historia de la adhesión a la CE 1957-85. (Madrid: Estudios de 

Política exterior, 1995), 213. 

12
 Julio MacLennan, Spain and the Process of European Integration, 1957-85 (Palgrave Macmillan, 

2000), 122-3. 

13
 Julio Aróstegui, Jesús A. Martinez et al., Historia de España siglo XX: 1939-1996 (Madrid: Cátedra, 

2007), 800. 

14
 MacLennan, Spain, 147. 

15
 Bassols, España en Europa, 272. 
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ES a Španělskem zvyšoval, v roce 1977 už na unijní trhy proudila polovina španělského 

vývozu a dokonce 80% exportu v zemědělství.
16

 

Nešlo přitom jen o volné zpřístupnění evropského trhu pro četné španělské 

(zejména zemědělské) výrobky, které tak mohly získat nová odbytiště. Svou roli hrály 

pochopitelně také finanční transfery uvnitř ES jako regionální politiky či SZP, 

kvalitnější legislativa
17

 a také možnost převést jisté chráněné části španělského 

hospodářství (zejména zemědělství) pod protekční politiku ES.
18

 Kapitolu samu pro 

sebe pak představovali španělští občané žijící a pracující v zemích ES, zejména 

Německu, jejichž postavení „gastarbeiterů“ by se vstupem jejich země do ES výrazně 

zlepšilo.
19

 

To, jak se vyvine politicko-hospodářská situace v ES, mělo na Španělsko stále 

větší vliv. Zapojení do evropské integrace tak bylo motivováno také zcela logicky 

perspektivou, že se Španělé budou moci podílet na spolurozhodování o procesech, které 

by zemi ovlivňovaly, i kdyby stála mimo integrovanou Evropu.
20

 

Významným aspektem vstupu do ES byla také pozice Španělska vůči ostatním 

zemím. S ohledem na svou historii mohlo Španělsko potenciální partnery hledat ještě 

v Americe a Středomoří, přičemž bylo zřejmé, že vztah vůči těmto oblastem vstup do 

ES značně ovlivní. Důležitá byla především oblast Středomoří, neboť tamní produkce 

představovala pro španělské produkty mnohdy přímou konkurenci.
21

 Když pak Francie 

uzavřela krátce po španělském přechodu k demokracii obchodní smlouvy se státy 

Maghrebu a Izraelem, začala být potřeba integrace Španělska do ES ještě akutnější, 

neboť své vysoce konkurenční zemědělské produkty mohlo Španělsko jednodušeji 

prosadit na evropském trhu, pokud jejich cenu nebudou navyšovat cla a země bude 

moci třetím zemím hradit svůj vlastní trh stejnými cly, stejně jako zbytek ES.
22

 

                                                 

16
 MacLennan, Spain, 151. 

17
 Ibid., 151. 

18
 Charles Powell, España en democracia, 1975-2000 (Barcelona: Plaza y Janés, 2001), 59. 

19
 MacLennan, Spain, 151. 

20
 Morán, España en su sitio, 435. 

21
 Antonio Alonso, España en el Mercado Común: del acuerdo del 70 a la Comunidad de Doce (Madrid: 

Espasa Calpe, 1985), 124. 

22
 Powell, España en democracia, 59. 



10 

 

 

Vedle zemědělství byl dalším sektorem španělské ekonomiky, jehož další osud 

na vztazích s ES krajně závisel, rybolov. Za dob diktatury si Španělsko vybudovalo 

jednu z největších rybářských flotil na světě
23

 (a zdaleka největší v Evropě), a i 

z hlediska konzumace ryb dosahovali Španělé v Evropě nadprůměrných čísel.
24

 

Španělsko ale patřilo mezi ty státy, jejichž vyhlídky se podstatně zhoršily vývojem 

námořního práva. Upevnění legislativy ES z roku 1977 znamenalo pro španělské rybáře 

podstatné omezení; vody, které měly Španělům zůstat k dispozici, byly stále menší, a 

navíc z většiny vyčerpané, což s sebou neslo logicky zvýšení importu ryb, a to zejména 

z Francie.
25

 Španělé tak jednak na nových pravidlech přímo tratili, jednak se zhoršila i 

jejich vyjednávací pozice vůči ES, neboť nemohli svým partnerům mnoho nového 

nabídnout. Jak poznamenává španělský diplomat Raimundo Bassols, řešení problémů s 

námořním právem jinou alternativu než zapojení do ES jednoduše nemělo.
26

 

Bylo by však mylné podlehnout dojmu, že Španělsko bylo před vstupem do ES 

„agrární a nevyspělou zemí”. Jednání v oblasti zemědělství a rybolovu byla sice 

nejspornějšími body vyjednávání, zemědělský sektor byl však ve Španělsku v poměru 

k ostatním odvětvím na ústupu (v roce 1984 tvořil jen 16% podíl španělského exportu 

do zahraničí).
27

 To však jeho význam pro zemi nesnižovalo. Citovaný Pagés paradoxně 

tvrdí, že pro Španěly byl průmysl důležitější oblastí vyjednávání než zemědělství (také 

proto, že byl na rozdíl od zemědělství méně konkurenceschopný), ale zemědělský sektor 

měl kvůli právní „džungli“ a složitosti SZP mnoho sporných bodů, kvůli kterým bylo 

doslova nutné projednávat „každý produkt zvlášť“.
28

 

                                                 

23
Christopher Booker, Richard North, Skryté dějiny evropské integrace od roku 1918 do současnosti, přel. 

Veronika Lásková (Brno: Barrister & Principal, 2006), 243. 

24
 Morán, España en su sitio, 388. 

25
 Ibid., 390. 

26
 Bassols, España en Europa, 269. 

27
 Juan Badoga Pagés, "La adhesión de España a la CEE," ICE: Revista de economía č. 826 (2005): 103, 

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_826_99-

106__270EE6565A5D690BC190CD0BCD7FC083.pdf, (staženo 15.04.2012). 

28
 Juan Badoga Pagés, "La adhesión," 103. 
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1.2. Postoj států ES ke kandidatuře Španělska 

Po roce 1970, kdy byla uzavřena mezi Španělskem a ES již zmíněná preferenční 

dohoda, která je dnes posuzována především jako výhodnější pro Španělsko než pro 

jeho partnery,
29

 jednaly státy ES se středomořským královstvím o dohodě o volném 

obchodu, která měla tyto disproporce upravit.  Jednání byla přerušena začátkem roku 

1975 kvůli již zmíněným rozsudkům vůči baskickým separatistům.
30

 Když pak koncem 

roku zemřel stárnoucí španělský diktátor a země se vydala na cestu demokratizace, 

odmítli další jednání o dohodě o volném obchodu Španělé, neboť bylo zřejmé, že brzy 

budou moci podat přihlášku přímo k plnému vstupu Španělska do ES. Vzájemné vztahy 

měla prozatím upravovat smlouva z roku 1970.
31

 

Co však mohla ES od integrace tohoto „kolosu“ očekávat a co činilo otázku 

jižního rozšíření natolik zajímavou? Především je nutné si uvědomit, že vstup Španělska 

představoval pro ES do jisté míry ekonomické a institucionální riziko, a ve svém 

důsledku urychlil vývoj ES k Evropské unii, neboť pro efektivní fungovaní do 

různorodého spolku, jímž se ES po jižním rozšíření stala, bylo potřeba pozměnit 

institucionální systém organizace i její fungování celkově.
32

 

Státy ES především chápaly zapojení Španělska jako krok ke stabilizaci jihu 

Evropy a zakotvení iberského poloostrova pevně v západním mocenském bloku,
33

 což 

ostatně později reflektoval i tlak Spolkové republiky Německo (SRN) na španělské 

setrvání v NATO a udržení jeho vazby na USA.  

Vstup Španělska sliboval změnu poměru sil v EU. Jednalo se o stát se silným 

zastoupením středomořských zemědělských produktů, navíc zemi s vazbami na Jižní 

Ameriku, což mělo mít do budoucna vliv jak na zahraniční politiku ES, tak na 

ekonomické uspořádání uvnitř ES. Především Francie viděla ve španělském členství 

možnost vyvážit severní rozšíření ES (kdy ES rozšířily s výjimkou Irska plně 

industrializované ekonomiky, jejichž zemědělský sektor byl spíše „kontinentálního“ 

                                                 

29
 Bassols, España en Europa, 225. 

30
 Alonso, España en el Mercado Común, 122. 

31
 MacLennan, Spain, 126. 

32
 Tatham, Enlargement, 28.  

33
 Morán, España en su sitio, 65. 
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rázu) a posílit tak blok jižních, více středomořsky orientovaných států, mezi kterými by 

Francie hrála hlavní roli. Pro Francii by to znamenalo především možnost změny 

poměru sil a zisk silnější pozice pro vyjednávání o podobě spolku se SRN.
34

  

V tomto ohledu je pak paradoxní, že právě podobnost mezi Španělskem a 

Francií způsobila, že Francie se v rámci ES nakonec vyprofilovala jako hlavní oponent 

španělského přístupu k ES, neboť pro ni vstup iberského souseda znamenal výraznou 

konkurenci v zemědělství jednak přímo díky nízkým cenám středomořských produktů, 

tak nepřímo jako další „uchazeč“ o unijní finanční transfery.  

Svou roli ve španělsko-francouzských vztazích hrála i geografická poloha. Jak 

Španělsko, tak Francie v minulosti soupeřily o vliv v Severní Africe, a právě kvůli 

tomuto regionu se část francouzských elit dívala na posilování Španělska kriticky.
35

 

Jednalo se zejména o fakt, že Francie se snažila pro obchodování s těmito zeměmi 

(především s Marokem) na úrovni ES vyjednat speciální podmínky. Protože si ale část 

marocké zemědělské produkce konkurovala s produkcí španělskou, znamenal vstup 

Španělska do ES zhoršení ekonomických vztahů ES s těmito zeměmi.
36

 

Podobná očekávaní a obavy ze španělského vstupu měl (nebo spíše mohl mít) 

další jihoevropský člen ES, Itálie. Byť představovalo pro Itálii Španělsko konkurenci 

v zemědělství, čerpání z rozpočtu a vlivu v Severní Africe stejně jako pro Francii, 

k takovému odporu vůči Španělsku zde nedošlo, naopak postoj Itálie (a jejích unijních 

diplomatů) ke vstupu Španělska ke konci první poloviny 80. let byl velmi pozitivní a 

napomohl jeho úspěšnému dotažení do konce.  

