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Abstrakt
Text práce pojednává o působení poslaneckého klubu Evropské lidové strany
v Evropském parlamentu. Zaměřuje se na tuto problematiku ze tří různých perspektiv.
V první perspektivě předkládá teoretický pohled na koncept eurostrany jako
transnacionálního politického aktéra, který se vyvinul na základě vývoje evropské
integrace a rozvoje evropských institucí.
Druhá perspektiva práce se zaměřuje na evropskou lidovou stranu, jako klasický příklad
trannacionální evropské stranické struktury. Poukazuje na její historický vývoj a
formování v souvislosti s posilováním postavení Evropského parlamentu. Všímá si také
poslaneckého klubu Evropské lidové strany a jeho působení na půdě Evropského
parlamentu v historické perspektivě. Zároveň odhaluje i vnitřní strukturu, programové
zásady a mechanismus fungování této frakce.
Třetí perspektiva se zaměřuje na analýzu soudržnosti poslaneckého klubu Evropské
lidové strany v sedmém funkčním období Evropského parlamentu. Soudržnost klubu je
pojímána jako jeden z hlavních znaků určující sílu a význam poslanecké frakce. Při tom
vychází z teoretických předpokladů britského politologa Simona Hixe. V závěru
formuluje výzvy pro poslanecký klub.

Abstract
The text of the thesis focuses on the activity of the Group of the European People's
Party in the European Parliament. It focuses on this issue from three different
perspectives. The first perspective presents a theoretical approach on the concept of
europarty as transnational political actor that has developed on the basis of the
development of the European integration and the development of the European
institutions.

The second perspective focuses on the work of the European People's Party, as a classic
example transnational European party structure. It refers to its historical development
and formation in the context of strengthening the position of the European Parliament. It
also encompasses the Group of the European People's Party and its influence in the
European Parliament in historical perspective. At the same time reveals the inner
structure, program policies and operation mechanism of this parliamentary faction.
The third perspective focuses on the analysis of the cohesion of the Group of the
European People's Party in the seventh term of the European Parliament. The group
cohesion is viewed as one of the main characters determining the strength and
importance of the parliamentary factions. The analysis is based on the theoretical
assumptions of British political scientist Simon Hix. In conclusion formulates current
challenges for the EPP Group.
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1. Úvod
Pozice Evropského parlamentu jako jedné z institucí Evropské unie se v průběhu času
značně proměňovala a na jejím příkladu můžeme vypozorovat řadu různých milníků,
které musela evropská integrace při svém vývoji překonat.
Z původně poradního sboru, který byl obsazován poslanci národních parlamentů, se
Evropský parlament postupně vyvinul v respektovanou instituci, jejíž kredit především
posiluje to, že je přímo volený občany EU, na rozdíl od ostatních evropských institucí.
Tento důkaz, že demokracie je možná i na nadnárodní úrovni je základem pro to, aby se
na půdě Evropského parlamentu rozvinul i zcela specifický stranický systém, kdy se
jednotliví poslanci sdružují do poslaneckých klubů nikoliv na základě své národnosti,
ale na základě své stranické příslušnosti. Existence poslaneckých klubů iniciovala také
vznik a posílení nadnárodních stranických uskupení, které realizují svoji politiku a
programové vize především v rámci evropských institucí a sdružují proto ve svých
řadách jednotlivé národní strany, jejich europoslance, komisaře či předsedy vlád, aby
tak obsáhli celý trojlístek nejdůležitějších institucionálních aktérů EU - Komisi, Radu a
v neposlední řadě Parlament1.
Vývoj evropské integrace a s ním spojený nárůst významu a působnosti evropských
institucí se mimo jiné projevuje i vytvářením tlaku na stranické systémy jednotlivých
členských států. Před politické strany tak staví nové výzvy, se kterými se musejí ve
svém programu i praktické politice zcela konkrétně vyrovnat. To implikuje vznik
nadnárodních stranických uskupení, která vznikají na základě ideových rodin národních
stran. Proces postupné evropeizace působí oběma směry, národní strany reflektují
evropskou integraci ve své politice a zároveň transnacionální evropské stranické rodiny
jsou ovlivňováni působením jednotlivých národních stranických sekretariátů.
Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních stranických uskupení je i Evropská lidová
strana (ELS)2. Ve svých řadách sdružuje desítky stran ze středo-pravé části politického
spektra. Tato transnacionální strana je tvořena desítkami politických stran z členských i
nečlenských evropských států. Jádro tohoto uskupení však tvoří především křesťanskodemokratické strany, které zároveň EPP ukotvují na pomyslné politické mapě a
dodávají jí patřičný svébytný ideový základ.

1

Pro potřeby tohoto textu jsou názvy těchto významných evropských institucí psány s velkým
písmenem.
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ELS tvoří své kluby i ve všech kvazi parlamentních shromážděních3 jako je například
Výbor regionů, Parlamentní shromáždění NATO a další. Výjimečné místo v této oblasti
zaujímá Evropský parlament. ELS zde realizuje svoji politiku prostřednictvím
Poslaneckého klubu ELS, který je se stranou pevně spojen. A jeho význam je klíčový,
protože je nesilnější ze všech parlamentních frakcí, což přináší ELS jedinečnou možnost
realizovat velmi účinně svojí evropskou politiku, ale zároveň také velkou zodpovědnost
a nutnost hledat kompromis s ostatními frakcemi, protože poslanecký klub ELS je sice
nejsilnější ale nedosahuje na nadpoloviční většinu. Svoji váhu má také to, že poslanecký
klub ELS může využívat k realizaci své politiky i bohatého zázemí Evropského
parlamentu, jedné ze tří nejvýznamnějších evropských institucí.

1.1. Cíle práce
Snahou tohoto textu proto bude nahlédnout působení poslaneckého klubu ELS
v několika definovaných perspektivách, tak, aby bylo možné analyzovat působení ELS
respektive poslaneckého klubu ELS jako klíčového aktéra v rámci evropské stranické
politiky.
Svým zaměřením se bude text snažit naplnit formát jedno případové studie. Jádro práce
vychází z metodologického rámce, tak jak jej definuje ve své práci český vědec Petr
Drulák.4 Snaží se proto vymezit své cíle, operacionalizovat a specifikovat patřičné
proměnné. Text však zasazuje provedenou studii do širšího kontextu problematiky
evropských politických stran, kde se snaží představit hlavní teoretické přístupy v této
oblasti a jejich konkrétní odraz na příkladu ELS a jejího poslaneckého klubu a jejich
fungování v evropských strukturách.
Struktura práce je tvořena třemi hlavními perspektivami. V první části text čtenáře
seznamuje s hlavními přístupy a definicemi a snaží se tak o konceptualizaci pojmu
„evropská politická strana“. Zabývá se jak vývojem pohledu na tyto nadnárodní
stranické rodiny, tak i jejich funkčním vymezením a vztahem k politickým systémům
národních států. V závěru tohoto prvního okruhu práce text předkládá přehled hlavních
aspektů, podle kterých můžeme definovat evropskou politickou stranu.
2

Běžně se pro Evropskou lidovou stranu používá zkratka EPP, oficiální česká podoba je však ELS,
případně Poslanecký klub ELS místo EPP Group. (viz www.epp.eu)
3
viz Fiala,P. Evropské politické strany, 2001
4
Drulák, P. Jak zkoumat politiku, 2008
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Druhá perspektiva práce se zaměřuje na Evropskou lidovou stranu a její poslanecký
klub. Tematizuje strukturu fungování ELS, popisuje její orgány a jejich fungování.
Také si všímá toho, jak je určován vztah, který panuje mezi ELS a jejím poslaneckým
klubem v Parlamentu. Současně také kapitola představuje ve stručnosti fungování
Evropského parlamentu, přibližuje procedury jednání, hlasování a přijímání rozhodnutí
a popisuje nároky, které tato procedura klade na poslanecké kluby. Na závěr kapitoly je
uvedeno, jak ELS vyhovuje, či nevyhovuje teoretickým aspektům, které definují
evropskou politickou stranu, tak jak bylo předestřeno na konci první kapitoly.
Třetí závěrečný avšak neméně důležitý okruh se věnuje dalšímu důležitému aspektu
evropských politických stran, a to je jejich soudržnost a vnitřní míra spolupráce jejich
poslaneckých klubů, která se především projevuje jednotou či nejednotou při hlasování
na plénu v Evropském parlamentu (EP). V této souvislosti studie vychází z teoretického
přístupu britského politologa Simona Hixe5, který ve svých pracích systematicky
analyzuje kohezi parlamentních klubů po celou dobu trvání Evropského parlamentu.
Hix definoval sadu závislých proměnných, které jsou základem také pro naši analýzu,
ve které se zaměříme na soudržnost poslaneckého klubu ELS v posledním, tj. sedmém
funkčním období parlamentu, které trvá od posledních voleb do EP v roce 2009. Cílem
tak bude potvrdit či vyvrátit postuláty definované Hixem v předešlých funkčních
obdobích EP v perspektivě fungování poslaneckého klubu ELS v současném období.
Nyní se však zaměříme blíže na metodologickou oblast práce.

1.2. Metodologické aspekty jednopřípadové studie
Drulák uvádí jako jeden ze subtypů případové studie i studii jednopřípadovou.
Charakteristikou tohoto typu studie je, že definuje svůj výzkumný rámec, který slouží
jako mantinely pro realizaci studie. Prvním krokem takové studie je především určení
případu - tj. objektu výzkumu, který můžeme definovat jako „ dostatečně ohraničený
aspekt historické epizody“6 Případová studie je pak hlubokou analýzou daného případu,
která zohledňuje jeho kontext a snaží se poskytnout co možná nejkomplexnější obrázek
daného objektu výzkumu. A to tak, že přináší jasné kauzální vysvětlení, které odhaluje
5

Simon Hix - *1968, profesor komparativní politologie na London School of Economics, člen Britské
akademie, ve svém výzkumu se zaměřuje na fungování evropských institucí; více informací na:
http://personal.lse.ac.uk/hix/
6
Drulák, P.2008, str. 32
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sled příčin a následků, či poskytuje hluboké porozumění faktorům, které určují
zkoumaný objekt.7
Případové studie lze rozlišovat na jedinečné případové studie a instrumentální
případové studie. Jedinečné studie se vyznačují tím, že se zaměřují na hluboké
porozumění danému jedinečnému fenoménu a nesnaží se proto o formulaci
zobecňujících výroků a teorií na základě zkoumání daného fenoménu, nýbrž se snaží
podtrhnout a zvýraznit jeho jedinečnost.8 Poukazuje proto především na podmínky, za
kterých se daný fenomén děje a je kvantifikovatelný.
Instrumentální případové studie se oproti jedinečné studii zaměřuje na to, jak daný
zkoumaný objekt přispívá k formulaci zobecňujících tvrzení a jak přispívá k formulaci
teoretických konceptů, či případně jak tyto již formulované koncepty naplňuje. Jejich
hlavním znakem je, že se snaží odhalovat kauzalitu zkoumaných fenoménů. Předkládají
tak čtenáři úhel pohledu, který odhaluje jemný vztah příčinnosti mezi nezávislou
proměnou a proměnou závislou, která je předmětem výzkumu. Cílem těchto studií je
tak odhalit příčinný mechanismus, jenž stojí za zkoumaným fenoménem. Takovýto
mechanismus se lze vysvětlit jako propojení závislé proměnné s proměnou nezávislou,
které však ze své podstaty nemůže být bezprostředně empiricky pozorováno. Je proto
nutné ho dovodit hypoteticky na základě nepřímých náznaků získaných empirickým
pozorováním. Příčinný mechanismus působí v rámci vztažné soustavy dané kontextem
objektu výzkumu, který umožňuje interakci mezi proměnnými, případně jinými
příčinnými mechanismy.9
Z metodologického hlediska by měla každá případová studie mít určený výzkumný
rámec, který se skládá z cíle výzkumu, výběru předmětu výzkumu, určení proměnných
a jejich operacionalizace a výběru případu.10 Cíle práce by měli reflektovat limity
konceptu jednopřípadové studie, zejména to, že nelze hodnoty proměnných srovnávat
s jinými případy (to činí právě srovnávací studie). Proto je výsledkem jednopřípadové
studie především zjištění zda a jak ovlivňují proměnné zkoumaný fenomén, případně za
jakých podmínek k tomu dochází nikoliv srovnání. Nicméně jednopřípadová studie se
může stát základem pro další i třeba srovnávací práce a teorie.
Předmět výzkumu se vždy odlišuje od případu studie, pouze v případě jedinečné
případové studie tyto dva pojmy splývají. V případě instrumentální studie je „předmět
7

Drulák, P. 2008, str. 33
Drulák, P. 2008, str. 34
9
Drulák, P. 2008, str. 37
8

6
výzkumu obecný fenomén, jehož povahu chceme zkoumat, případ je pak konkrétní
událost či jev, který použijeme pro detailní zkoumání obecnějšího fenoménu.“11 Určení
proměnných je klíčovým metodologickým krokem, který předurčuje směr celé
případové studie. V případě instrumentální případové studie hraje při určování
proměnných důležitou roli teorie, o kterou se tato studie opírá. Jde o to, zda hledá
nejvíce či nejméně pravděpodobný případ dané teorie, tomu uzpůsobuje i definici svých
proměnných, které buď vycházejí přímo z teoretického konceptu anebo naopak jsou
opačné k proměnným vycházejícím z teorie. Důležitým aspektem určování
proměnných je také určení jejich hodnot. Tyto hodnoty musejí být nastoleny tak, aby
umožňovaly srozumitelnou a uchopitelnou manipulaci a zachovaly si při tom
dostatečnou vypovídající hodnotu. Je to však spíše specifičnost případu než dopad
teorie, co pomáhá nalézt správný etalon hodnot. Ty mohou být jak kvantitativní tak i
kvalitativní.12
Dalším důležitým krokem je výběr případu studie. Ten by v rámci instrumentální
případové studie měl být odvozen od dvou veličin, a to je vztah k předmětu studia a
vztah k teorii. Vybraný případ by měl co nejlépe korelovat jak s teoretickým
konceptem případové studie, tak i s obecným fenoménem, ke kterému studie odkazuje.
Dalším nutným předpokladem dobře zvoleného případu studie je, že poskytuje
dostatečný zdroj hodnot pro všechny potřebné druhy proměnných.13

1.3. Metodologické aspekty této práce
Jak je již z předchozích řádků zřejmé, tato studie se bude snažit naplnit kriteria formátu
instrumentální případové studie se všemi aspekty, které k tomu náleží. Proto
výzkumnou otázku naší práce může formulovat takto:
Zda a jak poslanecký klub ELS v sedmém funkčním období EP naplňuje kriteria teorie
soudržnosti a soutěživosti?