Postoj Francie do velké míry vyvažovala SRN. Ta byla Španělsku výrazně 

nakloněná už při vyjednávání smlouvy z roku 1970
37

 a pozitivní roli sehrála i během 

přístupových jednání. SRN byla výrazně zainteresována především na udržení 

Španělska v západním vojenském bloku a zejména na jeho integraci do NATO, které 

pro SRN představovalo klíčovou organizaci.
38

 

                                                 

34
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35
 José Mario Armero, Política exterior de España en democracia (Madrid: Espasa Calpe, 1988), 34. 

36
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Ediciones Istmo, 2001), 361. 

37
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38
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Z hlediska zemědělství nepředstavovalo Španělsko pro SRN konkurenci, ba 

naopak, neboť středomořská zemědělská produkce se s tou kontinentální (která v SRN 

převažovala) doplňovala. SRN viděla v nových členech ES především potenciální trhy, 

které mohla dobývat se svou průmyslovou produkcí.
39

  

To, čím se naopak SRN cítila ohrožena, byla španělská levná pracovní síla,
40

 

ostatně už od šedesátých let žila v SRN početná španělská komunita, jejíž práva patřila 

k jedné z významných položek při vyjednávání.  

Otázka volného pohybu pracovníků byla ostatně poměrně specifickou kapitolou. 

Na tomto bodě měli Španělé bezprostřední zájem, neboť možnost vyšších výdělků v 

zahraničí vedla k migraci Španělů do západní Evropy už v šedesátých letech, přičemž 

většina z nich mířila právě do Francie, velká část také do SRN.
41

 Vstup do ES tak 

sliboval zlepšení statusu těchto „expats“, kteří by pak v hostitelské zemi mohli požívat 

stejných práv jako místní občané.
42

 

Státy ES ale měly z přílivu španělských imigrantů strach. Na skutečnost, že by 

po vstupu země pravděpodobně došlo k migrační vlně směrem na sever od iberského 

poloostrova, ostatně upozorňoval již Názor komise na jižní rozšíření, a navrhoval v této 

souvislosti zřízení přechodného období. Nejaktivnější v této oblasti byla SRN, které 

automatickému umožnění volného pohybu Španělů po ES nejvíce bránila.
43

 

Do velké míry podobný postoj jako SRN měly další „severní“ státy ES, zejména 

Velká Británie, Holandsko a Dánsko. Ani pro ně nepředstavoval španělský zemědělský 

sektor přímou konkurenci (naopak, vstup Španělska do ES mohl způsobit snížení cen 

těchto produktů, pro spotřebitele z těchto zemí by tedy šlo o žádoucí krok), ale zásadní 

pro ně bylo politické směřování Španělska, a to jak v zahraničněpolitické, tak 

vnitropolitické rovině. Zásadně požadovaly demokratizaci, vůči jejímuž vývoji se 

dokonce představitelé těchto států vyslovovali krátce po smrti Franka poněkud 

                                                 

39
 Bassols, España en Europa, 223. 

40
 MacLennan, Spain, 135. 

41
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HarperCollins Publishers Ltd, 1981), 82. 

42
 Morán, España en su sitio, 444. 

43
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skepticky.
44

 Británie pak měla na vstupu Španělska výrazné obchodní zájmy a stejně 

jako SRN také požadovala jeho integraci do NATO.
45

 Přála si také zlepšení v otázce 

Gibraltaru, vůči kterému Španělsko od roku 1969 praktikovalo politiku blokády.
46

 

To, co však „severské“ státy stavělo při vstupu Španělska do nepříjemné pozice, 

byla vidina zvýšených nároků na finanční transfery uvnitř ES, zejména výdajů v rámci 

SZP. Rozpočtová otázka byla palčivá především pro Velkou Británii,
47

 jejíž tlak na 

snížení nároků na britské odvody do unijního rozpočtu spustily vnitřní krizi ES, která se 

v případě Španělska promítla do francouzských snah o pozdržení či (případně úplné 

odmítnutí) integrace iberských států do ES.  

Zcela samostatnou kapitolou byl pak rybolov. Vstup Španělska do unijních vod 

byl složitou otázkou především pro Francouze a Iry. Během přístupových jednání 

Španěly čekaly spory hlavně s těmito dvěma národy.
48

 

U postojů členských států ES je však třeba mít na paměti, že i když jde v případě 

členů ES mluvit o „národních zájmech“ každého z nich, ve skutečnosti existovala různá 

očekávání ohledně integrace Španělska napříč státy. Může se sice zdát, že Francie (s 

jejím vyšším významem v zemědělství) se stavěla proti jižnímu rozšíření, francouzští 

průmyslníci ale měli na jižním rozšíření stejný zájem jako průmyslníci němečtí.
49

 

2. Sporné body a jejich řešení 

2.1. Sporné body v oblasti zemědělství 
Španělsko podalo druhou přihlášku k členství v ES v roce 1977, po konání 

prvních demokratických voleb, jež měly zemi dát ústavu a připravit ji na svobodné 

volby do parlamentu. ES tuto přihlášku přijala a v roce 1979 začala přístupová jednání. 

Ta trvala až do roku 1985. Zodpovědný za toto až neobvyklé prodloužení jednání je 

obecně považován předpokládaný ekonomický dopad integrace Španělska do ES na 

ostatní členské země, kvůli kterému část společnosti ve starých členských zemích 
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nebyla vstupu iberského „obra“ příliš nakloněna. Tato skutečnost přitom ostře 

kontrastovala s přesvědčením velké částí španělské společnosti, že hlavní překážkou pro 

vstup do ES byla nedemokratická povaha stávajícího španělského režimu (tím bylo 

ostatně zdůvodněno odmítnutí první přihlášky). Skutečnost, že „debaty o demokracii 

najednou nahradily hádky o ceně olivového oleje a broskví“
50

 a že vyjednávání o 

zemědělských produktech přinášelo takové komplikace, tak byly pro španělskou 

veřejnost velkým rozčarováním.
51

 

Španělsko bylo oproti Portugalsku a Řecku v méně výhodné pozici zejména 

kvůli své velikosti. Ve Španělsku tehdy žilo dvakrát tolik obyvatel než ve dvou druhých 

zemích dohromady, a ačkoliv nebylo nijak „zaostalejší“ než zbylé dvě země, jeho 

velikost způsobila, že se staré členské země snažily jeho vstup buďto úplně pozdržet, 

nebo nastavit parametry španělské integrace do ES tak, aby se minimalizovaly 

krátkodobé ekonomické náklady. 

Zatímco Řecku se z různých důvodů podařilo vstoupit už v roce 1981, 

projednávání portugalské přihlášky bylo (navzdory protestům ze strany Portugalců) 

spojeno s tou španělskou, Portugalce tak v jejich vstupu Španělsko de facto „blokovalo“ 

a obě země byly přijaty až v roce 1986.
52

 Pro španělskou diplomacii skýtalo svázání 

přihlášek určitou výhodu, protože dřívější vstup Portugalska by mohl oslabit jejich 

pozici.
53

   

Nepřipravenost ES na jižní rozšíření 

Část literatury v této souvislosti podotýká, že staré členské státy byly pádem 

diktatur na jihu Evropy a zájmem těchto států o brzký vstup do ES jaksi „zaskočeny“.  

Země ES si sice byly vědomy faktu, že přijetí jižních států do ES pomůže zajistit 

stabilizaci regionu
54

 a z dlouhodobého hlediska pro ně jižní rozšíření znamenalo zisk 
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(především v podobě získání nových trhů), ale dalekosáhlé politické změny na jihu 

Evropy pro ně byly příliš rychlé a zastihly je nepřipravené na danou situaci.
55

 

Bezradnost starých členských států vyplývala ze skutečnosti, že Evropa měla 

v té době velké množství vlastních vnitřních problémů. Komplikovaná byla jednak 

sama o sobě globální hospodářská situace, ovlivněná ropnými šoky a rozpadem 

Brettonwoodského systému, jednak ES hledala řešení na několik problémů spojených 

zejména s Evropským rozpočtem a SZP.  

Systém financování evropského rozpočtu vzbuzoval kontroverze především 

proto, že z něj profitovaly země s větším zemědělským sektorem a naopak na něj 

doplácely členské státy, které čile obchodovaly s třetími zeměmi.
56

 

SZP navíc trpěla několika strukturálními deficity. Tehdejší pravidla vedla 

k tvorbě nadbytků, a to především v oblastech mléka a cukru, které ES nebyla schopna 

prodat na světovém trhu; s jižním rozšířením hrozilo, že k podobné situaci dojde i 

v případě vína či olivového oleje, což by mohlo ohrozit vztahy ES s ostatními 

středomořskými státy.
57

 

Dalším sporným bodem pak byl rozdíl v pravidlech aplikovaných pro tzv. 

středomořské a kontinentální produkty, který dlouhodobě kritizovaly Francie s Itálií. 

(De facto se jednalo o nátlak zmíněných států na zvýšení subvence pro tradiční 

středomořské produkty). Další spory pak způsobovaly přetrvávající socioekonomické 

rozdíly v jednotlivých regionech, které poukazovaly na absenci účinné strukturální 

politiky.
58

 V zásadě všechny tyto problémy mohl vstup Španělska intenzifikovat, a tak 

souhlas s jeho vstupem souvisel s tím, jak budou státy ES schopny stávající problémy 

související s rozpočtem a SZP řešit.  

Komplikovanost španělského zemědělství 

Důvody zvýšené ostražitosti vůči vstupu Španělska (a zvláště obavy z jeho 

zemědělského sektoru) byly však nabíledni. Integrace španělského zemědělského 
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sektoru do ES měla zvýšit rozsah obdělávatelné zemědělské plochy v ES o 31% a jen o 

jeden procentní bod méně mělo stoupnout množství lidí činných v zemědělství.
59

 

Význam sektoru pro zemi dokládala i zaměstnanost v zemědělství. Ačkoliv se 

španělský venkov dlouhodobě vylidňoval, v roce 1981 bylo v zemědělství zaměstnáno 

20,2% španělské pracovní síly. Pro porovnání, průměr ES tehdy čítal 8,0%.
60

 Podíl 

zemědělství na tvorbě DPH Španělska čítal v roce 1986 celých 6%.
61

 

Na druhou stranu, španělské zemědělské produkty byly sice levné a zemědělství 

svým rozsahem obrovské, sektor se však vyznačoval v průměru menší efektivitou, než 

jak tomu bylo v případě většiny starších států ES. Nižší efektivitu přitom sektor 

vykazoval jak v otázce výnosů z hektaru půdy, tak z hlediska efektivity práce 

samotných zaměstnanců v zemědělství.
62

 

Specifikem španělského zemědělského sektoru nebylo jen klima a konkrétní 

produkty. Odlišnosti vůči ostatním státům ES představovala i struktura farem (v 

některých regionech, jako například Galicii, převažovaly malé rodinné farmy) či 

socioekonomické faktory, které zemědělství ovlivňovaly.
63

 

Neefektivita španělského zemědělského sektoru a jeho strukturální problémy 

(jednalo se o nedostatek kapitálu či nepříliš vhodnou velikost farem) byla v ES 

kritizována s poukázáním na to, že finance, které Španělsko v rámci SZP přijme, 

odstraní jen příznaky nemoci španělského zemědělství, ne však už její příčiny.
64

 Tato 

kritika logicky zvyšovala politickou poptávku po strukturálním řešení 

konkurenceschopnosti zemědělsky orientovaných států ES, které by bylo alternativou 

vůči financím přijímaným skrze SZP a které dlouhodobě požadovala zejména Itálie. 

Celé Španělsko navíc nebylo „středomořským regionem“, jak je země mnohdy 

vnímána. Španělské zemědělství bylo velmi heterogenní a v zásadě jej lze popsat jako 
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shluk tří různých zemědělských regionů.
65

 Severní oblast je spíše kontinentálního rázu a 

zemědělské produkci zde dominovalo mléko a dobytek. Ve střední oblasti Španělska 

zvané la meseta s nízkou srážkovitostí pak převažoval extenzivní chov dobytka a 

pěstování obilí. A teprve na jihu se nachází „středomořský“ region, který nejvíce těží ze 

své polohy a klimatických podmínek a kde se pěstovala většina sporných 

„středomořských“ potravin.
66

 

Španělský zemědělský sektor ale hlavně sliboval negativně ovlivnit poměr 

nabídky a poptávky v zemědělské produkci pro většinu států ES, ty severní nevyjímaje. 

Španělé tedy při vyjednávání museli věnovat hodně pozornosti několika různým typům 

zemědělské produkce, z nichž některé měly v ES slibnou budoucnost a jiné byly naopak 

konkurencí ostatních států ES silně ohroženy. 

Souvislost se zemědělstvím měl také fakt, že pracovní síla byla tehdy ve 

Španělsku podstatně levnější než ve zbytku ES, zemi navíc sužovala vysoká 

nezaměstnanost, dodnes chronický problém španělské ekonomiky. Hrozilo tak, že 

v případě vstupu do ES španělští občané začnou hromadně migrovat do ostatních zemí 

ES, a možnost dalšího vylidnění venkova v důsledku změn v zemědělství tuto variantu 

činila ještě pravděpodobnější.  

Paradoxní je, že i když bylo zemědělství mnohem spornějším tématem ve 

vyjednávání než průmysl, někteří autoři tvrdí, že pro Španělsko byl průmysl ve 

skutečnosti mnohem delikátnějším sektorem. V případě průmyslu však nebyla potřeba 

jednat o tolika sektorech či produktech, protože zde neexistoval žádný „legislativní 

moloch“ který v případě zemědělství představovala SZP. Shody v této oblasti tak bylo 

dosaženo snadněji než v případě zemědělství, kde bylo kvůli složitosti legislativy nutno 

jednat zevrubně o každém produktu zvlášť.
67

 

Daně a zbylé sporné body 

Mezi další sporné body, které se vstupem Španělska přímo souvisely, patřila 

forma zdanění, která v zemi existovala. Španělsko tehdy neoperovalo s daní z přidané 
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hodnoty, nýbrž užívalo poměrně složitý systém daní, který de facto subvencoval zboží 

k vývozu.
68

  

Téma přijetí DPH bylo přitom zásadním požadavkem ES, kterému se Španělé (a 

profesní sdružení podnikatelů zejména) houževnatě bránili, a sami tak do jisté míry 

zhoršovali už tak složité vyjednávání. Souhlas se zavedením DPH Španělé dali až 

v roce 1982
69

 a jako datum jeho zavedení zvolili až den vstupu do ES, „aby se nestalo, 

že ho zavedeme a pak nás nenechají vstoupit“.
70

  

Subvence vlastních vývozních produktů byla přitom politikou, která byla 

kritizována z více stran. Státům ES vadila už od zavedení Dohody o volném obchodu 

z roku 1970, a dlouhodobě ji kritizovaly také zahraniční organizace; k zavrhnutí 

dosavadního systému nepřímých daní pro exportované produkty tlačilo Španělsko i 

GATT, dříve či později by tedy k jeho zániku stejně muselo dojít.
71

 

Vyjednávání španělské delegace do jisté míry svazoval také fakt, že Španělsko 

na rozdíl od svých jižních „kolegů“ nebylo do té doby výrazně zapojeno do evropských 

či atlantických struktur, dokonce nebylo ani členem EFTA, nýbrž pouze jeho 

přidruženým členem.
72

 

Španělsku navíc škodila špatná zkušenost s předchozím rozšířením.
73

 Nepříznivý 

průběh mělo především přijetí Řecka. Zde se totiž hned po vstupu do EU dostala k moci 

strana, která nebyla integraci země do struktur ES nakloněna a hrozila vystoupením 

z ES a požadovala určité nové ústupky. Poměrně rychle sjednaný vstup Řecka, 

počítající navíc s krátkými přechodnými obdobími, měl navíc za následek, že určité 
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části přístupové smlouvy nebyly dobře napsané, a vedly tak k následujícím sporům u 

soudních tribunálů.
74

 

Do jisté míry podobně se zachovala Británie (ta sice svou celkovou ekonomikou 

patřila k hospodářským gigantům v Evropě, nicméně v poměru HDP na hlavu byla její 

bilance, zvláště v porovnání s Francií a SRN, horší),
75

 která prakticky ihned po svém 

vstupu začala vyjednávat o speciálních podmínkách pro přispívání do evropského 

rozpočtu. 

2.2. Průběh jednání 

Dva posudky Evropské komise 

Kvůli severnímu rozšíření ES v roce 1973 bylo nutné se po uplynutí 

přechodného období opět zabývat Dohodou z roku 1970, jejíž podmínky bylo třeba 

upravit. Po smrti Franka se ale Španělé snažili vyjednávat rovnou o integraci 

evropských struktur.
76

 Státy ES tuto skutečnost akceptovaly, byť ne vždy s nadšením.
77

 

Otázka demokratického fungování režimu sice sloužila ES jako hlavní argument, 

proč se Španělsko nemohlo stát členem ES, dokud byl v zemi u moci Franko, nicméně 

otázky politického směřování iberského „obra“ přestaly být tématem v roce 1978, kdy 

došlo ke schválení ústavy.
78

 Od této chvíle závisela integrace Španělska do ES téměř 

výhradně na otázkách ekonomických, k úspěšnému vstupu země do ES však mělo dojít 

až po osmi letech.
79

 

Existují dva důvody, proč přístupová jednání začala až dva roky po přijetí 

španělské přihlášky ze strany evropských institucí. Jednak se ve Španělsku mezitím 

formovala demokratická vláda (v roce 1977 proběhly ústavodárné volby, o rok později 

volby parlamentní), a jednak čekaly parlamentní volby sousední Francii.  
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U části francouzské společnosti byla totiž otázka španělského vstupu krajně 

nepopulární (především kvůli konkurenci v zemědělství), a tak bylo pro francouzské 

politiky výhodnější otázku španělského vstupu odsunout do pozadí.  Byť se to může 

zdát paradoxní, vnitropolitický vývoj na francouzské politické scéně hrál ve skutečnosti 

v přístupových jednáních Španělska velkou roli a do jisté míry spolu tyto dva procesy 

korelovaly. Scénář z roku 1978 se měl přitom v intenzivnější podobě opakovat ještě 

v letech 1981 a 83. 

V roce 1978 vydala ES dva zásadní dokumenty, na jejichž základě se mělo 

vyjednávání se Španělskem odehrávat. Je přitom charakteristické, že první z nich, 

takzvaný Náčrt rozšíření (Fresco on Enlargement), vyšel až poté, co se ve Francii 

odehrály parlamentní volby.
80

 Druhý dokument, posudek Evropské komise ohledně 

Španělska (Commission’s opinion on Spain), na němž spolupracovalo i samo 

Španělsko, už problematiku zapojení španělského hospodářství do Evropy analyzoval 

podrobněji a naznačoval, že v některých oblastech může dojít ke komplikacím.
81

 

Největší problémy předvídal v oblasti zemědělství, volného pohybu osob a 

rybolovu, kde byla navrhována dlouhá přechodná období pro integraci těchto 

španělských sektorů do ES. Podle zmíněných dokumentů je také zřejmé, že evropští 

politici si byli vědomi rizika, že některé regiony Španělska může vstup do ES zasáhnout 

negativně a že bude potřeba spolufinancovat restrukturalizaci jejich ekonomiky.
82

 

Pro Španělsko znamenala vidina dlouhých přechodných období v zemědělství, 

rybolovu a oblasti volného pohybu osob výrazné negativum. Naopak v oblasti průmyslu 

se španělští diplomaté snažili o co možná nejdelší přechodné období, aby průmysl stihl 

pružně reagovat na silnější evropskou konkurenci.
83

 

Odpor Francie vůči španělské kandidatuře 

První významné komplikace nastaly v přístupových jednáních už roku 1980. 