10

Drulák, str. 2008, 39
Drulák, str. 46
12
Drulák, P. str. 49
13
Drulák, P. str. 51
11

7
Kriteriemi teorie soudržnosti a soutěživosti se myslí postuláty formulované britským
politologem Simen Hixem v jeho práci.14
Předmět výzkumu, který působí jako nadřazená kategorie případu, můžeme v našem
případě definovat jako problematiku evropských politických stran. Tomuto tématu je
zvláště věnována první část práce, která čtenáře uvádí do potřebného a nutného
kontextu celé problematiky, bez kterého by studia nebyla pevně podložena. Kapitola
předkládá různé klíčové teoretické pohledy na evropské politické strany a formuluje
hlavní aspekty, které tyto strany charakterizují.
Jako případ pro tuto studii byl vybrán právě poslanecký klub ELS. Jedná se o největší
frakci v EP, proto lze předpokládat, že všechny zkoumané jevy v něm budou obsaženy a
patřičně vyniknou, tak abychom mohli potvrdit, či vyvrátit postuláty Hixova přístupu.
Nedílnou součástí rámce výzkumu je i časové ohraničení studie v našem případě se
bude jednat o sedmé funkční období parlamentu, které započalo evropskými volbami
v červnu 2009 až do současnosti respektive do roku 2014. Toto období ještě Simon Hix
na rozdíl od předchozích ještě v žádné ze svých studií neanalyzoval, tudíž se tu otevírá
prostor pro naši práci. Nezbytnou součástí každé studie je určení nezávislých a
závislých proměnných. V našem případě nezávislé proměnné vyplývají z teoretického
konceptu soudržnosti a soutěživosti načrtnutého Simonem Hixem. Závislou proměnou
je pak právě soudržnost (koheze) poslaneckého klubu ELS.

Typ studie

Instrumentální jednopřípadová studie

Cíle studie

Potvrdit či vyvrátit soudržnost poslaneckého
klubu ELS v perspektivě teorie Simona Hixe

Předmět

Problematika trans nacionálních evropských
politických stran

Případ

Poslanecký klub ELS

Závislá proměnná

Soudržnost poslaneckého klubu ELS

Časové ohraničení

Od roku 2009 po současnost (2012)

Tabulka č. 1: Výzkumný rámec této práce

14

Hix, S.; Noury A. Power to the Parties: Cohesion and Competition in the European Parliament, 1979 2001. Cambridge university press, 2005

8

2. Konceptualizace pojmu evropská strana
Dříve než začneme analyzovat chování Evropské lidové strany, musíme se zaměřit na
význam samotného pojmu „evropská strana“. Myslíme tím politickou stranu
s transnacionální strukturou. Přeneseně bychom totiž mohli tímto výrazem pokrýt
každou politickou stranu v Evropě. Možné je použít ještě jednodušší a v některých
ohled i výstižnější pojem „eurostrana“. Podobné, i když trochu sofistikovanější je to i
s poslaneckým klubem Evropské lidové strany. Oficiální překlad anglického názvu
„EPP Group“ je poslanecký klub Evropské lidové strany. Je ale možné používat i pojem
skupina ELS či frakce ELS se stejným významem. V našem textu proto budeme
příležitostně využívat všech tří výrazů.
Postupující evropská integrace sebou mimo jiné přinesla trend vytváření
transnacionálních stran působících na evropské úrovni v rámci určovaném fungováním
institucí Evropského společenství, potažmo EU. Za vznikem těchto uskupení stojí
v hlavní míře vůle národních politických stran se do takovýchto organizací sdružovat,
jež však byla vedena často rozdílnými motivacemi.15
V prvé řadě se proto zaměříme na politické strany, na to, jak vzniká jejich motivace pro
sdružování se na evropské úrovni, která souvisí i se samotným postojem strany
k evropské integraci.16 Samotné politické strany můžeme definovat jako: „Dobrovolné,
otevřené a trvalé organizace, jejichž členové mají společné představy a zájmy. Usilují o
získání politické moci a chtějí toho dosáhnout ve volbách.“17 V takto definovaných
stranách dochází k formulování názoru a agregaci zájmů a tím pádem celkovému
prosazování politiky. Nejinak je tomu i v případě postoje k evropské integraci. Obecně
lze říci, že právě hledání odpovědi na otázky, jež klade rozvoj EU, jsou v politických
stranách stále častější.
Stranický proces formování postoje obvykle probíhá takto: Představitelé strany diskutují
o určitém problému a zaujmou k němu nějaký postoj. Tento postoj posléze podrobí
vnitrostranické diskusi, která ho dále formuje. S výsledným názorem pak strana
předstoupí před veřejnost a snaží se ho prosadit v rámci možností jak svých, tak i
daného politického a stranického systému. Největší vliv v tomto směru mají strany,
které se podílejí na vládě, ať už samy nebo v koalici, a to platí i ve vztahu k evropské
15
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17
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politice. Vládní angažmá jim umožňuje podílet se přímo na zasedání Rady a
bezprostředně přispívat k evropské politice. Postoje k evropské integraci se čím dál tím
více stávají významnou dělící linií ve stranických systémech.

2.1. Stranické rodiny
O stranických rodinách, do kterých se seskupují ideově příbuzné politické strany
z různých států, mluví ve svém výzkumu Klaus von Beyme. Stranické rodiny v jeho
pojetí mají dvě charakteristiky. První je původ stran. Zaměřuje se na okolnosti, které
vedly ke vzniku stran. Často totiž bývá za vznikem stran některá z klasických
konfliktních linií uvnitř společnosti. Strany jsou pak založeny na reprezentaci zájmů
určitého segmentu společnosti. Druhou charakteristikou, která vede k ustavení ideových
rodin, je podobnost programového profilu.18 Von Bayme pak provádí rozdělení stran na
základě těchto dvou charakteristik. Sdružuje strany na základě jejich genetického
původu. Vychází ze čtyř hlavních konfliktních linií: centrum - periferie; církev- stát;
venkov - město; vlastníci - pracující. Na základě toho vymezuje devět hlavních
stranických rodin: 1) liberální a radikální strany, 2) konzervativní strany, 3) socialistické
a sociálnědemokratické strany, 4) křesťansko-demokratické strany, 5) komunistické
strany, 6) rolnické strany, 7) regionální a etnické strany, 8) krajně (extrémně) pravicové
strany, 9) ekologické strany. 19
Kriteriem pro přiřazování stran do jednotlivých rodin pak je: jméno strany; voličská
percepce programu a ideologická pozice strany.20 Jak můžeme vidět, mezi takto
definovanými stranickými rodinami se nalézá i křesťanskodemokratická rodina stran.
Jedná se o jeden z teoretických předpokladů pro vznik svébytné evropské lidové strany.
Další zajímavou typologii evropských stran, která navazuje na von Baymeho,
předkládají politologové Gallagher, Laver a Mair. Ti se ve svém výzkumu zaměřili na
srovnání řady aspektů charakterizujících problematiku vládnutí v dnešní Evropě.
Zaměřili se také na analýzu vládnoucích institucí jak v národních státech, tak i na
evropské úrovni. Ve své práci reflektují také problematiku nových a transformujících se
demokracií ve Střední a Východní Evropě. Analyzují také politické strany, pro které
definují typologii 11 evropských stranických rodin, které dělí na čtyři „rodiny levice“,
18
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kam řadí 1) sociální demokraty, 2) komunisty, 3) novou levici, 4) strany zelených; a pět
„rodin středu a pravice“, 5) křesťanské demokraty (sem řadí Gallagher, Laver a Mair
jmenovitě i českou KDU-ČSL), 6) sekulární konzervativce, 7) liberály, 8) agrárníky a 9)
krajní pravici, konečně dvě další rodiny: 10) iredentistické a regionalistické strany a 11)
rodinu tzv. ostatních, kam autoři zařazují obtížně klasifikovatelné strany.21
Kritéria, podle kterých přisuzují jednotlivým stranám jejich stranickou rodinu,
definovali Gallagher, Laver a Mair podle třech hlavních principů. Prvním je kriterium
sdíleného genetického původu, který vychází z toho, že řada stran vznikla za podobných
historických okolností nebo za účelem reprezentování podobných zájmů. Druhým
kriteriem je členství v institucionalizovaných nadnárodních politických a stranických
strukturách (kam spadá i Evropská lidová strana). Třetím kriteriem je realizace „stejné“
politiky. Zmíněná kriteria nejsou zřetelně ohraničena a můžou se v případě jednotlivých
stran různou měrou překrývat.22
V této souvislosti je nutné vzpomenout A. Lijpharta, který definoval šest základních
dimenzí, ve kterých probíhají programové střety politických stran. Jedná se o štěpení:
socioekonomická; náboženská; kulturně - etnická; město vs. venkov; podpory režimu,
zahraničně politické a postmaterialistické.23 Vztah k evropské integraci můžeme
vztáhnout zejména pod zahraničně politické štěpení, ale částečně zasahuje i do štěpení
socioekonomického a dalších v závislosti na míře rozvoje evropské integrace. Při
aplikaci na konkrétní země EU však bylo zjištěno, že nejvýraznější dělící linií mezi
stranami je právě vztah k evropské integraci, vzhledem k národním specifikům však
nelze v této otázce vymezit závislost na pravolevém politickém spektru.24 Postoje
konkrétní strany ovlivňuje především její ideologie, dále veřejné mínění, svůj vliv mají
stranické frakce, případně straničtí vůdci. Strana se také negativně vymezuje oproti
ostatním stranám. Roli hrají také její trans nacionální vazby nebo konkrétní vývoj
evropské integrace.
Byla to hlavně ideová spřízněnost mezi politickými stranami stejného zaměření
působícími v různých zemích, která položila základy jejich transnacionální spolupráci.
Strany působí jako samostatní aktéři a realizují svobodně svoji vlastní politiku.
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Důvodem, který je svedl dohromady ke spolupráci, se stal transfer konfliktních linií
z národní úrovně na nadnárododní úroveň.25
Intenzitu spolupráce můžeme určit ve třech stupních. První je kontakt, poté následuje
kooperace a vrcholným stupněm je integrace. Rozdíl mezi kontaktem a kooperací
spočívá v zavedení etablovaných struktur. Od kooperace k integraci se dojde omezením
stranické autonomie ve prospěch nadnárodní stranické struktury. Stupeň ztráty
autonomie je různý od spojené anarchie, kdy je spojení mezi stranami velmi volné až po
centralizovanou internacionálu, kdy strany ztrácejí svoji svobodu a jsou centrálně
řízeny.
Problematikou se evropských stran a jejich typologií se zabývali také vědci Mudde a
Mair, kteří ve své práci navázali na von Baymeho koncept stranických rodin. Využili
však rozdílná kritéria, pomocí kterých přiřazovali strany k jednotlivým rodinám. Činili
tak na základě původu a sociálního charakteru stran. Brali v potaz příslušnost strany
k transnacionálním politickým a stranickým strukturám. Dále se zaměřovali na
praktickou politiku a ideologické zaměření strany. Významnou roli hrálo také jméno
strany.26
Řecký politolog Konstantinos Tsatsos ve svém výzkumu předestřel tři modely
politických uskupení na evropské úrovni. Jedná se o modely: Konfederativní ,
Federativní , Supranacionální.27 Současné strany jsou považovány právě za
konfederativní model organizace, které dávají svým členským stranám značnou volnost.
Evropské strany tak nejsou bezprostředně účastny výběru kandidátů, ten provádějí
národní strany a ani nemají vliv na proces vytváření politických postojů veřejnosti, zde
se totiž také angažují národní strany.
Český politolog Fiala definuje evropské politické strany takto: „ Eurostrany jsou
organizace s evropskou příslušnosti, které sdružují politické strany z několika zemí EU.
Ty jsou si ideově blízké a společně prosazují své zájmy na evropském poli, k tomu
účelu disponují také patřičnou konzistentní strukturou.“28 Této jednoduché a praktické
definice se přidržíme i v našem textu.
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2.2. Europeizace politických stran
Se zapojením národních stran do aktivit a sdružování na evropské úrovni souvisí i
proces europeizace politických stran. V odborné literatuře nalézáme dva typy tohoto
procesu. První typ představuje delegování politických kompetencí na rovinu EU, kdy
politické výsledky tohoto procesu omezí vnitrostátní politické rozhodování a posílí
některé směry politického vývoje tak, že budou tlačit na změnu v některých oblastech
politiky.29
Druhým typem europeizace je situace, kdy etablování vládních institucí na vyšší úrovni
vytvoří nové příležitosti pro obcházení vnitropolitických omezení. To změní postavení a
strategie řady aktérů působících v procesu organizování zájmů.30
Peter Mair mluví v souvislosti s europeizací o depolitizaci stran v důsledku evropské
integrace, protože integrace přesouvá klíčové kompetence na evropskou úroveň a
vyprazdňuje tak soutěž politckých stran.31 Mair dále uvádí tři různé přístupy
k europeizaci. První pramení z vývoje transnacionálních stran, které na sebe vážou
pozornost stran národních. Druhým přístupem je právě chování a dynamika národních
politických stran v rámci evropského parlamentu, které ovlivňuje strany i v jejich
domácím působení. Třetím přístupem je přizpůsobování stran a jejich stranických
systémů vývoji evropské integrace.32
Dalším přístupem k problematice europeizace je tzv. Ladredův koncept, který vidí
efekty poevropštění národních stran v pěti hlavních oblastech: 1)v oblasti politického a
programového obsahu; 2)struktury organizace; 3)charakteru stranické soutěže; 4)ve
vztahu mezi vládou a stranou; 5) ve vztahu vně národních stranických systémů.33
Výše zmíněné oblasti lze dále zúžit na tři hlavní okruhy, podle kterých lze teologizovat
politické strany ve vztahu k procesu evropeizace. Jedná se o okruhy programové,
organizační a systémové. V první oblasti dochází pod tlakem evropské integrace
k změnám v programových dokumentech stran. Strany v rámci svých programů
zaujmou postoj k EU. Ve druhé oblasti strany reflektují evropskou problematiku i na
úrovni svých organizačních struktur, například tím, že upraví svoje stanovy ve vztahu
k europoslancům a jejich postavení ve straně, přístupu do rozhodovacích orgánů apod.
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Ve třetí oblasti je tlak evropské integrace již tak silný, že dynamika jejího vývoje změní
dynamiku a mechanismy domácího stranického systému.34