Francouzský prezident Giscard d’Estaing se tehdy na jednání se zástupci francouzských 

zemědělských komor, které v této zemi představovaly významnou nátlakovou skupinu, 

                                                 

80
 Tsoukalis, The European Community, 140 

81
 Bassols, España en Europa, 297-8  

82
 Ibid., 297-8. 

83
 Alonso, España en el Mercado Común, 135. 



22 

 

 

vyjádřil negativně o španělském vstupu do ES a navrhl jinou možnost jeho spolupráce 

s ES.
84

 

Ve Francii se měly v roce 1981 konat prezidentské volby a ze tří 

nejvýznamnějších politických stran byli tehdy vůči Španělsku nejvstřícnější socialisté 

Francoise Mitterranda, oproti tomu komunisté z PCF, d’Estaingovi liberálové a gaullisté 

vstup Španělska buďto přímo odmítali, nebo k němu alespoň měli výhrady.
85

 

D’Estaingova slova je tak nutné vnímat především jako snahu získat přízeň části 

elektorátu.  

 „Otočka o 180 stupňů“, kterou d’Estaingovo prohlášení znamenalo,
86

 však měla 

na španělskou veřejnost takový dopad, že se začaly objevovat první praskliny v 

„jednotném souhlasu“ s integrací do ES. Heslo „vstup ano, ale ne za každou cenu“ je 

zpětně připisováno španělskému ministrovi a později premiérovi Leopoldu Calvo-

Sotelovi, zastáncem tohoto názoru byly však především španělské podnikatelské elity.
87

 

V následujícím roce d’Estaing volby prohrál a v Elysejském paláci usedl 

Španělsku relativně nakloněný Mitterrand. I on se však přes předchozí vstřícný postoj 

nakonec projevil velmi zdrženlivě a pokrok v jednání ke Španělsku se projevil až v roce 

1982.
88

 I zde byly na vině volby a vnitropolitická situace, tentokrát ve Španělsku. 

V roce 1981 se dostala do krize vládní strana UCD a při hlasování o vyslovení 

důvěry novému premiérovi došlo 23. února toho roku k pokusu o státní převrat, který 

byl po krátkém dramatu (vysílaném naživo v televizních obrazovkách) poražen. Událost 

však ve světě vzbudila pozornost a Evropská komise neváhala vydat prohlášení, ve 

kterém jednající státy ES vyzvala k tomu, aby jednání se Španělskem pokud možno 
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urychlily.
89

 I přes výzvy komise však nejsou známky toho, že by španělský pokus o 

převrat jakkoliv urychlil jednání.
90

  

Jedna z teorií o chování Francie v tomto období říká, že Mitterrand nechtěl 

v roce 1981 nic uspěchat, neboť ve Španělsku se měly také brzo konat volby, jež měl 

podle průzkumů vyhrát sociální demokrat González. Vítězství jeho obnovené, 

sociálnědemokratické PSOE mělo Mitterrandovi zajistit v Moncloe partnera stejného 

politického zabarvení, s nímž se jednodušeji hledala shoda.
91

 

I když v roce 1982 došlo ke zrychlení jednání, ke skutečné změně došlo až 

v roce 1983. Ten rok se totiž Mitterrand zbavil další „překážky“, tentokrát v podobě 

francouzských komunálních voleb. 

Na závěr tohoto oddílu je nutno podotknout, že Francie zastávala nejednoznačný 

až odmítavý postoj nejen vůči Španělům, ale i Řekům. Souhlas s ratifikací řecké 

přístupové smlouvy ve francouzském parlamentu sotva prošel, proti hlasovalo 204 

poslanců, pro jen o šedesát víc.
92

 

Při zkoumání francouzského postoje k integraci Španělska do ES je zarážející, 

jak moc se liší od postoje, který vůči jižnímu rozšíření zaujala Itálie. Byť byly obě země 

srovnatelně ohroženy španělskou zemědělskou konkurencí, Itálie nikdy nevyvinula proti 

španělské přihlášce takový tlak jako Francie. Ještě koncem sedmdesátých let se 

negativně vyslovoval italský ministr zemědělství Giovanni Marcora, ale neměl 

dostatečnou podporu ostatních členů své vlády; jak ministr zahraničí, tak ministerský 

předseda tehdy jeho stanovisko odmítli. Z dostupných informací vyplývá, že Itálie se 

snažila přístup Španělska vyvážit spíše finančními transfery a pomocí zaostalým 

regionům na úrovni ES než navýšením rozpočtu pro SZP.
93

 

Zvláštní kapitolou zůstává také téma migrace. Jak bylo řečeno již v úvodu, 

početná komunita španělských imigrantů žila jak v Německu, tak Francii, přičemž pro 

Španělsko představovalo členství v ES výhodu mimo jiné také kvůli těmto „expats“ 
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jejichž podmínky se v rezidentních zemích měly podstatně zlepšit, nehledě na možnost 

tehdejších španělských rezidentů cestovat za prací do západní Evropy.  

Otázka španělských imigrantů a jejich práv „ohrožovala“ rovnocenně jak Francii 

a SRN, ve skutečnosti byl ale odpor vůči povolení volného pohybu osob Španělům 

ihned po vstupu do ES mnohem silnější v SRN než ve Francii. Tsoukalis v tomto 

ohledu soudí, že země měly v této otázce „rozdělené role“ a Francie obhajobu tohoto 

bodu přenechala plně SRN.
94

 Byť byl tento bod podstatně méně sporný než otázka 

zemědělství či rybolovu, rozřešení této kapitoly přišlo až úplně v závěru jednání v roce 

1985.
95

 

Neshody s Británií na podobě rozpočtu 

Bylo by mylné francouzský postoj interpretovat jako pouhé poklonkování 

negativně naladěnému elektorátu. Jednání o vstupu Španělska probíhala paralelně 

s procesem, během kterého se Velká Británie, nespokojená po vstupu v roce 1973 s výši 

svých odvodů do Evropského rozpočtu, snažila se najít mechanismus, který by tuto 

částku snížil.  

Za vlády labouristů v sedmdesátých letech došlo k provizornímu řešení, které 

však nebylo dlouhodobě uspokojivým kompromisem.
96

 Tlak se však stal akutním, když 

v čele Británie stanula konzervativní Margaret Thatcher.  Její snahy měly za cíl 

drasticky snížit příspěvky Británie do evropského rozpočtu, tedy i snížení rozpočtu 

celkově.
97

 Z toho šlo přitom 70%
98

 na SZP.
99

 Z té Británie profitovala jen minimálně, 

neboť její vlastní zemědělský sektor byl v porovnání s ostatními státy menšího 

rozsahu
100

 a země navíc čile obchodovala se svými bývalými koloniemi, takže i 
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nerovnoměrně přispívala do rozpočtu právě doplácením na cla při obchodu se třetími 

zeměmi.
101

 

Zdržení španělského vyjednávání tak není možné vnímat pouze jako 

„francouzskou blokádu“, neboť na zdržení měli nepřímo podíl i Britové, pro něž 

otevření španělského trhu nepředstavovalo takovou výhodu, aby se omezili ve svých 

požadavcích na podobu rozpočtu. 

Ostatně když v roce 1980 d‘Estaing poprvé veřejně odmítl integraci Španělska 

do ES, řekl tehdy, že „nemůže dojít k další vlně rozšíření, dokud nebude vyřešena první 

vlna rozšíření“.
102

 Souvislost vyjednávání o jižním rozšíření s dořešením důsledků 

rozšíření severního je tedy nabíledni. Slovy francouzského deníku Le Monde Francie 

“za chyby Británie trestala Španěly a Portugalce“.
103

 Bylo přitom zřejmé, že v případě 

ztenčení rozpočtu o britský příspěvek bude muset ES buďto snížit své výdaje, nebo 

budou muset příjmy dorovnat ostatní státy.
104

 

I v ostatních starých členských státech tou dobou sílily názory žádající revizi 

stávajících poměrů, a to paradoxně i ve Francii, která byla snížením výdajů na SZP 

ohrožena. Po vstupu jižních států do ES by se totiž pravděpodobně stala přispěvatelem 

netto a sama se cítila ohrožena tím, že výdaje na subvenci jižních států by nevyvážily 

zisky.
105

 Do jisté míry kritický pohled na SZP a její výdajovou stránku tak zastávaly 

víceméně všechny státy ES. Každý stát (či spíše blok států) však za nedostatky této 

politiky považoval něco jiného. Severní státy (zejména SRN a Británie) si stěžovaly na 

její finanční náročnost a příliš vysoké ceny, jižní státy (především Itálie a Francie) pak 

kritizovaly odlišné podmínky pro středomořské a kontinentální produkty, resp. 

požadovaly vyšší subvence pro středomořské produkty.
106

 Severní státy, kde se 

produktů středomořského typu pěstovalo logicky méně, si jejich vyšší podporu nepřály, 

neboť by musely přispívat více peněz na produkty, které by jim kvůli tomu navíc de 
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facto zdražily.
107

 Jižní rozšíření přitom slibovalo ještě zintenzivnit tyto „nedostatky“ 

SZP, a nespokojeným členským státům tak dával vstup Španělska do rukou „nové 

zbraně a možnosti“ jak bojovat za své zájmy.
108

 

Je přitom nutno podotknout, že ani uvnitř zmíněných bloků nebyl názor na další 

postup jednotný. Co se týká inkriminovaných tzv. středomořských regionů, zatímco 

Itálie požadovala spíše strukturální změnu, Francouzi si jako hlavní cíl kladli ochranu 

svých typických středomořských produktů.
109

  

2.3. Rozřešení sporných bodů 

Vyjednávání o španělském vstupu akcelerovalo v roce 1983. Napomohlo tomu 

zaprvé ustálení politické situace, a to jak v samotném Španělsku, tak ve Francii, která 

byla pro souhlas s jižním rozšířením klíčová. Političtí představitelé obou zemí spolu 

začali jednat mnohem intenzivněji na bilaterální bázi, od roku 1983 se konaly 

pravidelné schůzky zvané „rodinná setkání“ (odkaz na skutečnost, že v minulosti pojila 

obě země vláda dynastie Bourbonů), na nichž se setkávali především ministři zahraničí 

a hospodářství, někdy také šéfové dalších resortů.
110

 

Krom vyjednávání ohledně evropské integrace byl předmětem těchto setkání 

také boj proti terorismu, neboť mnoho baskických teroristů z organizace ETA nacházela 

útočiště na francouzské straně společné hranice těchto dvou zemí.
111

 

Druhou skutečností, která vyjednávání usnadňovala, byl výrazný posun při 

řešení strukturálních problémů ES, zejména spor o výši rozpočtu (a tedy i o výdaje 

v rámci SZP či výdaje, jež mohly zemědělským státům pomoci restrukturalizovat 

ekonomiku). Řešení tohoto sporu mělo několik důsledků, z nichž všechny určitým 

způsobem otázku španělského vstupu ovlivnily. Na pomalém tempu vyjednávání měli 

nicméně svůj podíl i Španělé. Ti byli liknaví přijmout některé základní požadavky ze 
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strany ES, zejména zavedení DPH namísto původního systému nepřímých daní, který 

zvýhodňoval export a naopak bránil dovozu zahraničních výrobků.
112

 

Španělská delegace byla ale do jisté míry ochotna k ústupkům v oblasti 

zemědělství. Diplomaté si byli vědomi faktu, že s ohledem na možné komparativní 

výhody španělské ekonomiky nemá smysl se „bít“ stejným způsobem za všechna 

odvětví, a tak určité produkty oproti jiným v jednání vyzdvihovali. Na straně jedné byli 

ochotni strpět delší přechodná období u zemědělství (což pro ně byla nevýhoda) 

výměnou za delší přechodná období u průmyslu (kde to naopak bylo slabšímu 

španělskému průmyslu pomocí),
113

 na straně druhé bralo Španělsko také v potaz možné 

komparativní výhody své ekonomiky, a tak se více zasazovalo o pozitivní podmínky pro 

středomořskou produkci, zatímco bylo ochotno ustoupit v otázce produktů 

kontinentálního typu.
114

 

Klíčovou zemí pro odblokování přístupových jednání se Španělskem byla SRN. 

Řešení hlavních problémů se začalo rýsovat na summitu ES ve Stuttgartu, kde SRN 

prosadila požadavek, že vyřešení „britského“ problému s příspěvkem do rozpočtu bude 

pevně navázáno na přijetí Španělska do ES. „Průmyslové“ státy ES, kterým SZP přišla 

příliš nákladná, tak získaly záruku, že pokud budou do společného rozpočtu odvádět 

více peněz, získají na druhou stranu nové odbytiště pro své průmyslové produkty na 

jihu ES.
115

 

Schůzka ve Stuttgartu přinesla také další zásadní zlom. SRN zde navrhla zvýšení 

odvodů do evropského rozpočtu z DPH ze stávajících 1% na 1,4%, případně i 1,6%, 

pokud by nižší hodnota nebyla dostatečná. Jelikož byla SRN tou dobou největším 

přispěvatelem do rozpočtu, znamenalo to, že by náklady způsobené stažením Británie 

neslo především ono.
116

 

V druhé polovině roku 1983, kdy předsedala ES SRN, pak došlo na summitu 

v Lucemburku k vyrovnání pozice středomořských a kontinentálních zemědělských 
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produktů, resp. zvýšení subvencí pro středomořské produkty (jednalo se zejména o 

ovoce, zeleninu a olivový olej), za které spolu s Francií lobbovala ještě Itálie a Řecko. 

De facto to znamenalo souhlas severních zemí s tím, že větší část jejich příspěvků do 

rozpočtu poputuje na podporu produktů z jižních zemí.
117

  

Po sérii dalších neúspěšných jednání se jako zásadní ukázal summit ve 

Fontainebleau v roce 1984. Na tomto setkání padlo definitivní řešení rozpočtové otázky. 

Financování se mělo navýšit dle plánu, který navrhli Němci ve Stuttgartu. Rozpočtová 

dohoda, které bylo ve Fontainebleau dosaženo, se v literatuře běžně označuje jako 

„britský rabat“. Toto pojmenování však není úplně přesné, protože Británie hledala 

především systémové řešení odvodů do rozpočtové politiky, a nesledovala jen výhradně 

své zájmy (což naopak bylo dosavadní ustanovení k rozpočtu koncem sedmdesátých 

let).
118

 

Velký podíl na rozřešení otázky britského rozpočtu měla Francie. Ta sice neměla 

zájem na stažení Británie z rozpočtových otázek, na druhou stranu jí s jižním rozšířením 

hrozilo, že se po vstupu iberských států sama stane přispěvatelem netto, a možnost 

snížení vlastních příspěvků do ES pro ni byla do jisté míry výhodná.
119

 Byť se osobně 

domnívám, že hlavní roli v úspěšném vyjednání španělského vstupu hrála SRN (která 

byla protagonistou změn navržených ve Stuttgartu) a Francie tento proces spíše 

blokovala, na uspokojivém řešení problémů měla nakonec velmi aktivní podíl.
120

 

Podle dohody z Fontainebleau měla platit nová zásada, která opravňovala 

k rozpočtové korekci jakýkoliv členský stát, jehož rozpočtové zatížení bylo vyšší, než 

jaké odpovídalo jeho příspěvkům do společného rozpočtu. Klíčem byl přitom podíl 

odvodů z DPH daného státu vůči celkové výši příjmů z DPH bez započtení příspěvku 

státu, který korekci požadoval.
121

 Pro Británii to v praxi znamenalo, že mohla dostávat 

zpět 66% z částky, kterou činil rozdíl mezi tím, čím do rozpočtu přispívala 
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prostřednictvím DPH a co z něj zpětně čerpala.
122

 Margaret Thatcher na oplátku 

souhlasila s výší příspěvků do rozpočtu ES z DPH podle modelu, který byl navržen ve 

Stuttgartu.
123

 

Logicky z toho ale vyplývalo, že příspěvek státu, který tímto způsobem „vymohl 

zpět“ své peníze, musí dorovnat ostatní státy ES.
124

 Vzhledem k dohodě z 

Fontainebleau tak de facto platilo, že „stažení“ Británie z podílu na rozpočtu doplácely 

ostatní státy, kde zemědělství nehrálo natolik důležitou roli jako ve Francii a jižních 

státech ES. Největší díl nákladů přitom nesla SRN, která sama o korekci podle britského 

vzoru nikdy nepožádala.
125

 

Souhlas SRN se zvýšením odvodů do Evropského rozpočtu byl ale podmíněn 

jinými zisky. Zájem SRN na španělském trhu coby odbytišti pro průmyslové produkty 

už byl v této práci několikrát zmíněn. Krom toho ale SRN také podporovala plné 

zapojení Španělska do euroatlantického obranného bloku.
126

 Nebylo to ovšem 

požadavkem explicitním, kterým by SRN Španělsku bezpodmínečně podmiňovala svou 

podporu (ostatně k referendu o setrvání v NATO došlo až po vstupu do ES).
127

 Nicméně 

skutečnost, že setrvání Španělska v NATO podporovala nejen SRN, ale i Británie, a do 

aliance se zapojila většina států ES, vedla Španěly ke zjištění, že opuštění této aliance 

by pro ně bylo přinejmenším nepříliš výhodné.
128

 Na druhou stranu pak vyvstává 

otázka, zdali státy jako SRN neuplatňovaly svůj vliv jiným způsobem; španělská PSOE 

byla částečně financována politickou nadací spojenou se západoněmeckou SPD, je tedy 

možné, že Němci svůj vliv uplatňovali také pomocí subtilnějších forem. 

Španělská vládní strana PSOE Felipe Gonzálese přitom v roce 1982 postavila 

svou volební kampaň mimo jiné na odmítání integrace země do NATO. Poté, co se 

Gonzálesovi socialisté dostali k moci, se však jejich diplomatické aktivity začaly vyvíjet 
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jiným směrem. Vláda se bez větších obstrukcí dohodla s USA na pokračování 

amerických základen na španělské půdě, a v roce 1986 i definitivně obrátila v otázce 

setrvání v NATO a před konáním referenda o setrvání v Severoatlantické alianci svým 

voličům doporučila, aby hlasovali pro setrvání. Ti tak nakonec i učinili a pro setrvání se 

vyslovilo jen o něco málo více než 50% hlasujících a země zůstala geopoliticky 

ukotvena v západním bloku.  

Mezi další změny související s reformou SZP, které se ve Fontainebleau 

dohodly, patřilo snížení garantovaných cen, zavedení poplatků za spoluodpovědnost a 

také zřízení kvót na produkci mléka,
129

 které bylo později Španělsko nuceno přijmout za 

nevýhodných podmínek. (O této problematice blíže pojednává následující kapitola). 

Ve Fontainebleau se také dohodlo na nátlak Francie, Itálie a Řecka zřízení tzv. 