2.3. Konstituování evropských stran
Vznik přímo voleného Evropského parlamentu se stal akcelerátorem vzniku evropských
stran. Samotné přímé volby měly za následek vznik stranických frakcí uvnitř EP.35
V 70. letech byly mezi evropskými stranami důvody pro spolupráci nahlíženy velmi
pozitivně.
Gunther Jasmut definuje sedm motivací, které vedly politické strany v 70. letech
k tomu, aby se začaly intenzivně sdružovat do transnacionálních struktur.36
-Strany chtěly zaplnit prostor mezi evropskými organizacemi a vládami, aby si tak
udržely vliv na utváření politiky. Mezi národní a mezinárodní oblastí vzniká oblast trans
nacionální politiky, kterou strany usilovaly vyplnit.
-Zkušenosti z EP a Rady ukazovaly, že je výhodné mít stejně smýšlející spojence i mezi
ostatními členskými státy. Strany rozpoznaly, že na přijímání rozhodnutí EU může mít
efektivní vliv transnacionálně vedená strategie.
-Pro hledání a navazování takovýchto spojenectví skýtaly ideální prostor právě nově se
formující transnacionální strany. Frakce stran se jevily jako protiváha rostoucímu vlivu
Komise a Rady.
-Stranické vazby měly být také nástrojem, který prohluboval vazby mezi evropskými
institucemi a evropskými občany. Měly pomoci k získávání legitimity pro evropskou
politiku.
-Evropské strany také vytvářely své poslanecké kluby v EP, aby tak získaly základnu
pro politické jednání na půdě parlamentu a při přijímání jeho rozhodnutí a byly tak
základnou pro každodenní evropskou politiku.
34
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-Zároveň přímé volby do EP nutily politické strany, aby spolu programově
spolupracovaly na společných programových dokumentech a koordinovaly svůj postup
při volební kampani do EP. řada stran neměla ještě vypracovanou svoji evropskou
politiku, proto si ji slibovala od vzájemné programové spolupráce. Některé menší strany
si zase slibovaly, že se jim podaří získat participováním na aktivitách transnaionálních
stran prestiž v domácí politice.
- Strany nechtěly nechat vliv na evropské úrovni pouze zájmovým svazům, které se
velmi rychle etablovaly a účastnily se procesu tvorby unijní legislativy mnohem dříve
než politické strany. Bylo to dáno především tím, že unijní legislativa byla zčásti velmi
odborného rázu, a proto vyžadovala konzultace se zainteresovanými subjekty.
V 80. letech však přišla na evropské strany stagnace, protože očekávání spojená
s přímými volbami do EP se nenaplnila a strany si stále držely gros svých aktivit na
úrovni národní politiky. Zlom ve vývoji evropských stran přichází až v 90. letech, kdy
se v maastrichtské smlouvě objevuje článek, který evropské strany uznává v rámci
unijního práva.37 To implikovalo vznik svébytných politických stran, které začaly
působit mezi evropskými institucemi a můžeme tak mluvit o „renesanci“ evropských
stran.38 Smlouva z Nice posléze přijala takovou úpravu, která umožňovala EU přispívat
na chod evropských stran z unijního rozpočtu. To si ale vysloužilo i částečnou kritiku,
protože strany se tak mnohem více navázaly na systém evropských institucí.
Význam eurostran bývá někdy přeceňován. Nicméně je důležité si uvědomit, že na
rozdíl od řady evropských institucí jsou evropské strany iniciativa vedená „zezdola“
národními politickými stranami. Příslušnost k dané evropské straně však automaticky
neznamená, že mezi stranami neexistují konflikty a názorové rozepře, někdy je tomu
právě naopak. Velkou výzvou pro evropské strany do budoucna je nutnost vypořádat se
situací, kdy pravomoci Evropského parlamentu rostou, avšak setrvale klesá volební
účast v evropských volbách a tím pádem klesá i legitimita parlamentu jako zákonodárné
instituce.
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2.4. Zakotvení evropských stran v unijním právu
První zmínku o evropských politických stranách v evropském právu lze nalézt
v Maastrichtské smlouvě z roku 1992. Její článek 138a rozeznává úlohu evropských
politických stran a říká: „Politické strany na evropské úrovni jsou významným faktorem
integrace uvnitř Unie. Přispívají k vytváření evropského povědomí a k vyjadřování
politické vůle občanů Unie.“39
V Amsterdamské smlouvě z roku 1997nebyl článek významově nikterak měněn, bylo
však změněno jeho číslování z 138a na 191.
Změnu přinesla až smlouva z Nice, která přidala k předchozímu ustanovení ještě
dovětek o financování evropských politických stran v následujícím znění: „Rada upraví
postupem podle článku 251 postavení politických stran na evropské úrovni, a zejména
pravidla jejich financování.“40 Pod článkem 251 se skrývá mechanismus
spolurozhodování Rady a EP.
Konkrétní definici evropské politické strany a přesná pravidla pro jejich financování
přineslo až nařízení EP č. 2004/2003, které parlament přijal v roce 2003. Toto nařízení
bylo posléze ještě upravováno v roce 2007 a 2008.
Článek 191 (138a) je zachován i ve znění Lisabonské smlouvy, dochází ale opět k jeho
přečíslování, takže je k nalezení jako čl. 10 Lisabonské smlouvy.
O evropských stranách se zmiňuje i Charta základních práv a svobod EU a to v podobě
čl. 12, který říká: „Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické
vůle občanů Unie.“41
Podle některých právníků se jedná pouze o deklaratorní vyjádření. Další naopak tvrdí,
že i takováto deklarace je právně závazná.42
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3. Vývoj transnacionální spolupráce
křesťanskodemokratických stran
Počátek působení křesťanských a křesťanskodemokratických stran můžeme v Evropě
vysledovat na sklonku 19. století. K aktivizaci a vzniku tohoto typu stran dochází
zejména po vydání papežské encykliky Rerum novarum v roce 1891, která odmítala
komunismus a vyzývala věřící k aktivní angažovanosti ve veřejném životě, i když
explicitně nezmiňovala žádné politické strany. Křesťanské strany tak vyrostly podél
klasické štěpící linie církev - stát. Je pozoruhodné, že k jejich rozvoji došlo nezávisle na
sobě v řadě evropských zemí.
V dnešní době představuje křesťanskodemokratická rodina nejvýznamnější stranickou
rodinu v Evropě. Křesťanskodemokratické strany jsou přítomné ve všech evropských
zemích s výjimkou Islandu, Velké Británie a Malty. Nejvýznamnější strany tohoto
proudu se nacházejí v Německu (CDU/CSU), Nizozemí (CDA), Rakousku (OVP) a
Lucembursku (CSV). Křesťanskodemokratické strany mají většinou katolický původ.
V severských zemích se však vyvinuly z protestantských církví. Nicméně všechny
strany se vymezují jako nekonfesijní. V podmínkách střední Evropy mají
křesťanskodemokratické strany podobu malé strany, jak je to v případě české KDUČSL, slovenské KDH, či slovinské SLS. Výjimkou je snad pouze maďarský Fidezs,
který dominuje pravé straně politického spektra v Maďarsku. V programové oblasti
akcentují tradiční hodnoty, nezaměnitelný význam rodiny pro společnost a v oblasti
ekonomiky prosazují koncept sociálně tržního hospodářství.43

3.1. Kořeny Evropské lidové strany
Po první světové válce objevují první snahy o spolupráci mezi křesťanskými stranami
napříč celým kontinentem. V roce 1925 se koná první setkání křesťanských stran
v Paříži především z iniciativy italských křesťanských demokratů pod vedením Dona

43

Strmiska, M. 2005, s. 36

17
Luigiho Sturza.44 Na tomto setkání vzniká Mezinárodní sekretariát demokratických
stran křesťanské orientace (SIPDIC), jehož cílem je spojit dohromady všechny
křesťanské strany v celé Evropě.45 Organizace má svoje sídlo V Paříži, kde působí až do
ukončení své činnosti s počátkem druhé světové války. Opakované snahy organizovat
spolupráci křesťanských stran během druhé světové války selhávaly. Obrat nastává až
po ukončení války. Křesťanskodemokratické strany začínají spolupracovat mnohem
intenzivněji.
V roce 1947 na konferenci v Lucernu vznikají Nové mezinárodní skupiny (NEI) sdružení křesťanskodemokratických stran i jednotlivců z iniciativy švýcarské lidové
strany.46 NEI sídlí nejdříve v Bruselu, poté v Paříži, ale po neúspěchu pravicových stran
se v 50. letech přesouvá do Říma.47 Ve strukturách NEI se angažují především
křesťanští demokraté z Itálie, Německa a Francie. Jednalo se o velké strany, které ve
svých politických systémech většinou tvořily jasnou a zřetelnou středopravou protiváhu
komunismu. Angažovaly se ale také menší křesťanskodemokratické strany z Belgie či
Lucemburska. Její význam však postupně upadal i díky postupující evropské integraci a
rozvoji evropských institucí.48
V roce 1965 se NEI transformovala z iniciativy německé CDU/CSU na Evropskou
křesťanskodemokratickou unii (EUCD). Formace byla oproti NEI mnohem
progresivnější a dynamičtější a také více orientovaná na vznikající evropské struktury.
Jejími členy mohli být už jenom křesťanskodemokratické strany. Cílem organizace byla
formulace evropské křesťanskodemokratické doktríny.49 Na jejím fungování
participovali téměř všechny křesťanskodemokratické strany z tehdejší kontinentální
Západní Evropy s výjimkou Francie, kde byla v té době křesťanskodemokratická strana
na ústupu.50 V roce 1972 EUCD ustanovila Politický výbor ve snaze posílit svoji pozici
v rámci evropských institucí. V organizaci však panovalo napětí, které kulminovalo
v roce 1973, kdy se řešila otázka přijetí britských konzervativců do EUCD v souvislosti
s plánovaným vstupem Velké Británie do ES. Ve Velké Británii neměly doposud
křesťanskodemokratické strany svého přirozeného spojence. V EUCD vznikla snaha o
otevření této platformy i pro strany konzervativně liberální, to však vyvolávalo pnutí
44
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mezi členskými stranami. Pro otevření organizace se zasazovali především němečtí
křesťanští demokraté proti a za zachování striktně křesťanskodemokratického rázu
EUCD byly Italské křesťanské strany. Tento problém se nakonec vyřešil v roce 1976
vznikem Evropské demokratické unie (EDU), do které britští konzervativci rázem
vstoupili. Situaci ještě více umocnil vznik Evropské lidové strany (ELS) v témže roce.