Integrovaných středomořských programů,
130

 které byly nástrojem regionální politiky a 

měly za cíl napomoci s financováním středomořským státům,
131

 respektive pomoci jim 

s překonáním možných těžkostí, které by kvůli druhému kolu jižního rozšíření mohly 

nastat.
132

 

Po zřízení fondu financujícího středomoří volaly tyto státy již delší dobu. Zřízení 

celoevropského fondu na ekonomický rozvoj středomořských regionů (nejlépe jejich 

industrializaci) navrhoval v roce 1977 na zasedání Evropské komise italský 

eurokomisař Lorenzo Natali, tehdy však jeho plány ostatní komisaři zavrhli. Požadavek 

na zvýšené financování jihu Evropy získal dalšího zastánce po přístupu Řecka, které 

v roce 1983 argumentovalo potřebou „vyřešit specifické ekonomické a sociální 

problémy vlastní Řecku“.
133

 

V roce 1984 došlo také k vyřešení zásadních otázek ohledně zemědělství a 

průmyslu. V druhé polovině roku zastávalo předsednictví ES Irsko, které kladlo velký 

důraz na rybolov. V prosinci toho roku došlo k vyřešení sporů ohledně vína, které bylo 
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jedním z nejvíce konkurenceschopných španělských produktů. Akceptované kvóty však 

Španělé dnes vnímají jako podhodnocené, neboť byly stanoveny částečně na základě 

úrody z předchozích let, která byla podprůměrná.
134

 Taktéž bylo stanoveno přechodné 

období pro průmysl, které mělo čítat sedm let.
135

 

Bez dramatických zvratů se nakonec neobešel ani rok 1985, kdy bylo zdánlivě 

již vše vyjednáno. Na začátku roku 1985 se Gulliovi Andreottimu, italskému ministru 

zahraničí, téměř podařilo v Radě ES prosadit balíček s vyjednanými spory v oblasti 

zemědělství a rybolovu. Na poslední chvíli se ale negativně vyslovila francouzská 

delegace, která přišla s dalšími požadavky. Mnohým se v tu chvíli zdálo, že jednání se 

skutečně budou muset vrátit na začátek.
136

 Felipe González v reakci na tento zvrat v 

rozhovoru s italským premiérem Bettino Craxim dokonce prohlásil, že pokud by se 

nepodařilo najít shodu ohledně vstupu Španělska do ES, Španělsko by ani nemuselo 

setrvat v NATO.
137

 

Složitá cesta Španělska do ES byla tedy způsobena jak faktem, že vstup velké a 

ekonomicky „slabší“ země vyvolával ve starých členských státech obavy, tak 

skutečností, že ES v té době trpěla vnitřními strukturálními problémy, které mělo další 

rozšíření intenzifikovat. Dlouhá doba vyjednávání nebyla způsobena ani tak složitým 

vyjednáváním na úrovni Španělsko-ES, ale spíše vyjednáváním uvnitř ES, které 

potřebovalo zmodernizovat svou podobu natolik, aby se vyrovnalo s rozšířením 

předchozím a bylo schopné začít s rozšířením dalším. 

 V tomto procesu přitom hrála hlavní roli podoba spolupráce mezi SRN, Francií 

a Británií, přičemž SRN přistoupila na požadavky zbylých dvou států (změna pravidel 

rozpočtu, navýšení odvodů z DPH, změny v subvencích jihoevropské zemědělské 

produkce), za což získalo perspektivu nových trhů pro své průmyslové výrobky a 

dosáhlo pevnějšího ukotvení jihoevropských států v euroatlantickém obranném 

prostoru. 
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3. Dopady vstupu do ES 

3.1. Obecný vývoj 

Z makroekonomického hlediska je vstup Španělska do ES v literatuře mnohdy 

označován jako úspěšný,
138

 a to jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu. 

Navzdory předpokladům, že po vstupu do ES dojde ve Španělsku ke krátké recesi, která 

ostatně následovala po vzniku samotného EHS, země nastoupila po deseti ekonomicky 

vyčerpávajících letech na vlnu konjunktury. Lepší transparentnost a bezpečné investiční 

prostředí podpořilo jak zahraniční, tak vnitrostátní investice a přechodná období 

napomohla španělskému hospodářství se lépe přizpůsobit zahraniční konkurenci, 

případně restrukturalizovat nekonkurenceschopné sektory.
139

 

Zatímco v pěti letech před vstupem do ES (1981-1985) rostl španělský HDP 

v průměru o 1,8% ročně, v pěti letech po vstupu (1986-1990) tato položka dosahovala 

4,8%, což bylo o necelá 2% více než evropský průměr (2,9%).
140

 Vyšší růst španělského 

DPH přitom ovlivnilo vedle vstupu do ES a z něj vyplývajících výhod pochopitelně také 

celoevropské ekonomické oživení 80. let. Vstup do ES s sebou také logicky přinesl 

posílení obchodních vazeb na státy ES. V oblasti zahraničního obchodu vzrostl podíl 

obchodu s ostatními členskými státy k roku 2006 na 70%.
141

 

Nicméně, už v prvních letech po vstupu do ES se začal projevovat jeden 

z vážných problémů španělské ekonomiky. Kvůli radikálnímu zrušení španělského 

protekcionismu a ekonomické expanzi rostl dovoz rychleji než vývoz,
142

 což mělo za 

následek, že z dlouhodobého hlediska se španělské saldo obchodní bilance ustálilo jako 

negativní. Pozitivní hodnoty se podařilo dosáhnout jen v letech 1996-7, a to díky 

devalvaci pesety.
143

 Negativní saldo španělské ekonomiky pak do jisté míry „ustálilo“ 
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přijetí společné evropské měny, přičemž právě negativní saldo a nemožnost devalvace 

označují dnes někteří ekonomové za jeden z hlavních problémů krizí postižené 

španělské ekonomiky.
144

 

Obrovský význam na restrukturalizaci a rozvoj španělské ekonomiky měly 

finanční transfery, a to jak přímé zahraniční investice,
145

 tak různé podoby regionální 

politiky, která byla v důsledku jižního rozšíření významně rozšířena, neboť kvůli 

zvýšení nákladů na SZP a snížení výdajů v poměru k jednotlivým zemím došlo ke 

zvýšení poptávky po jakémsi strukturálním řešení; pokud nebylo možné všechny chudší 

regiony „držet nad vodou“ pomocí zemědělské politiky, bylo logicky cílem těchto snah 

získat alespoň finance na rozvoj a restrukturalizaci ekonomiky dané oblasti.
146

 Tyto 

snahy pak byly realizované v podobě posílení regionální politiky na úrovni ES, jež měla 

problém regionální divergence vyřešit a přispět tak k harmonizaci evropského 

hospodářství jako celku.
147

 

Vývoj regionální politiky (ovšem logicky až po dokončení jižního rozšíření) pak 

ovlivňovala také skutečnost, že Španělé po svém vstupu do ES byli schopni spolu 

s ostatními periferními státy s rozsáhlým zemědělským sektorem utvořit v Bruselu 

nátlakovou skupinu a úspěšně za podpůrné programy pro rozvoj zaostalých částí ES 

lobbovat,
148

 což podpořilo hlasy starších členských států, jež měly též problémy 

s ekonomickým rozvojem některých svých zaostalejších regionů.  

Za předzvěst výše zmíněných tendencí v evropských rozpočtových výdajích je 

možné považovat nejprve zřízení Integrovaných středomořských programů v roce 1985 

a pak o tři roky později reformu regionální a strukturální politiky. Přetrvávající snaha o 
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řešení pro rozvoj zaostalých regionů pak našla další východisko ve zřízení Fondu 

soudružnosti v roce 1993. 

Španělsko se brzy po vstupu do ES stalo největším celkovým příjemcem 

z evropských fondů a v této pozici setrvalo do konce devadesátých let.
149

 Je zcela 

nepochybné, že strukturální a regionální politika napomohla ve Španělsku zejména 

k  navýšení kapitálu a budování infrastruktury,
150

 která byla ve Španělsku do té doby 

rozvržena velmi nerovnoměrně
151

 a k snížení závislosti země na její zemědělské 

produkci.  Smysl fondů je také mnohdy chápán jako nástroj, který napomohl (nebo 

alespoň měl napomoci) k harmonizaci ekonomik španělských regionů.
152

 Při bližším 

srovnání však vyvstává otázka, nakolik dokázalo Španělsko fondy k transformaci 

skutečně využít. Literatura zabývající se ekonomickými dopady integrace Španělska do 

ES toto téma většinou pomíjí, kritické hlasy ale mimo jiné tvrdí, že finanční transfery ze 

strany ES ve Španělsku nebyly využity dostatečně kvůli klientelismu při zadávání 

veřejných zakázek,
153

 který bují především na regionální úrovni. Evropské fondy navíc 

podle nich tuto zhoubnou tendenci ve španělské politice (která má navíc hlubší 

historické kořeny) nadále posílily, neboť zvětšily objem peněz, ze kterého je možno 

„krájet“.
154

 

3.2. Dopad vstupu na jednotlivé sektory zemědělství 

Vstup Španělska do ES měl odlišný dopad na různé segmenty zemědělské 

produkce, jakož i různým způsobem ovlivnil hospodářskou situaci v odlišných 

regionech. To zcela logicky souviselo s odlišnými podmínkami, kterým se jednotlivé 

sektory musely přizpůsobit. 

Už od začátku vyjednávání mezi Španělskem a ES bylo jasné, že pro oblasti 

průmyslu, zemědělství a rybolovu dojde ke stanovení poměrně dlouhých přechodných 
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období. Po náročném jednání byly nakonec parametry vstupu stanoveny takto: V 

oblastech průmyslu, rybolovu a volného pohybu osob bylo zpravidla přechodné období 

stanoveno na sedm let.
155

 U zemědělských produktů kontinentálního typu, v nichž bylo 

Španělsko méně konkurenceschopné, pak bylo přechodné období stanoveno také jako 

sedmileté, ale s restrikcemi na import u odvětví, která byla v konkurenci s produkcí 

z ES příliš slabá a těžko by se bez tohoto „polštáře“ restrukturalizovala. Jednalo se 

zejména o mléčné produkty, hovězí maso či část obilné produkce.
156

  

Tyto „ústupky“ Španělé sice získali výměnou za to, že akceptovali náročnější 

podmínky v oblasti svých produktů, které byly velmi kompetitivní, avšak ani přesto se 

výrobci některých „kontinentálních“ produktů se vstupem do ES nedokázali plně 

vyrovnat,
157

 jak je ostatně popsáno níže. 

Produkce mléka, cukru, vína či olivového oleje měla být navíc regulovaná 

pomocí přidělených kvót, které měly zabránit přetížení unijního systému výkupů. 

Ostatně i jejich zřízení na evropské úrovni bylo mnohdy prosazeno s ohledem na jižní 

rozšíření.
158

 V případě mléka (u ostatních sektorů pak méně) měly právě stanovené 

kvóty velmi negativní důsledky. 

V případě ovoce a zeleniny byla situace o něco komplikovanější. Tato produkce 

zůstávala po první čtyři roky de facto „mimo“ jednotný evropský trh, následujících šest 

let pak přístup španělského ovoce a zeleniny na evropský trh regulovalo klasické 

přechodné období, během kterého došlo k cenové konvergenci a odstranění bariér pro 

obchod. Přistoupení na tyto podmínky bylo sice de facto největší španělskou „obětí“. I 

přes veškeré komplikace ale vyšly tyto sektory (oproti „kontinentálním“ výrobkům) ze 

vstupu do ES „vítězně“, a delší přechodné období jim pramálo uškodilo. Navíc během 

druhé, šestileté fáze přechodného období v oblasti zemědělství Španělsko využilo 

možnosti některé podmínky znovu projednat na úrovni ES.
159
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Po vstupu do ES se velikost španělského zemědělského sektoru vůči ekonomice 

jako celku postupně zmenšovala, v  číslech klesla z 6% v roce 1986 na 4% v roce 2000. 

Spolu se snížením celkového procenta podílu zemědělství na HDP se snížil také počet 

osob činných v zemědělském sektoru, což s sebou neslo také zvýšení průměrných platů 

v tomto odvětví, zvýšení efektivity výroby a přesun lidských zdrojů do průmyslového 

odvětví.
160

 I přesto zůstává význam zemědělství ve Španělsku vyšší (a to jak z hlediska 

velikost sektoru, tak zaměstnanosti) než ve zbytku starých členských států ES/EU. 

Podle očekávání ale ze vstupu do ES profitovaly především tradiční španělské 

produkty jako víno, ovoce, zelenina či olivový olej, které byly vůči výrobkům 

z ostatních zemí ES vysoce konkurenční. Zvýšila se taktéž produkce zemědělských 

produktů, které neslouží jako výrobek pro koncového zákazníka, nýbrž jsou dále 

využívány např. v průmyslu. Zvýšil se též podíl masa. 

Část produkce, která na integraci do ES naopak tratila, byly především tradiční 

španělské produkty tzv. kontinentálního typu;
161

 došlo kupříkladu ke snížení produkce 

obilovin. Tuto skutečnost měly přitom za následek často právě ustanovení zakotvená 

v přístupové smlouvě. 

Původní či starší členské státy ES byly totiž v přístupových jednáních více 

schopny hájit své preferované sektory, a tak Španělsku mohly diktovat méně výhodné 

podmínky. Také Španělsko bralo v potaz možné komparativní výhody své ekonomiky, a 

uvědomovalo si, že na evropském trhu spíše uspěje v oblasti středomořské produkce, 

což ovlivňovalo jeho taktiku při vyjednávání.
162

  

Příklad toho, jaké příčiny a důsledky mělo znevýhodnění určitých potravin 

kontinentálního typu, popisuje dobře případ mléka, kterému se věnuje ve své publikaci 

Dudek. ES se v době jednání se Španělskem muselo potýkat s přebytky v oblasti mléčné 

produkce, a za účelem stabilizace cen tak došlo v roce 1984 k zavedení kvót na 

produkci mléka, proti kterému kupříkladu bojoval další zemědělský stát v ES, Irsko. 

Jelikož Španělsko vstupovalo do ES dva roky po přijetí tohoto mechanismu, snažily se 

severní státy, tehdy ještě „otřesené“ z předchozí mléčné nadprodukce, Španělsko dostat 
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spíš do pozice dalšího potenciálního odběratele. Kvóty na produkci tohoto artiklu tak 

Španělé museli strpět výrazně nižší, než jejich evropští partneři.
163

 

Nebylo to však jen snahou severních států zamezit tomu, aby jim na poli mléčné 

produkce vyrostla další konkurence, ale také nepřipraveností španělských 

vyjednavatelů. Ti totiž z mnoha různých důvodů nedisponovali přesnými daty o tom, 

kolik mléka se v zemi produkuje. Částečně za to mohla skutečnost, že v té době nebyly 

všechny kusy zvěře značkovány, částečně také neschopnost vlády se zemědělci 

komunikovat a získat od nich relevantní informace.
164

 

Úpadek jistých částí zemědělského sektoru se pak jednak projevil na ekonomice 

regionů, kde tento typ produkce tradičně převažoval (a tyto regiony tak ze vstupu do ES 

profitovaly výrazně méně než regiony třeba se středomořskou produkcí), a jednak 

s sebou přinesl i různé negativní aspekty. Jedním z nich je třeba fakt, že zemědělci se 

sice poměrně pružně adaptovali na kvóty při produkci mléka, ale vedle toho začal 

s přebytečným mlékem čile bujet černý trh.
165

  

3.3. Vstup do ES a regionální rozdíly 

Změny v zemědělském (a rybolovném) sektoru, ke kterým došlo po vstupu do 

ES, také výrazně ovlivnily ekonomiky jednotlivých španělských regionů. Došlo přitom 

k paradoxnímu trendu, že i když se Španělsko po vstupu do ES začalo výkonností své 

ekonomiky přibližovat ostatním zemím ES, „nůžky“ mezi ekonomickou vyspělostí 

jednotlivých regionů Španělska zůstávaly povážlivě rozevřené, byť i v této úrovni došlo 

k jisté konvergenci. Na různé rychlosti vývoje jednotlivých španělských regionů mají 

přitom změny v zemědělství lví podíl. 

Regiony, které po vstupu do ES rostly nejrychleji, se nachází v okolí řeky Ebro 

(Navarra, Rioja, Aragón) a na východním pobřeží (Katalánsko a Valencie). Rychle 

rostly dále Baleárské a Kanárské ostrovy a Extremadura. Naopak pomaleji oproti 

průměru rostly Galicie a Asturie.
166
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Podle Dudek mají dopady společných politiky ES už ve své podstatě nejen 

sektoriální, ale i teritoriální dopad, neboť různé sektory jsou v zemi vždy různě 

rozmístěny.
167

 Extrémním případem je pak politika rybolovná, která z logiky věci 

ovlivňuje především pobřežní oblasti; neúspěšná restrukturalizace rybolovného sektoru 

a odvětví s ním spojených přitom měla vážný důsledek na rozvoj dvou z nejchudších 

španělských regionů, Andalusie na jihu a Galicie na severozápadě.
168

 

Dudek se ve své práci věnuje srovnání již zmiňované Galicie a Valencie na 

východním pobřeží země. Zatímco druhou oblast řadí mezi „výherce“ vstupu do ES, 

první zařazuje mezi ty, jež tuto příležitost nedokázaly dostatečně využít. Jedním 

z důvodů, proč SZP odlišně ovlivnila oba regiony, je rozdílná struktura zemědělské 

produkce v těchto zemích. Zatímco galicijské zemědělství charakterizovaly malé 

rodinné farmy, které se hůře vypořádávaly s dopady zemědělské politiky a měly menší 

schopnost získat kapitál na modernizaci své výroby, ve Valencii převládali větší 

producenti, kteří se dokázali změnám vyplývajícím z integrace do SZP lépe 

přizpůsobit.
169

 

Hlavním důvodem pro odlišný rozvoj těchto dvou regionů byla také skutečnost, 

že v každém se pěstují jiné zemědělské produkty. Zatímco plodiny tradičně pěstované 

ve Valencii (citrusy, rýže či olivový olej) mají v ES méně konkurence a SZP je méně 

reguluje, mléko či ryby, které byly tradičními produkty v Galicii, se v ES musely 

vypořádat jak se silnou konkurencí, tak s omezujícím charakterem SZP.
170

 Z tohoto jevu 

Dudek viní částečně i skutečnost, že jednotlivé autonomní oblasti Španělska mají jen 

omezenou možnost svoje zájmy hájit na celoevropské úrovni. Voliči z těchto regionů 

jsou sice zastoupeni ve španělském parlamentu a autonomní oblasti mají zastoupení 

v Bruselu ve Výboru regionů, avšak jejich možnost vyjednávání zůstává na nízké 

úrovni. Zástupci regionů navíc nebyli přítomni při přístupových jednání, a tak mohli 
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diplomaté (odpovědní jen centrální vládě) sami rozhodovat, který region, obrazně 

řečeno, „přijde zkrátka“.
171

 

Hodnocení vývoje španělského zemědělského sektoru po vstupu do ES je tak 

značně problematické. Ekonomika jako celek si prošla jistou modernizací, a tak logicky 

podíl zemědělství na španělském hospodářství klesá, i když v poměru se zbytkem ES 

zůstává Španělsko státem s větším podílem zemědělství na ekonomice. Část zemědělské 

produkce získala díky vstupu do ES silnější pozice, část sektoru naopak de facto 

zanikla, byla oslabena, nebo se přesunula do šedé ekonomiky. To následné ovlivnilo i 

rozvoj regionů, kde se nadále projevují tradiční ekonomické rozdíly, jež nedokázaly 

překonat ani masivní ekonomické transfery, jichž není využito vždy stoprocentně 

efektivně. 

Je tak pochopitelné, že změny, kterými si zemědělský sektor (a také venkov) za 

posledních téměř třicet let prošel, nehodnotí veškerá literatura stejným způsobem a 

někteří autoři se k tomuto procesu mohou stavět kriticky. Za vše mluví poněkud 

hysterická zmínka v knize Dějiny Španělska, vydané v Česku Nakladatelstvím lidových 

novin. „Socialisté při vstupu do Španělska raději obětovali venkov. (…) Španělský 

venkov je v agónii, zatímco potravinářský průmysl přechází do rukou zahraničních 

společností. Rozvrat venkova zůstává skryt za hospodářským zázrakem, v jehož důsledku 

se Španělsko stalo zemí městských aglomerací roztroušených v rozlehlých 

pustinách.“
172

  

Závěr 

Jednou z nejspornějších kapitol v přístupových jednáních mezi Španělskem a ES 

byla otázka zemědělství a cílem této práce bylo zjistit, jakou roli v jednáních 

zemědělství hrálo a proč bylo natolik komplikované. Původní hypotéza předpokládala, 

že Španělsko mělo zájem na vstupu do ES proto, aby poskytlo nové perspektivy svému 

zemědělskému sektoru, čehož se právě státy ES obávaly a snažily se tak své ústupky 

v této oblasti snížit na minimum nebo od Španělska získat ústupky v jiné oblasti. 
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Součástí hypotézy pak byl předpoklad, že k integraci španělského zemědělského sektoru 

nedošlo bez komplikací a část tamního zemědělství pocítila dopady vstupu do ES 

negativně.  