3.2. Vznik Evropské lidové strany
Spouštěcím mechanismem pro vznik EDU a ELS byly první přímé volby do
Evropského parlamentu, které se uskutečnily v roce 1979 a jež byly zároveň výzvou pro
evropské politické strany k jejich většímu rozvoji. Evropské strany tak měly řadu
důvodů se v EP angažovat.51EUCD také navázala užší spolupráci s klubem ELS v EP ve
snaze připravit se na první přímé volby do EP a uspět v nich.
Dynamika procesu Evropské integrace poukazovala na malou efektivnost a
akceschopnost EUCD, proto zde vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem bylo připravit
přechod EUCD na formát evropské strany. Zajímavostí je, že členem komise byl
vlámský politik Wilfred Martens, který je dnešním předsedou EPP. ELS byla slavnostně
založena v roce 1976 v Lucembursku. Zakládajícími členy byly
křesťanskodemokratické strany náležející k sedmi zemím ES (Belgie, Německo,
Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko). Cílem bylo posílit společné snahy o větší integraci
v rámci ES.52 Založení ELS znamenalo pro EUCD ústup ze slávy a postupnou ztrátu
jejího významu, kdy se více soustředila na komunikaci a propagaci demokracie
v zemích střední a východní Evropy. Proto se nakonec EUCD integrovala do ELS
v roce 1999.53
První spor v rámci ELS byl o jméno strany. Němečtí křesťanští demokraté prosazovali,
aby se nová strana jmenovala „lidová“, bylo to totiž v souladu s jejich strategií otevírání
strany směrem ke konzervativním a sekulárním stranám. Proti tomu se velmi hlasitě
stavěli italské a belgické křesťanskodemokratické strany, které se zasazovaly o název
„křesťanskodemokratická“ a stranu orientovanou výlučně na křesťanskodemokratické
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strany. Výsledek této rozmíšky je zřejmý. Byl přijat název „lidová“. Za zmínku také
stojí, že poprvé byl u organizace takovéhoto zaměření použit název „strana“.54
V 80. letech se probíhala stagnace evropské politiky i evropských stran. Přesto ELS
s každým rozšířením ES získala významnou partnerskou stranu v přistupující zemi, ať
již to bylo v Řecku, či v případě Španělska a Portugalska. Změny sebou přinesla až
Maastrichtská smlouva. Byl to tlak evropské lidové strany, které se podařilo dostat do
Maastrichtské smlouvy i paragraf o evropských politických stranách. ELS hned upravila
svoje stanovy tak, aby vyhovovaly této změně. V roce 1991 se také strana rozhodla
otevřít naplno i středopravým sekulárním konzervativním stranám ve snaze posílit tak
svůj parlamentní klub a získat tak dostatečnou sílu prosadit své vize v EP.55 V roce
1993 ELS poprvé vyloučila dvě své členské strany. Jednalo se o portugalskou stranu
Demokratický sociální střed a Baskickou národní stranu. Důvodem vyloučení byla
neochota zmíněných stran připojit se k poslaneckému klubu ELS v Evropském
parlamentu.56 V roce 1995 dochází v důsledku turbulencí na italské politické scéně
k rozpadu italské Křesťanské demokracie a místo ní vstupuje do ELS několik
nástupnických stran. V roce 1996 je přijata do ELS portugalská sociálně demokratická
strana. Jedná se o středopravicovou stranu, i když tomu její název na první pohled
nenapovídá. Na konci 90. let vstupují do ELS velké italské a francouzské strany Berlusconiho Forza Italia a Chirakova UMP.

3.3. Dynamika růstu ELS
ELS v sobě zahrnuje dva typy stran. Prvním typem jsou strany křesťanskodemokratické,
které jsou více zaměřeny na prohlubování evropské integrace a akcentují hodnotová
témata. Druhým křídlem jsou strany konzervativní a sekulární, které více prosazují
témata spojena s ekonomickým liberalismem a osobní svobodou. Otevírání směrem
ke ke konzervativním stranám se projevilo i k postupnému přibližování k EDU, které
začalo kolem roku 2000. Obě strany dokonce sloučily své sekretariáty. EDU dokonce na
svém kongresu v Lisabonu v roce 2002 přijala rozhodnutí sloučit se s EPP. Proti se však
postavili britští konzervativci, kteří iniciovali vznik Hnutí pro evropskou reformu.57
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Otevírání frakce se však neobešlo bez zásadních ideologických konfliktů mezi
křesťanskodemokratickými stranami a stranami sekulárními. Zejména když britští
konzervativci často prosazovali striktně své národní zájmy. Na druhé straně německé
strany se vždy snažily situaci uklidňovat a působit jako pragmatičtí moderátoři debaty a
hledající konsenzus.58 V přibližování obou evropských stran lze vidět konotace se
situací v evropském parlamentu, kde od roku 2004 vznikl spojený klub ELS- ED, ve
kterém kooperovali křesťanští demokraté spolu s britskými konzervativci. ELS byla
velmi dobře připravena na rozšíření EU v roce 2004. Získala nejvíce nových členských
stran v nově přistupujících zemích a nadále buduje síť kontaktů se spřízněnými
politickými stranami v zemích připravujících se na členství v EU.
Hnutí pro evropskou reformu zase na druhé straně vytvořilo institucionální základ pro
vznik poslaneckého klubu Evropských reformistů a konzervativců (ECR), do kterého
z ELS -ED odešli britští konzervativci spolu s českou ODS a polskou stranou Právo a
spravedlnost po volbách v roce 2009. ELS se konsolidovala a získali v ní navrch opět
křesťanskodemokratické strany. A zůstává vedoucí evropskou stranu ve středopravé
části politického spektra i nadále.
ELS disponuje největší členskou základnou v porovnání s ostatními evropskými
stranami. V současnosti ELS sdružuje 74 stran ze 40 evropských zemí, jak členů EU,
tak i zemí, které se na členství připravují. K ELS se také hlásí 13 evropských komisařů a
22 hlav států a vlád. Předsedou strany je od roku 1990 dlouholetý belgický politik
Wilfred Martens.59

3.4. Evropský parlament jako akcelerátor eurostran
Kořeny Evropského parlamentu můžeme nalézt v roce 1952, kdy vzniklo Parlamentní
shromáždění ESUO, jak už bylo výše zmíněno. Funkce shromáždění byla víceméně
konzultativní a jejím úkolem bylo kontrolovat činnost orgánů ESUO. V roce 1957
Parlament rozšířil své pravomoci a působnost i na orgány EHS a EUROATOMu.
V době krize evropských institucí v 60. letech se objevila iniciativa přejmenovat
Parlamentní shromáždění na „Evropský parlament“, snahou bylo především odlišit
instituci od dalších podobných parlamentních shromáždění, jako bylo například
Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Parlament je roku 1962 neoficiálně
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přejmenován. Oficiálně se jeho jméno objeví až v Jednotném evropském aktu v 80.
letech. Společně s tím, se objevují i snahy o zavedení přímých voleb do EP. V roce
1976 je rozhodnuto o zavedení přímých voleb do EP. První volby se tímto způsobem
uskutečnili v roce 1979 a byli svým způsobem přelomové. Znamenali totiž velkou
změnu pro EP. Parlament tak získal přímou vazbu na občany, začal maximálně využívat
své pravomoci a akceleroval vznik poslaneckých klubů a na ně navázaných evropských
stran.60
Smlouvy, jež určují evropské primární právo, soustavně posilovali kompetence
parlamentu. Jednotný evropský akt zavedl proceduru spolupráce, Maastrichtská
smlouva zavedla pro EP proceduru spolurozhodování. Smlouvy také upravovali počet
poslanců parlamentu, který se neustále měnil.
Lisabonská smlouva posiluje postavení EP v legislativním procesu až na úroveň
postavení Rady. Rozšiřuje počet oblastí, kde lze rozhodovat pomocí procedury
spolurozhodování. Zahrnuje do ní nově oblasti justice a vnitra a společnou zemědělskou
politiku. Smlouva také upravuje celkový počet poslanců EP a to tak, že jej snižuje ze
785 na 751 s tím, že žádná země nesmí mít více než 96 poslanců a méně než šest.61

3.5. Obecný mechanismus přijímání norem v Evropském
parlamentu
Legislativní proces v EU je značně sofistikovaný a komplikovaný. Jeho hlavními aktéry
jsou Komise, Rada a Evropský parlament. Na jejich vzájemně provázané součinnosti
záleží, zda bude norma bez problému přijata či nikoliv. K rozhodování je přizvaná i řada
dalších kompetentních orgánů, zejména různých poradních výborů a organizací. Vše
záleží na druhu a povaze přijímané legislativy.
Orgány unie svou prací tvoří sekundární právo komunitárního právního řádu, které je
odvozeno od práva primárního (tj. vychází ze zakládajících smluv). Instituce EU mohou
přijímat pět různých forem legislativních aktů. Jedná se o: nařízení, směrnice,
rozhodnutí, doporučení, stanoviska.
Nejčastějším legislativním aktem bývá směrnice, ta bývá adresována výhradně
členským státům, které se musejí postarat o její implementaci do svého právního řádu.
59
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Orgány EU tak definují cíl, kterého má být dosaženo. Konkrétní způsob realizace však
nechávají na členských státech, které tak normu přizpůsobí svým právním řádům.
Implementace normy bývá často spojena s časovými lhůtami.
Rada rozhoduje zejména čtyřmi možnými způsoby. Prvním je konzultační procedura,
nejstarší procedura, kterou Rada používá ke komunikaci s Parlamentem. Dalším
procesem je proces spolupráce, kdy Rada formuluje své stanovisko zcela nezávisle na
Parlamentu. V případě nesouladu mezi Radou a Parlamentem je třeba sáhnout k tzv.
společnému postoji. Nejčastější procedurou je však spolurozhodování, kdy dochází ke
sladění stanovisek Rady a Evropského Parlamentu na základě dohadovacího řízení. Celá
procedura má dvě čtení. Vedle těchto tří procedur existuje ještě souhlasné řízení, kdy
Parlament a Rada rozhodují paralelně vedle sebe. Pro přijetí aktu je nezbytný souhlas
obou orgánů. Na jejím základě bývá přijímán rozpočet EU.
Procedura spolurozhodování pomohla více zapojit do procesu rozhodování Evropský
parlament, který pomocí dvou čtení dostal přímý vliv na rozhodnutí Rady, která je
nucena se zabývat rozhodnutími Parlamentu. Průběh procedury je ošetřen přesnými
termíny, které zabraňují účelovému prodlužování a obstrukcím.
První čtení připomíná proceduru konzultace. Evropský parlament doručí svá stanoviska
Radě a ta za pomoci kvalifikovaného hlasování hlasuje buď o schválení námitek
Parlamentu, v tom případě je norma přijata, anebo o možnosti přijetí společného
postoje. Dojde- li k přijetí společného postoje Radou, tak Evropský parlament hlasuje o
tomto společném postoji, může ho, buď schválit v tom případě vejde norma v platnost
ve znění Rady anebo absolutní většinou hlasů zamítnout a tím je předloha smetena ze
stolu. Ve většině případů se však parlament uchyluje ke třetímu kroku a tím je přidání
vlastních pozměňovacích návrhů.
Ve druhém čtení přijímá parlament absolutní většinou pozměňovací návrhy, s těmi je
automaticky seznámena jak Rada, tak Komise, které mají měsíc na to, aby se vyjádřili.
Těžiště rozhodování se přesouvá do Rady, která může kvalifikovanou většinou všechny
pozměňovací návrhy přijmout a akt je tak přijat. Jestliže chce Rada přijmout i návrhy,
které Komise zamítla, musí je přijmout jednomyslně. Jestliže však Rada nepřijme
všechny pozměňovací návrhy Parlamentu, je svolán Dohadovací výbor.
Dohadovací výbor je složen ze stejného počtu členů Rady a Evropského Parlamentu,
přítomna je i Komise, která slouží jako zprostředkovatel. Obě strany mají šest týdnů na
to najít kompromis nad problematickými pozměňovacími návrhy. Nepodaří-li se nalézt
shodu, tak celá procedura končí. Kompromisní návrhy přijaté dohadovacím výborem
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musí být ještě schváleny kvalifikovanou většinou Rady a prostou většinou Parlamentu.
Neprojde li návrh v jedné z těchto institucí, tak není schválen.
Celý proces spolurozhodování je komplikovaný a náročný na vzájemnou koordinaci
kroků. Zajímavá je v tomto procesu i úloha Komise, která může v jakékoliv části
vstoupit do hry a návrh stáhnout.
Pravidla pro hlasování na plénu EP upravuje Jednací řád parlamentu. Parlament může
uplatnit při hlasování řadu možností. Parlament může o návrzích lasovat hromadně či o
každém zvlášť, případně vyžádá -li si to situace v případě neshod u přijímaného textu
požádat o dílčí hlasování, kdy hlasuje o každé jeho zvlášť. O jednotlivých návrzích se
hlasuje většinou elektronicky, kdy přístroje zaznamenávají pouze celkový počet hlasů.
V případě konečného hlasování o návrhu se hlasuje jmenovitě. A přístroje
zaznamenávají, jak který poslanec hlasoval. Poslanci mají možnost navrhnout také tajné
hlasování, jež je nadřazeno hlasování po jménech.
Jelikož je jmenovité hlasování (roll-call) hlavním předmětem zájmů analýzy
soudržnosti poslaneckého klubu ELS, tak tu uvádíme přesné znění čl. 167 o jmenovitém
hlasování, tak jak ho určuje jednací řád EP:
„Článek 167 : Jmenovité hlasování
1. Kromě případů stanovených v čl. 106 odst. 5, čl. 107 odst. 5 a článku 166 se hlasuje
jmenovitě, požádá-li o to písemně nejméně čtyřicet poslanců nebo politická skupina
večer přede dnem hlasování, pokud předseda nestanoví jinou lhůtu.
2. Jmenovité hlasování se provede s použitím elektronického hlasovacího zařízení.
Nelze-li toto zařízení z technických důvodů použít, hlasují poslanci v abecedním pořadí
počínaje jménem poslance, kterého určí los. Předseda hlasuje jako poslední.
Hlasování proběhne ústně a vyjádří se slovem „ano“, „ne“, nebo „zdržuji se“. Pro
zjištění, zda byl návrh přijat nebo zamítnut, se berou v úvahu pouze hlasy pro a proti.
Předseda zjistí výsledek hlasování a oznámí jej.
Hlasování se zaznamená do zápisů ze zasedání podle politických skupin, přičemž jména
poslanců jsou v abecedním pořadí a u každého je uvedeno, jak hlasoval.“62

3.6. Evropská lidová strana a její poslanecký klub
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Ruku v ruce s historií ELS se také vyvíjel poslanecký klub ELS jako místo, kde se
prakticky realizovala politika křesťanských demokratů. Vývoj poslaneckého klubu je
na rozdíl od historie politické strany mnohem více navázán na vznik a fungování
evropských institucí, zatímco politická strana se v prvé řadě soustředila na propojení
křesťanskodemokratických stran z různých zemí Evropy.
Kořeny poslaneckého klubu ELS sahají až do září roku 1952, kdy poprvé neoficiálně
vznikla frakce křesťanskodemokratických poslanců při parlamentním shromáždění
Evropského společenství uhlí a oceli. V červnu 1953 byla tato frakce oficiálně
potvrzena. Její klub měl 38 poslanců ze 78 členů shromáždění. 63 Její činnost však byla
relativně izolována od národních stran.64 I v dalších parlamentních orgánech Monetární
unie se ustanovily kluby křesťanských demokratů. Tento krok však neměl významnější
politické dopady, protože parlamentní shromáždění působila jako poradní sbory a jejich
rozhodnutí nebyla závazná.65 Skupina se v této éře nazývala jednoduše „Křesťanští
demokraté“ (CD). Změna ve fungování klubu přichází až v souvislosti se založením
EUCD a také se zvolením nového předsedy klubu Hanse-Augusta Lückera, který
skupinu modernizuje a nastaví nový rámec spolupráce mezi klubem, mateřskými
stranami a EUCD, což se jeví jako nezbytný krok vzhledem k vývoji evropských
institucí a zároveň je to i další krok k plnoprávné evropské politické straně.66 V ke
změnám ve fungování poslaneckého klubu dochází především v souvislosti se změnou
statutu Evropského parlamentu a zavedením přímých voleb. Skupina si mění název na
„Křesťanští demokraté (Poslanecký klub ELS)“ a spolupracují společně s ELS na
přípravě na přímé volby. V prvních přímých volbách do EP v roce 1979 ELS uspěje a
získává o 3% více hlasů než konkurenční socialisté, a to za situace, kdy neměla žádné
kandidáty ve velké Británii a Dánsku. Do jejího poslaneckého klubu zamíří 107
poslanců.67 Klub je v pozdějších volbách několikrát předstižen socialisty, přesto je po
celou dobu mezi dvěma nejsilnějšími frakcemi.
V roce 1992 vstupují do poslaneckého klubu také britští a dánští konzervativci. Stoupne
tak velikost klubu na 162 poslanců a tím úměrně naroste i jeho význam v parlamentní
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politice. Neobejde se to však bez již výše zmíněných rozmíšek. V roce 1999 poslanecký
klub na znamení svojí otevřenosti mění jméno na „Poslanecký klub ELS -ED“. Po
odchodu britských, českých a polských konzervativců v roce 2009 si skupina mění
jméno zpáět na „Poslanecký klub ELS (Křesťanští demokraté)“.
Mezi poslaneckým klubem a evropskou stranou existuje pernamentní napětí. ELS je
vnímána jako výsledek působení frakce v EP.68 Potvrzuje tak nové chápání politiky,
které je charakterizováno větším počtem aktérů, mezi něž jak strany, tak kluby patří.
Poslanecký klub má díky tomu specifické postavení v rámci ELS, má statut
samostatného člena strany. Projevuje se to i v praktické rovině, kdy orgány strany jsou
závislé na podpoře ze strany poslanecké frakce. Rozdíl je vidět na síle aparátu, který
má klub a strana k dispozici. Aparát poslaneckého klubu ELS čítá na tři stovky
zaměstnanců, kdežto strana má jenom několik desítek administrativních pracovníků.69
Poslaneckým klubem od jeho založení v roce 1952 po rok 2009 prošlo 1061
europoslanců. Z poslaneckého klubu ELS pocházelo i 6 předsedů EP z 12.70 Skupina
vždy patřila mezi dvě nejsilnější skupiny v EP. V současnosti je největším klubem v EP
a toto prvenství již potřetí za sebou obhájila. V současnosti má 270 poslanců ze 49
politických stran, jež pocházejí z 26 států EU. Předsedou poslaneckého klubu je
francouzský europoslanec Joseph Daul.

3.7. Program Evropské lidové strany
Dlouhodobý program ELS vychází ideově z křesťanského personalismu. Hájí
nedotknutelnost důstojnosti lidské osoby. Člověk je nahlížen jako subjekt dějin, nikoliv
jako jejich objekt. Každý člověk je tak z tohoto pohledu unikátní osobnost, jedinečná
lidská bytost. Tyto premisy se pak různým způsobem zrcadlí i v konkrétních
politických programech ELS.
Strana se hlásí k odkazu svých otců zakladatelů - Alide De Gasperiho, Jeana Moneta,
Roberta Schumana a Konrada Adenaura, jež byli zároveň hlavními architekty a tvůrci
evropského integračního projektu.
ELS vystupuje jako jasně proevropská politická síla. Podporuje hlubší evropskou
integraci a je nakloněna i myšlence federativního uspořádání EU. Cílem integrace je EU
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jako silná politická unie. Pravomoci evropských institucí by měly být posíleny, EP by
měl získat větší váhu oproti Komisi a Radě. Komise by měla být také posilněna, stejně
tak ale i její kontrola. Strana také prosazovala odkaz na křesťanské hodnoty do návrhu
evropské Ústavy. Podporuje rozšiřování EU dále na východ, má však rezervovaný
postoj k přistoupení Turecka. Zasazuje se také za silnější a akceschopnější Společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku.71 Stejně tak podporuje zavedení bankovní unie a
aktivní boj proti dopadům finanční a ekonomické krize na členské státy.
Poslanecký klub ELS definuje svoje dlouhodobé programové priority takto:
„Poslanecký klub Evropské lidové strany (klub ELS) je významnou politickou silou v
Evropské unii a přímo navazuje na tradici, kterou v roce 1950 zahájil Robert Schuman,
Konrad Adenauer a Alcide de Gasperi.
Poslanecký klub ELS se důsledně a úspěšně podílí na upevňování Evropské unie na
základě nadřazenosti zákona a dodržování základních práv, uplatňování zásady
subsidiarity a účinného rozdělení moci a na základě nezávislých demokratických
institucí tak, aby zajistil, že další vývoj je v souladu se společným zájmem všech
Evropanů.
Členové klubu ELS kladou důraz na víru v hodnoty Evropy, která bude ve své
rozmanitosti usilovat o jednotnost, otevřenost a větší humánnost.
Chceme Evropu, která vytváří příležitosti a bohatství v rámci jednotného trhu, jež je
konkurenceschopný na světové úrovni, a která zároveň prosazuje blaho všech, tedy
nejen Evropanů, ale i obyvatel ostatních částí světa v souladu s principem udržitelného
rozvoje, který je jako jeden z cílů Evropského společenství zakotven ve Smlouvě o EU.
Přejeme si, aby Unie budovala důslednou a účinnou společnou zahraniční a
bezpečnostní politiku a uskutečňovala institucionální reformy nezbytné pro její úspěšné
rozšiřování.
Poslanecký klub ELS je v Evropě politickým středem. Umírněnost a dialog jsou
hlavními nástroji, které klub uplatňuje. Tím, že je jako členové poslaneckého klubu ELS
ve své práci používáme, vyjadřujeme své bezmezné úsilí budovat Evropu nabízející
příležitosti, lepší Evropu pro všechny.“72
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ELS vytváří všechny základní typy politických programů od dlouhodobých programů
po konkrétní akční plány. 73 Před každými evropskými volbami přijímá ELS svůj
programový manifest, který se stává vodítkem pro programy národních stran.

3.8. Struktura klubu a strany
Struktura ELS postupuje dvěma směry - vertikálně a horizontálně. V horizontální
perspektivě je ELS spojena se všemi hlavními evropskými institucemi -Radou,
Komisí a Parlamentem. Dále se k ní připojují i představitelé klubu ELS
v kvaziparlamentních shromážděních (NATO, OBSE, Výbor regionů).
Ve vertikální perspektivě můžeme u ELS nalézt tříúrovňovou strukturu ve složení:
Předsednictvo, Politické shromáždění a Kongres. Předsednictvo je výkonným orgánem
strany a skládá se z Předsedy, Předsedů evropských institucí (pokud náležejí k ELS),
předsedy poslaneckého klubu ELS, obvykle deseti Místopředsedů, generálního
tajemníka a pokladníka.
Politické shromáždění je nejvyšší orgán strany mezi Kongresy. Rozhoduje o přijetí
nových členů a určuje politické směřování strany. Definuje také mandát pro pracovní
skupiny. Je složeno z členů delegovaných národními stranami. Schází se třikrát až
čtyřikrát za rok.
Kongres je nejvyšším orgánem strany. Je složen z delegátů členských stran,
přidružených asociací a poslaneckých klubů. Schází se nejméně jednou za tři roky. Volí
předsednictvo strany a rozhoduje o zásadních otázkách budoucího směřování.
Vedle těchto institucí pořádá ještě ELS Summit pro hlavy států a vlád z rodiny stran
ELS vždy před každou Evropskou radou. Státníci zde diskutují své pozice před
jednáním rady a formulují politická doporučení pro práci ELS.
ELS zřizuje také pracovní skupiny, které připravují pozice k jednotlivým
projednávaným politickým tématům. Vedle toho ještě strana pořádá setkání ministrů
ELS, či semináře na aktuální témata.74
Strana je financována na základě příspěvku EP a také ze členských příspěvků členských
stran. Členství v ELS je různě odstupňováno. Strana se může stát plnoprávným členem,
jenom pokud působí v některém z členských států EU a pokud souhlasí s dlouhodobě
zastávanými programovými hodnotami strany. Plnoprávný člen se může účastnit všech
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úrovní rozhodování v rámci strany. Vedle toho existuje ještě institut přidruženého
členství pro politické strany ze zemí, které ještě nejsou členy EU. V momentě, kdy
domovský stát přidružené členské strany vstoupí do EU, stane se národní strana
automaticky plnoprávným členem ELS. Další možností členství je pozorovatel.
Pozorovatel se obvykle může účastnit zasedání strany, ale nemá hlasovací právo. Dále
strana umožňuje i individuální členství, zpravidla se stávají individuálními členy ELS
europoslanci automaticky po svém zvolení EP, v ostatních případech rozhoduje o
udělení individuálního členství Předsednictvo nebo Politické shromáždění. Strana také
disponuje členstvím v podobě podporovatele, ten můžou obdržet jak osoby, tak i
asociace. Podporovatelé sice nemají taková práva jako plnoprávný člen, mohou se ale
účastnit vybraných jednání strany.
Procedura přijímání členů do ELS není jednoduchá. Národní strana musí nejprve o
členství požádat a podat si přihlášku, kde představí své fungování a podrobně popíše
svůj program. Předsednictvo přidělí přihlášku pracovní skupině k projednání, která k ní
zaujme stanovisko pro Politické shromáždění, které pak o celé věci rozhodne. Přijímaná
strana musí dodržovat programové a ideové hodnoty vyznávané ELS a musí být
relevantní politickou silou ve své zemi. V momentě, kdy je nová členská strana přijata,
musí se její zástupci v EP a dalších parlamentních shromážděních asociovaných
k evropským institucím připojit do poslaneckých klubů ELS.75
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Obr. č. 2 - Organigram struktury ELS, zdroj: epp.eu
Struktura poslaneckého klubu ELS je mnohem sofistikovanější a odpovídá fungování
klubu v rámci EP. Poslanecký klub je navenek reprezentován předsedou, který
vystupuje jménem klubu při klíčových jednáních na plénu parlamentu. Předsednictvo
ještě doplňuje deset místopředsedů. Další stupeň v hierarchii klubu tvoří vedoucí
národních delegací poslanců. Vedle nich jsou v hierarchii klubu ukotvení
Místopředsedové EP a kvestoři, pokud patří k poslaneckému klubu ELS a také
koordinátoři v jednotlivých parlamentních výborech. Všechny zmíněné funkce tvoří
dohromady Výbor poslaneckého klubu ELS, který je hlavním politickým orgánem
frakce a rozhoduje o jejích konkrétních politických krocích.
Také zřizuje pracovní skupiny, které svým rozsahem pokrývají pracovní agendu
Parlamentu. Skupiny se dále dělí na 20 výborů, podle jednotlivých politik. Jejich
úkolem je formulovat a navrhovat pozice klubu k projednávaným tématům a hlasování.
Vedle toho má poslanecký klub k dispozici silné zázemí organizačního a
administrativního sekretariátu. 76 Působení poslaneckého klubu ELS je financováno
z rozpočtu EP.
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4. Analýza koheze ELS v sedmém funkčním období EP
Důležitým aspektem, který určuje sílu nejen poslaneckého klubu, ale obecně i jakékoliv
politické formace, není pouze její velikost či množství zdrojů, kterými disponuje. Velmi
důležitým aspektem je také soudržnost dané formace, strany či klubu. Je to právě vnitřní
koheze, která umožňuje efektivně dosahovat vytyčených programových a politických
cílů a která rozhoduje o vítězství nad konkurenčními subjekty. je to klíčový faktor, který
rozhoduje o úspěchu v politickém boji. Nikoliv nadarmo se také říká, „že v jednotě je
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síla.“ Proto se v další části textu zaměříme právě na rozbor soudržnosti poslaneckého
klubu ELS v současném sedmém funkčním období EP.