Na základě předložené práce si tak dovoluji tvrdit, že se do velké míry potvrdila 

hypotéza vyslovená na začátku. Získané informace však přinášejí jistá upřesnění, jež 

původní předpoklady ukazují v podstatně jiném světle, případně zdůrazňují aspekty, 

které hypotéza dostatečně neakcentovala, zejména vnitřní vývoj ES, který 

s vyjednáváním velmi úzce souvisel. Obava ze španělského zemědělství totiž vedla 

nejen k těžkým vyjednáváním na úrovni ES-Španělsko, ale také k složitému 

vyjednávání uvnitř ES, a to zejména v oblasti zemědělské politiky, regionální politiky a 

tvorby společného rozpočtu. 

Motivací pro vstup Španělska sice byla možnost dalšího uvolnění zahraničního 

obchodu a zisk nových trhů pro zemědělskou produkci, avšak zatímco na začátku 

šedesátých let byla otázka odbytu zemědělských produktů hlavním tématem a 

rozhodnutí Británie podat přihlášku do ES vedlo ke stejnému kroku ze strany Španělska, 

s postupem času nabývaly na významu také další aspekty integrace Španělsko do ES; 

především příliv zahraničního kapitálu, stabilizace politického systému a ukotvení 

demokracie. Zemědělství však zůstávalo jedním z hlavních ekonomických důvodů, 

které Španělsko přitahovaly k jádru evropské integrace, a tato tendence sílila úměrně 

s tím, jak se státy ES sbližovaly s ostatními středomořskými státy. 

Co se postoje starých členských států týče, potvrdila se premisa, že se španělské 

zemědělské konkurence obávaly, a tato skutečnost se promítala do jejich politiky vůči 

Španělsku. Tato tendence byla nejsilnější u zemí, kde převažovala středomořská 

zemědělská produkce (Francie, Itálie, po svém vstupu i Řecko). Státy, kde převažovala 

kontinentální zemědělská produkce (zejména státy na severu ES) se cítily vstupem 

Španělska ohroženy méně (byť i je odrazovala například vidina tvorby přebytků 

v produkci mléka) a naopak měly na tomto rozšíření z různých důvodů zájem. Mezi tyto 

důvody patřila především možnost využít španělského trhu jako nového odbytiště pro 

průmyslové produkty, ale také – zejména v případě SRN – perspektiva silnějšího 

zapojení Španělska do euroatlantického geopolitického prostoru. 

Zvláštní je v tomto ohledu skutečnost, jak se lišila pozice Itálie a Francie, tedy 

dvou zemí, které se cítily integrací španělského zemědělského sektoru do ES obzvláště 

ohrožené. Zatímco Francie se snažila především udržet postavení své zemědělské 
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produkce (umožněné finančními výdaji v rámci SZP), Itálie viděla vstup Španělska 

spíše jako možnost dosáhnout strukturálních změn uvnitř ES (jako zlepšení podmínek 

pro středomořskou produkci či posílení regionální politiky), které by jí pomohly 

překonat problémy, jež mohly po integraci Španělska do ES nastat. 

Zdržení, ke kterému během přístupových jednání došlo, pak do velké míry 

záviselo na vnitřním vývoji ES. Velká Británie nebyla po vstupu do ES v roce 1973 

spokojená s výší svých odvodů do Společného rozpočtu ES. (Z toho šlo 70% na SZP, ze 

které ovšem Británie profitovala jen minimálně, navíc velkou mírou přispívala kvůli 

faktu, že značnou část zemědělské produkce odebírala ze třetích zemí, zejména ze svých 

bývalých kolonií a dominií.) Představitelé Británie se tak snažili najít způsob, kterým by 

svůj příspěvek do ES snížili. Situace se stala akutní v roce 1979, kdy po volbách stanula 

v čele Británie konzervativní Margaret Thatcher.  

Stále hlasitější snahy Britů o snížení příspěvků do rozpočtu měly vliv na 

vnitropolitickou situaci ve Francii, pro kterou byly subvence v rámci SZP klíčové. 

Francouzští zemědělci se cítili už tak ohroženi jižním rozšířením, a britský tlak na 

zeštíhlení rozpočtu tento pocit dále zesiloval.  V roce 1981 se měly konat prezidentské 

volby, a otázka španělského vstupu do ES se tak stala jedním z volebních témat. 

Francouzská neochota připustit vstup Španělska do ES trvala až do roku 1983, kdy se ve 

Francii odehrály další volby (tentokrát komunální) a ustálila se situace ve Španělsku, 

kde se stejně jako ve Francii dostali k moci sociální demokraté.  

Jelikož se v roce 1981 měly konat prezidentské volby, otázka španělského 

vstupu do ES se tak stala jedním z volebních témat. Francouzská neochota připustit 

vstup Španělska do ES trvala až do roku 1983, kdy se ve Francii odehrály další volby 

(tentokrát komunální) a ustálila se situace ve Španělsku, kde se stejně jako ve Francii 

dostali k moci sociální demokraté.  

Situaci nakonec vyřešila série summitů ES, zejména ve Stuttgartu v roce 1983 a 

ve Fontainebleau o rok později. Neshody s Británií vyřešilo zavedení korekčního 

mechanismu, který jí umožňoval část příspěvků do veřejného rozpočtu získat zpět, a 

jižní státy ES byly pak „uklidněny“ navýšením rozpočtu prostřednictvím zvýšení 

příspěvků z DPH, zřízením Středomořských integrovaných programů a změnami 

v režimech subvence převážně středomořských produktů. 

Od roku 1983 tak jednání mohla pokračovat a v roce 1985 byla zdárně 

ukončena. Španělsko bylo v důsledku nuceno přistoupit v oblasti zemědělství na dlouhá 



42 

 

 

přechodná období (od sedmi let v případě kontinentálních produktů až po de facto deset 

let v případě produktů středomořských). Některé produkty navíc vázaly kvóty, které 

dnes část literatury považuje za nepřiměřené nízké, zejména v případě vína a mléčné 

produkce. V návaznosti na jižní rozšíření jako celek navíc došlo ke zřízení dalších 

programů regionální politiky (resp. jejich restrukturalizaci), ze kterých mohlo Španělsko 

bohatě profitovat. 

Z uvedených informací tedy vyplývá, že zemědělský sektor sice sehrál v 

přístupových jednáních mezi Španělskem a ES významnou úlohu, protože zatímco pro 

Španěly byla integrace zemědělství do evropského trhu jedním ze stěžejních důvodů, 

proč se chtěli na ES podílet, část států ES se právě tohoto jevu obávala. Na druhou 

stranu se ale potvrdilo, že důvod, proč vyjednávání v oblasti zemědělství trvala tak 

dlouho, nebyl primárně způsoben podobou španělského zemědělského sektoru, ale spíše 

„špatným načasováním“, vyplývajícím ze složité situace ve světě, v Evropě a konečně i 

v jednotlivých evropských zemích (zejména Francii, SRN a Británii). Byly to totiž 

především tyto události, spojené se složitostí SZP a související legislativy, které učinily 

z integrace španělského zemědělského sektoru do ES tak sporné (a dlouho projednávané 

téma.  

Tento argument potvrzuje mimo jiné fakt, že Španělé sice viděli v integraci do 

ES možnost, jak získat pro své zemědělské produkty nové trhy, ale v průběhu jednání 

byli schopni v oblasti zemědělství činit ústupky a ochranářské tendence projevovali více 

ke svému průmyslu.  

Dědictví vstupu do ES pro španělské zemědělství pak zůstává rozporuplné. 

Vstup do ES znamenal pro španělský zemědělský sektor ve svém důsledku modernizaci 

a restrukturalizaci. Byť je podíl zemědělství na španělském hospodářství stále vysoký, 

počet obyvatel zaměstnaných v odvětví se zmenšil, stejně jako procentuální podíl 

zemědělství na tvorbě španělského DPH. Expanzi po vstupu zaznamenala odvětví, která 

jsou schopna úspěšně konkurovat výrobkům ze starých členských zemí (zejména 

středomořské produkty, resp. víno, ovoce, zelenina či olivový olej), naopak na vstupu 

spíše tratily produkty kontinentální, kupříkladu mléčné výrobky nebo obiloviny. 

Vzhledem k rozdílným klimatickýma a geografickým podmínkám v různých částech 

Španělska pak měly změny, kterých zemědělský sektor doznal, silný teritoriální 
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charakter a udržovaly tak tradiční španělský jev, kterým je rozdílná hospodářská 

vyspělost různých regionů. 
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Summary 

When Spain applied for EC membership in the late 1970s, one of the most complicated 

topics of the entry negotiations was to be agriculture. This thesis analyses the role of 

agriculture in the process of integration of Spain into the EC and concentrates namely 

on the expectations of both Spain and EC countries from such a process, the main 

obstacles in the process and, eventually, the repercussions of Spain’s entry into the EC 

on Spanish agricultural sector. While Spaniards saw the integration into the EC as a way 

how to entice foreign capital and help domestic agricultural produce find its way to 

European markets, many older EC members thought Spanish agriculture posed a threat 

to their domestic agricultural sector. While some states were willing to take the risk, the 

states likely to be affected the most by Spain’s entry (France, Italy) demanded that 

structural changes in the EC take place before Spain is admitted. These tensions came 

amid internal EC crisis over the EC budget caused by British efforts to cut down its 

contribution. Moreover, the prospect of Spanish agricultural competition was a 

controversial topic in France, where successive elections led to an ambivalent attitude 

towards Spain among French politicians. These tensions contributed to an already 

complex set of negotiations, which were duly prolonged and finally culminated in 1985 

only after important changes to the Common Agricultural Policy and regional policy 

had been made. In the end, Spain’s entry into the EC led to a modernization of its 

agricultural sector and highly competitive Spanish Mediterranean agriculture found its 

way to European markets. However, a part of Spanish agricultural sector wasn’t able to 

adapt to new conditions and impeded or slowed down growth of some of Spain’s poorer 

regions. Moreover, even though the regional policy of EC was strengthened after the 

Southern enlargement in the 1980s, regional economic disparities between Spanish 

regions persist even despite the money Spain obtained via EC/EU’s regional policy. 
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