4.1. Hixova teorie soudržnosti a soutěživosti v EP
Známý britský politolog Simon Hix ve své staťi s názvem Power to the Parties:
Cohesion and Competition in the European Parliament z roku 2001 předestřel
zajímavou teorii o stabilitě politických stran v EP. Tento svůj koncept poté dále rozvíjel
i ve svých pozdějších textech. Za zmínku stojí i analýza volebního chování v EP po
rozšíření EU v roce 2004.77 Hix se zaobíral tím, jak souvisí soudržnost stran s jejich
soutěživostí. Tyto dva aspekty jsou v demokratických podmínkách komplementární.
V případě EP jsme svědky nárůstu jeho kompetencí a s tím spojeného významu. To se
odráží i na fungování poslaneckých klubů, které jsou však tvořeny národními
delegacemi poslanců, které mají pevnou vazbu na domácí prostředí svých národních
politik. Proto lze předpokládat, že tu roste možnost řady potenciálních koalic či
ideologických konfliktů.78 Proto, aby dostatečně porozuměl principům přijímání
rozhodnutí v EP, shromáždil Hix data o všech jmenovitých hlasováních79 v EP od jeho
prvního volebního období v roce 1979. Předcházející studie, jejichž datové vzorky byly
mnohem omezenější, deklarovaly, že volební chování europoslanců je limitováno spíše
nadnárodními poslaneckými frakcemi než domácí politikou a že poslanecké frakce jsou
mnohem méně soudržné než poslanecké kluby národních parlamentů. Hixovy závěry
však, jak dále uvidíme, byly odlišné. Nutno podotknout, že Hixův text reflektuje
politickou situaci v EP do roku 2001, kdy byla EU tvořena pouze 15 členskými státy a
nebylo její fungování natolik rozmanité a komplpexně provázané jako dnes.
Evropský parlament je velmi specifická instituce. V běžných parlamentních systémech
se vláda opírá o většinou v parlamentu a je s touto většinou velmi úzce spjata, ztratí-li
vláda tuto většinu, obvykle velmi brzy s vládnutím končí. Situace na evropské úrovni je
však poněkud odlišná. Exekutivní část pravomocí na sebe váže Evropská komise, která
není nucena se opírat většinu v EP a také nemůže vyvolat hlasování o své důvěře či o
rozpuštění parlamentu. Komise a Rada se tak musí snažit získat na svou stranu většinu
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poslanců pomocí budování ad hoc koalic podle zaměření jednotlivých hlasování. Pro
hlasování jsou charakteristické dva hlavní motivy: komunikace a rozhodování. 80
Můžeme očekávat, že oba dva motivy budou pro rozhodování poslanců v EP důležité a
odrazí se na jejich stranické disciplíně a soudržnosti s poslaneckým klubem. Proto,
abychom mohli uspokojivě vysvětlit soudržnost poslaneckých klubů tak potřebujeme
vědět, do jaké míry je klub ideologicky homogenní, jak efektivně fungují jeho
organizační řídící struktury a vše se také odvíjí od moci, kterou parlament jako
legislativní orgán disponuje.81
Podle Hixe existují dvě motivace pro spolupráci a soutěživost v parlamentu. První
z nich je snaha být na vítězné straně. To úzce souvisí s velikostí parlamentní frakce
v EP. Čím větší frakce je, tím lépe získává spojence. Druhou motivací je blízkost
politických preferencí. Ta vede k silnějšímu poutu mezi poslanci a tím k větší
soudržnosti v rámci frakce. Proto je nutné se zaměřit i na ideologickou vzdálenost mezi
poslaneckými frakcemi, jako jeden z aspektů, který ovlivňuje formování koalic.

4.2.

Index souhlasu

Hix se zaměřuje na jeden ze tří typů hlasování v EP. Jedná se o roll call hlasování, kdy
poslanci hlasují jmenovitě každý za sebe, a vše je zaznamenáno do zápisu. Vedle toho
se ještě v EP používá hlasování zvednutím ruky a dalším typem je elektronické
hlasování. Poslanci mohou při hlasování vyjádřit svůj souhlas - Ano, či nesouhlas - Ne,
případně se zdržet hlasování. V praxi se odehrává necelá třetina hlasování systémem
roll-call. zpravidla se tak užívá v případech, kdy parlament rozhoduje o důležitých a
strategických záležitostech. Počet hlasování roll-call však dlouhodobě roste. Hix
používá při zjišťování soudržnosti frakce tzv. index souhlasu (Agreement index), jehož
matematické vyjádření je následující:82

kde Yi reprezentuje počet hlasování Ano ve skupině i, Ni reprezentuje počet hlasování
Ne a Ai počet zdržení se hlasování. Index souhlasu se ve výsledku rovná jedné, pokud
všichni členové skupiny volí stejně. Hodnoty nula dosahuje index v případě, že všichni
80
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členové rovnoměrně zastávají všechny tři možnosti, jež hlasování poskytuje. Jako
příklad můžeme uvést situaci, kdy má klub 30 členů. Když všichni hlasují Ano, tak je
index souhlasu roven jedné. V případě, kdy je klub naprosto rozdělen a každý hlasuje
jinak, takže ve výsledku je 10 pro, 10 členů proti a 10 členů se zdrželo, index souhlasu
se rovná nule. Tento index je podobný řadě dalších indexů soudržnosti, rozdíl je pak
především v tom, že reflektuje na rozdíl od ostatních také možnost, kdy se poslanecké
kluby účelově zdržují hlasování.
Hix index souhlasu využívá k předložení celé série tabulek, na kterých poukazuje na
vývoj soudržnosti poslaneckých klubů v EP. V první řadě uvádí přehled početnosti a
síly jednotlivých stranických frakcí v EP v průběhu pěti funkčních období. Z toho
vyplývá, že EPP a PES byli dvěma nejsilnějšími skupinami ve všech funkčních
obdobích. Zároveň předkládá i celkový index souhlasu poslaneckých klubů vždy za
jednotlivá funkční období. Tím potvrzuje, že každá z parlamentních skupin je pro jeho
studii znatelně soudržná a tudíž vhodná.83 Hix porovnává také soudržnost jednotlivých
klubů s průměrnou soudržností celého parlamentu (všech skupin). Tabulky poukazují na
rozdíl mezi absolutní a relativní soudržností, zejména markantní je to u EPP, která
v pátém funkčním období byla nejméně soudržná podle absolutních čísel, ale
v relativním srovnání byla mnohem soudržnější než ve druhém, třetím i čtvrtém
funkčním období.84
Stranické frakce jsou mnohem soudržnější než národní skupiny europoslanců. Dochází
k tomu, že národní soudržnost v EP setrvale klesá, naopak soudržnost trans nacionálních
stranických klubů stoupá s každým funkčním obdobím. Hix se domnívá, že je to také
tím, že volby do EP jsou mnohem více o volbě politických stran než o volbě
nacionálního zájmu.
V další tabulce Hix poukazuje na to, kdy většiny poslanců v jednotlivých poslaneckých
klubech zastávají stejný názor a hlasují spolu. Jeho data potvrzují předpoklad, že
v tomto případě hraje důležitou roli pozice poslaneckého klubu na pravolevé ose
politického spektra. Ty poslanecké kluby, které k sobě mají na pravolevé ose blízko,
pak spolu také mnohem více kooperují a společně hlasují. Samostatnou kapitolu je pak
spolupráce mezi dvěma největšími kluby EPP a PES.
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Hix ve své práci definuje celou sadu nezávislých a zprostředkujících proměnných.
Závislé proměnné jsou v jeho textu především dvě. Jedná se o relativní soudržnost a
tvoření koalic. Obě zkoumal v každém z pěti funkčních období EP od roku 1979 do
roku 2001 ve 44 šestiměsíčních periodách. Relativní soudržnost chápe jako index
souhlasu jednotlivých skupin dělený indexem souhlasu celého parlamentu, a to v každé
šesti měsíční periodě. Tvoření koalic je pojato jako frekvence, kdy většiny libovolných
dvou poslaneckých klubů hlasovaly společně, a to v dané šesti měsíční periodě.85 Hix
záměrně nepoužívá výroční data, nedělí časovou osu na půl roky, aby se tak vyhnul
limitaci sledované problematiky.
Sada vysvětlujících proměnných testuje teoretické vysvětlení a analyzuje závislé
proměnné jako funkci tří typů vysvětlujících proměnných: charakteristik hlasování typu
roll-call, charakteristiky stranických skupin a proměnné spojené s mocí a významem
EP. V případě první sady proměnných - hlasování typu roll-call, vzal Hix dohromady
počet hlasování v dané periodě a zjišťoval, zda větší počet hlasování redukoval nebo
pozvedl soudržnost stranických skupin. Vysoká frekvence hlasování může indikovat
fakt, že parlament jedná o významném tématu, které spustilo vlnu pozměňovacích
návrhů a dodatků a tím pádem i více hlasování. V analýze koaličního chování zahrnuje
především index souhlasu celého EP, tato proměnná poukazuje na to, jak moc je v dané
periodě parlamentní prostředí prodchnuté náklonností ke konsensu. Charakteristika
jednotlivých poslaneckých klubů v analýze stranické soudržnosti se zaměřuje především
na to, jaký dopad má velikost skupiny a na to, jak se projevuje mezinárodní a
ideologická různost v rámci poslaneckého klubu. Národní různost má v tomto případě
dvě proměnné - počet národních stran v rámci klubu a míru jejich frakcionalizace.
K měření míry frakcionalizace Hix využívá Raeovu metodu.86 Závěrem jeho výpočtů je,
že frakcionalizace poslaneckých klubů s postupem času narůstá. Příčinou je především
úspěšné rozšiřování EU, které do parlamentu přivádí nové politické strany, ale také fakt,
že několik stran opustilo menší frakce a připojilo se k jednomu ze dvou největších
poslaneckých klubů EPP či PES.
V analýze koalic zahrnuje proměnnou k měření efektu velikosti skupiny měřeného jako
kombinace procentuálního počtu europoslanců, kteří se v každém z obou klubů účastní
hlasovací koalice. Proměnné určují pravděpodobnost, se kterou může vzniknout koalice
mezi dvěma poslaneckými kluby v závislosti na tom, jakou by tato koalice měla sílu.
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V případě měření ideologické síly se Hix zaměřuje na pozici každé strany na pravo-levé
škále v rámci poslaneckého klubu a během šesti měsíční periody. Pozici národní strany
v politickém spektru pak dále násobíme procentuálním počtem europoslanců, kteří
k národní straně náležejí. Tím získáme představu, jakou sílu v rámci klubu mají.
V případě vnitřní soudržnosti v rámci klubu používáme dvě proměnné - vzdálenost mezi
pravolevým dělením v rámci klubu v porovnání s průměrnou vzdáleností v rámci celého
parlamentu. Druhou proměnnou je vnitřní ideologická různost v rámci každého klubu.
Hix pro její zjištění dokonce konstruuje vlastní vzorec. Data ukazují, že zde panovala
ustálená změna v rámci ideologické rozdílnosti mezi dvěma hlavními aktéry EPP a PES.
Data ukazují, že od 90. let se obě největší strany posunuly na pomyslné politické škále
více vpravo, zatímco liberálové zůstali na pozici v centru. Vzdálenost mezi EPP a PES
se zvýšila, na druhou stranu se PES přibližuje k pozicím liberálů.
Poslední proměnná se zaměřuje na vnitrostranickou diverzitu a určuje, kolik procent
europoslanců daného poslaneckého klubu náleží k národním politickým stranám, jež
jsou členy vládních koalic v rámci národních států. Čím je více europoslanců z vládních
stran, tím je větší pravděpodobnost, že poslanecký klub bude méně soudržný. Je tu totiž
předpoklad, že národní vlády se budou snažit instruovat své europoslance, tak aby hájili
pokud možno národní zájmy domácí vlády. Ve třetí sadě proměnných se Hix zaměřuje
na zkoumání síly a moci Evropského parlamentu. Definuje čtyři proměnné. V první řadě
se zaměřuje na nárůst síly parlamentu v důsledku přijetí nových smluv, jež definují
primární právo EU. Zaměřil se především na tři klíčové smlouvy: Jednotný evropský
akt, Maastrichtskou smlouvu a Amsterdamskou smlouvu. V druhé řadě se zaměřuje na
specifika jednotlivých poslaneckých klubů a to, jak spolu vzájemně dokážou
spolupracovat. Předkládá tak různé varianty spolupráce vždy dvou klubů a určuje jejich
četnost. Dalším faktorem, který Hix při svém výzkumu bere v potaz, je rozšiřování EU.
Mezi sledované proměnné tak zařadil i vstup Řecka v roce 1981, přistoupení Španělska
a Portugalska v roce 1986 a rozšíření unie o Rakousko, Švédsko a Finsko v roce 1995.
Hix si také uvědomuje potenciální rizika, kterým se jím vytvořená metodologie
vystavuje. Jeho práce tak čelí nebezpečí vícenásobné korelace několika proměnných,
z nichž jedna nebo více nebudou znatelné. Druhým problémem je, že nestacionární ze
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závislých proměnných mohou být zdrojem obav, daných tím, že ve výzkumu je 44
sledovaných period. Hix při tom odmítá nulovou hypotézu nestacionarity.87

4.3. Hixovy hypotézy
V předešlých řádcích byly teoreticky a metodologicky popsány výchozí pozice Hixova
výzkumu, který se primárně zaměřoval především na páté funkční období EP do roku
2001. Hix však ve svém výzkumu neustával a nadále ho rozvíjel i pro následující
funkční období parlamentu. Při svém zkoumání došel k následující sérii závěrů, které
jsou zároveň základem pro naši analýzu.
Prvním závěrem je zjištění, že velikost skupiny je přímo úměrná její soudržnosti.
S rostoucí velikostí skupiny tak roste i její soudržnost.88 Jestliže velikost skupiny
stoupne o jedno procento, tak soudržnost skupiny stoupne o 5,3%. 89 Velké stranické
rodiny lidovců a socialistů mají v průběhu času silnou tendenci zvětšovat svoji velikost,
naproti tomu menší frakce jsou často velmi fragmentované a hrozí jim rozpad v delší
časové perspektivě.
Druhý závěr se týká otázky frakcionalizace. I když počet národních skupin v rámci
frakce není relevantní, národní frakcionalizace snižuje celkovou soudržnost
poslaneckého klubu. Zvýší-li se národní frakcionalizace uvnitř klubu o jedno procento,
tak celková soudržnost klubu poklesne o 17,7%.90
Třetí závěr se zaměřuje na problematiku ideologických proměnných. Hix zjišťuje, že
ideologické rozdíly nemají signifikantní dopady na soudržnost poslaneckých klubů.
Jestliže se v poslaneckém klubu vyskytuje více ideových názorů, jeho soudržnost klesá
pouze marginálně. Jednoprocentní nárůst ideologické diverzity implikuje 2,6 % pokles
soudržnosti.91 Jinými slovy lze říci, že mnohem větší dopad na vnitřní fungování
poslaneckých klubu má štěpící linie, která dělí klub podle národních rozdílů než linie
vedená podél ideologických rozdílů.
Další závěr poukazuje na příslušnost jednotlivých europoslanců ke stranám, které drží
v rukou vládní odpovědnost na domácí půdě a těch, jejichž strany jsou v opozici.
Hixovým závěrem je, že míra zastoupení europoslanců reprezentující vládní strany vede
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k větší míře soudržnosti. Vlády se snaží tlačit na své europoslance, aby prohlasovali
taková stanoviska, která přijaly členské státy na jednání Rady. Tento závěr do značné
míry vyvrací prvotní předpoklad, který byl veskrze opačný a očekával, že vládní
europoslanci budou více motivováni hájit národní zájmy své vlády než politiku
poslaneckého klubu.
Posledním, nikoliv však nevýznamným, je závěr týkající se dlouhodobého vývoje
parlamentu ve vztahu k soudržnosti poslaneckých klubů. Všímá si dopadů, které
přinesly parlamentu nové smlouvy. S každou novou smlouvou jednak vzrostly
pravomoci a význam této instituce a zároveň se zvýšila i soudržnost klubů. Obecně lze
tak říci, že z hlediska dlouhodobého vývoje soudržnost parlamentu roste. Za zmínku
stojí, že rozšíření unie se nikterak znatelně neodrazilo na míře soudržnosti EP, i když
efekt rozšíření se částečně odráží v oblasti frakcionalizace národních skupin uvnitř
poslaneckých klubů. Otázce dopadů rozšíření se Hix dále zabýval ve svých pozdějších
pracích, které reflektovaly rozšíření EU o deset nových členských zemí v roce 2004.92
Hix shrnuje svou stať tak, že v Evropském parlamentu se projevuje rostoucí
organizovanost a soutěživost mezi jednotlivými frakcemi. Soudržnost poslaneckých
klubů roste a těží z ní především nejsilnější skupiny, a to i navzdory rostoucí národní
fragmentaci uvnitř klubů, která má negativní dopad na soudržnost. Přestože soudržnost
jednotlivých poslaneckých klubů stoupá, soudržnost parlamentu jako celku klesá
soustavně od roku 1988. Příčinou je především klesající počet hlasování, která jsou plně
konsenzuální.
Velikost stran, u které by se dalo předpokládat, že je hlavním předurčujícím znakem pro
uzavírání případných volebních koalic, podle Hixových zjištění nehraje při formování
koalic hlavní roli. Koalice jsou formovány především na základě postavení na pravolevé
ose politického spektra. Vnější a vnitřní kontext celé problematiky dokazuje, že
Evropský parlament potvrdil svoje významné místo mezi ostatními evropskými
institucemi. Závěry Hixovy studie poukazují na to, že s rostoucím významem
Evropského parlamentu roste také význam poslaneckých skupin. Parlament by tak
v konečném důsledku neměl být nahlížen jako homogenní aktér, ale místo toho by měl
být považován za uskupení transnárodních stranických aktérů s předvídatelnými
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preferencemi.93 Hixovy závěry tak otevírají prostor pro další výzkum poslaneckého
chování v EP. Není proto divu, že Hix toto téma dále rozvíjel a prohluboval.
Ve své poslední práci k tomuto tématu z roku 2009 se zaměřil na analýzu šestého
období parlamentu (2004 - 2009) v porovnání s předchozím pátým obdobím, které je
předmětem jeho prvotní analýzy.94 Šesté funkční období EP se tomu předchozímu
v mnohém podobalo. Poslanecký klub ELS zůstal nejsilnější parlamentní frakcí. Roli
rozhodujícího jazýčku na vahách hráli opět Liberálové. Rozdíl byl však v tom, že
v tomto období Liberálové hlasovali společně s ELS mnohem častěji než se socialisty
z PES. Všímá si především dopadů rozšíření EU, které se projevily v EP ve dvou
hlavních efektech. Prvním z nich je tzv. „size -effect“.95 Parlament s příchodem nových
europoslanců nabobtnal a počet zákonodárců se zvýšil z 626 na 732. Poslanecké kluby
se v závislosti na tom také zvětšily, avšak s tím také vzrostla jejich soudržnost, čímž se
potvrdila i předchozí Hixova zjištění.
Dalším efektem je tzv.“ composition effect“.96 Rozšíření změnilo celkové prostředí
v parlamentu. Instituce se stala mnohem rozmanitější než doposud, což se projevilo
především při formování koalic. Předpokladem bylo, že chování europoslanců z nových
zemí bude odlišné od chování poslanců ze starých členských zemí a že může snížit
dosavadní soudržnost. Hix použil opět svoji sofistikovanou metodu pro zjišťování
soudržnost šestého parlamentu. Závěrem jeho analýzy byla tři klíčová zjištění. Prvním
byl fakt, že trans národní poslanecké frakce jsou mnohem soudržnější než národní
reprezentace v EP. Druhým zjištěním byla skutečnost, že rozdíl mezi hlasováním podle
stranické linie vzrostl oproti hlasování podle národních zájmů. Třetí zjištěním bylo, že
tento rozdíl zůstal relativně konstantní v šestém funkčním oproti pátému funkčnímu
období parlamentu.97 Dílčím zjištěním je to, že soudržnost v malých státech je mnohem
větší než u velkých států, které jsou zastoupeny vysokým počtem europoslanců.
Poslanci z nových států se zároveň drží mnohem více linie svých národních zájmů než
poslanci ze starých členských zemí, což Hix dokládá příkladem hlasování o návrhu
evropské směrnice o službách.98 I přesto však celková soudržnost parlamentu zůstává
stabilní i navzdory rozšíření. Soudržnost sice lehce poklesla, ale nikoliv znatelně.
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Soudržnost poslaneckého klubu ELS velmi lehce vzrostla oproti funkčnímu období.
99

Nicméně můžeme říci, že soudržnost zůstala stabilní. Hix v tomto případě sledoval i

více typů hlasování EP a došel k závěru, že soudržnost parlamentu je u všech typů
hlasování velmi vysoká. Jendá se o legislativní, nelegislativní hlasovaní a hlasování o
rozpočtových záležitostech. Ve všech případech míra soudržnosti přesahuje 70%.100
Hixova analýza je vodítkem pro nastavení naší analýzy, která je jádrem této práce.
Hixem navrhnuté proměnné určují rámec i pro naši studii. Charakter a zaměření tohoto
textu si však vyžaduje určité upravy a zjednodušení Hixovy metodologie tak, abychom
mohli dosáhnout co nejlepší vypovídací hodnoty výsledků pro případ naší studie poslanecký klub ELS.

4.4. Analýza soudržnosti
Proto především zúžíme zaměření analýzy pouze na jeden z poslaneckých klubů, a to
na poslanecký klub ELS, i když v tomto případě se neubráníme srovnání jeho
soudržnosti se soudržností ostatních stran. Dalším krokem je časové omezení studie na
sedmé (současné) funkční období parlamentu (2009 -2014), tím plynule navážeme na
danou problematiku v místě, kde Hix přestal, abychom pak v závěru porovnali
soudržnost a loajalitu skupiny ELS s předchozími funkčními obdobími. Záměrně se
proto v analýze soustředíme na Hixova zjištění ohledně otázky stranické soudržnosti a
otázku budování koalic necháváme stranou.
Hixovy výše zmíněné závěry analýzy koheze stranických skupin v EPP nám skýtají
širokou základnu pro konstituování nezávislých proměnných naší analýzy. Jako
nejvhodnější hypotézy se pro účely naší práce jeví tato čtyři tvrzení:
- Soudržnost poslaneckého klubu je přímo úměrná jeho velikosti.
-Národní frakcionalizace vede k poklesu soudržnosti poslaneckého klubu.
- Ideologická různost nemá vliv na soudržnost poslaneckého klubu.
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-Množství europoslanců zastoupených ve vládních stranách má znatelný efekt na
soudržnost poslaneckého klubu.
Podle těchto výroků určíme nezávislé proměnné pro naši analýzu, které nás posléze
dovedou k určení nezávislé proměnné a tím pádem i k cíli našeho bádání.
První výrok nás odkazuje k velikosti poslaneckého klubu. Zaměříme se proto na
velikost poslaneckého klubu ELS a jeho sílu v porovnání s ostatními poslaneckými
kluby. Z předložených dat pak můžeme formulovat předpoklady ohledně stranické
loajality uvnitř klubu.
V případě druhého výroku se zaměříme na vnitřní frakcionalizaci klubu podle národní
stranické příslušnosti jednotlivých europoslanců. Důležitým ukazatelem pro nás nebude
pouze počet národnostních uskupení a jejich zastoupení v rámci skupiny, ale především
míra jejich loajality při hlasování se skupinou. Ta je vyjádřena Hixovým indexem
souhlasů pro každou národní stranu zvlášť. Díky tomu získáme přehled nejen o tom,
které strany jsou loajální a které často rebelují, ale také o tom, zda má poslanecký klub
jako celek tendenci zvyšovat svoji soudržnost či ji snižovat.
Třetí výrok věnovaný dopadům ideologické vzdálenosti mezi jednotlivými národními
stranami v rámci poslaneckého klubu nám umožňuje tuto oblast politiky uzávorkovat a
vyloučit tak z naší analýzy i přes to, že význam ideových postojů národních stran je
v evropské politice zcela zásadní. V tomto případě však vyloučením měření míry
postojů v ideových a programových záležitostech dosáhneme lepšího zacílení analýzy
přímo na kvantifikovatelná data.
Poslední výrok ze série Hixových závěrů nás vede k tomu, abychom se zaměřili na to,
které ze členských stran poslaneckého klubu ELS se v současnosti podílejí na vládních
koalicích ve členských státech. Tento fakt nám může pomoci určit tendenci
poslaneckého klubu v oblasti jeho soudržnosti.
Na závěr pak konstituujeme tabulku celkové soudržnosti poslaneckého klubu ELS ve
srovnání se soudržností ostatních poslaneckých klubů a také v perspektivě toho, jak se
soudržnost skupiny ELS odvíjela v předchozích funkčních obdobích EP.
Nezávislá proměnná

Zprostředkující

Závislá proměnná

proměnná
Velikost poslaneckého

Koheze poslaneckého

klubu

klubu EPP
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Národnostní

Index souhlasu

fragmentace
Zastoupení poslanců
vládních stran

Tabulka č 3. - Metodologické rozvržení analýzy soudržnosti poslaneckého klubu ELS

4.4.1. Velikost poslaneckého klubu
V evropských volbách, které se konaly v červnu 2009, se ELS podařilo obhájit pozici
nejsilnějšího poslaneckého klubu v EP. Strana získala 265 mandátů z celkového počtu
736, v řadě zemí strany z rodiny ELS volby vyhrály. Celkově však poslanecký klub
lehce oslabil, když klesl na 265 mandátů z předchozích 279. je však nutné v této
souvislosti zmínit, že došlo ke změně oproti předchozímu složení poslaneckého klubu,
který se v šestém funkčním období jmenoval ELS - ED. Po volbách 2009 se však
zástupci britských konzervativců společně s reprezentanty české ODS a polských PiS
rozhodli opustit řady poslaneckého klubu ELS a zamířili do vlastní nové poslanecké
frakce nazvané Skupina evropských konzervativců a reformistů. V této souvislosti došlo
ke změně názvu poslaneckého klubu z ELS-ED na ELS s podtitulem Křesťanští
demokraté. Poslanecký klub tím pádem ztratil svého stranického zástupce ve Velké
Británii, třetí největší zemi EU. Zároveň se změnilo rozložení sil v parlamentu, a jak
uvidíme, skupina ECR se stala blízkým spojencem klubu ELS v řadě hlasování.

rok

2009

2010

2011

2012

Počet poslanců ELS

265

265

271

270

Celkem počet MEP

736

736

753

753

Podíl ELS

36%

36%

36%

36%

Tabulka č.5 - Vývoj počtu poslanců ELS v 7. funkčním období EP, zdroj: epp.eu
V průběhu funkčního období došlo v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy na sklonku
roku 2009 i k navýšení počtu europoslanců ze 736 na 753. tato skutečnost způsobila
řadu sporů o to, kterým státům budou europoslanci přidáni. Nutno říci, že smlouva
počítá s dalšími změnami počtu poslanců v souvislosti se vstupem Chorvatska do EU.
Při navyšování počtu poslanců však zůstalo zachováno proporční rozdělení mandátů
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mezi jednotlivé poslanecké kluby. Počet poslanců ELS narostl na 271, ale síla
poslaneckého klubu zůstala nezměněná.
Poslanecký klub

Počet mandátů

Poměrné zastoupení

EPP

265

36 %

S&D

184

25 %

ALDE

84

11,4 %

GRENS

55

7, 5 %

ECR

54

7,3 %

GUE/NGL

35

4,8 %

EFD

32

4,3 %

NA

27

3,7 %

Tabulka č. 6- Rozložení sil v EP po volbách v roce 2009 zdroj: Evropský parlament101
Z tabulek tak vyplývá, že poslanecký klub ELS si udržel i v sedmém období nejsilnější
postavení mezi politickými frakcemi v Evropském parlamentu. První tabulka nám
ukazuje, že v dosavadním průběhu volebního období zůstala relativní síla poslaneckého
klubu nezměněna i přesto, že došlo k navýšení celkového počtu poslanců EP. Je tu proto
velmi silný předpoklad pro udržení silné soudržnosti klubu, v intencích předchozích
Hixových zjištění. Soudržnosti klubu může také napomoci fakt, že došlo k odštěpení
britských konzervativců a k nim přidružených stran konzervativně liberální orientace,
takže v ELS opět posílily křesťanskodemokratické strany. Nicméně, jak již bylo
zmíněno, ideové rozdíly nemají přílišný dopad na soudržnost při hlasování. Takže nelze
tuto secesi nijak přeceňovat.

4.4.2. Národnostní fragmentace v rámci poslaneckého klubu EPP
Další oblastí, na kterou se zaměříme při na analyzování soudržnosti celého
poslaneckého klubu je jeho vnitřní složení, a to především množství národních
reprezentací politických stran a míru jejich loajality při hlasovaní v liniích vytyčených
poslaneckým klubem ELS jako celkem.
Poslanecký klub ELS tvoří 49 národních politických stran ze všech zemí EU s výjimkou
Velké Británie. Společně se jmény politických subjektů uvádíme i počet jejich zástupců
v EP, aby tak byla znát i velikost jejich zastoupení v rámci klubu. Většinou se jedná o
101

Evropský parlament, přístupné online z:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/00082fcd21/V%C3%BDsledky-podle-st%C3%A1tu%282009%29.html (dne 4.1.2013)
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strany křesťanskodemokratického zaměření, ale přítomny jsou i strany konzervativně
liberální a středopravé. Oproti minulému funkčnímu období EP, kdy čítal poslanecký
klub ELS 50 členských stran, se počet členských stran v klubu příliš nezměnil. Za
povšimnutí stojí především velmi silná (98,74%) soudržnost německé CDU, která je
zároveň nejsilnější stranou v rámci poslaneckého klubu.
Tabulka č.7 - Národnostní fragmentace v poslaneckém klubu ELS - vyjádřena Indexem
souhlasu
Počet
Členský stát

Národní strana

MEPs

Soudržnost

Slovenská demokratická a kresťanská únia Slovensko

Demokratická strana

2 99.39 %

Slovinsko

Slovenska demokratska stranka

3 99.30 %

Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció
Slovensko

Pártja

2 99.14 %

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys
Litva

demokratai

Německo

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Bulharsko

Blue Coalition

4 98.90 %
34 98.74 %
2 98.55 %

Unione dei Democratici cristiani e dei
Itálie

Democratici di Centro

6 98.43 %

Rumunsko

Partidul Democrat-Liberal

Slovensko

Kresťanskodemokratické hnutie

Česká

Křesťanská a demokratická unie -

republika

Československá strana lidová

Itálie

Il Popolo della Libertà

Bulharsko

Citizens for European Development of Bulgaria

5 98.12 %

Kypr

Democratic Rally

2 97.86 %

Slovinsko

Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka

1 97.81 %

Portugalsko

Partido Popular

2 97.73 %

Německo

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

8 97.64 %

11 98.37 %
2 98.27 %

2 98.23 %
25 98.18 %
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Portugalsko

Partido Social Democrata

8 97.45 %

Estonsko

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1 97.43 %

Polsko

Platforma Obywatelska

Polsko

Polskie Stronnictwo Ludowe

4 97.18 %

Rumunsko

Uniunea Democrată Maghiară din România

3 97.17 %

25 97.40 %

Südtiroler Volkspartei (Partito popolare
Itálie

sudtirolese)

1 97.03 %

Lotyšsko

Pilsoniskā Savienība

2 96.82 %

Malta

Partit Nazzjonalista

2 96.62 %

Lotyšsko

Vienotība

1 96.50 %

Lucembursko

Parti chrétien social luxembourgeois

3 96.46 %

Španělsko

Partido Popular

Itálie

Unione Democratici per l'Europa

24 96.27 %
1 96.27 %

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény
Maďarsko

Demokrata Néppárt

Itálie

Futuro e Libertà per l'Italia

14 96.21 %
1 96.15 %

Union pour un Mouvement Populaire - Parti
Francie

Radical

1 96.05 %

Francie

Union pour un Mouvement Populaire

Lotyšsko

Jaunais laiks

1 95.96 %

Francie

Nouveau Centre

2 95.26 %

Irsko

Fine Gael Party

4 95.22 %

Nizozemsko

Christen Democratisch Appèl

5 95.11 %

Belgie

Christen-Democratisch & Vlaams

3 95.11 %

Rakousko

Österreichische Volkspartei

6 95.08 %

Finsko

Kansallinen Kokoomus

3 95.07 %

Francie

Gauche moderne

2 94.52 %

Španělsko

Unió Democràtica de Catalunya

1 94.31 %

Řecko

Nea Demokratia

7 93.61 %

Belgie

Christlich Soziale Partei

1 93.26 %

Francie

Union des Démocrates et Indépendants

1 92.88 %

23 96.00 %
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Dánsko

Det Konservative Folkeparti

1 88.90 %

Belgie

Centre Démocrate Humaniste

1 88.71 %

Švédsko

Moderata Samlingspartiet

4 83.47 %

Švédsko

Kristdemokraterna

1 83.36 %

Finsko

Suomen kristillisdemokraatit

1 82.44 %

zdroj : votewatch.eu
Z předložených dat je patrné, že rozptyl stranické soudržnosti se pohybuje od 82% po
99% z čehož je patrné, že poslanecký klub ELS vystupuje při hlasování velmi jednotně
a soudržně. Jeho soudržnost národních stran je dokonce větší než v období
předcházejícím, kdy se pohybovala od 73% po 99%.102 Zde však hráli roli britští
konzervativci, kteří patřili mezi jednu ze stran s nejnižší stranickou loajalitou.
Velká vnitřní soudržnost stran i navzdory jejich velkému počtu nás přivádí k paradoxu.
Velký počet stran znamená i velký nárůst možnosti vnitřního štěpení - frakcionalizace.
Podle Hixovy hypotézy by velká frakcionalizace uvnitř poslaneckého klubu měla vést
k oslabení soudržnosti. To se zde však neděje, ba naopak soudržnost ještě více vzrostla.
Vysvětlením tohoto jevu může být buď skutečnost, že vysoká soudržnost je způsobena
naplněním zbývajících dvou hypotéz (první se týká velikosti klubu a druhá míry
participace členských stran na národních vládách), které tak tezi o frakcionalizaci
upozaďují. Anebo dalším vysvětlením může být, že není důležitý počet národních stran
v rámci poslaneckého klubu, jak na to poukazuje i Hix103, ale je důležité, zda se některá
z členských stran dlouhodobě nerozchází s hlasovací politikou poslaneckého klubu, což
můžeme právě nazývat frakcionalizací. V minulém období jsme mohli vidět takovouto
frakcionalizaci u britských konzervativců, české ODS a dalších konzervativně
liberálních stran, které nakonec klub ELS opustily a založily si vlastní frakci. V sedmém
období proto můžeme mluvit o konsolidaci poslaneckého klubu ELS. Soudržnost
národních stran má relativně nízký rozptyl a je na značně vysoké úrovni, která značí, že
snaha o budování frakcí v rámci poslaneckého klubu je velmi nízká.

102

Vote Watch, přístupné online z: http://www.votewatch.eu/en/term6-national-partiesloyalties.html#/#0/0/2004-07-20/2009-09-01/1/
103
Hix,S. 2001 s. 226
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4.4.3. Příslušnost europoslanců ELS k vládním stranám
Podle další Hixovy hypotézy má míra zastoupení poslanců z národních stran, jež se
účastní vládních koalic v domácích vládách, znatelný pozitivní efekt na stranickou
disciplínu a v rámci poslaneckého klubu. Proto níže předkládáme tabulku, jež analyzuje
zastoupení jednotlivých stran ve vládních koalicích na domácí půdě. Je nutno
podotknout, že politický vývoj v členských státech je často velmi specifický a
mnohokrát také dochází k velmi rychlým změnám vlád. Proto náš přehled reflektuje
situaci v Evropě v období prosince 2012. V případě Itálie, jejíž politický systém je
z evropských zemí asi nejvíce svérázný, jsou mezi strany vládní koalice počítány ty
strany, které podporují úřednický kabinet.
Tabulka č.8 - Příslušnost MEPs k vládním stranám (prosinec 2012)

Členský stát

Národní strana

Vládní

Počet

koalice

MEPs

Christlich Demokratische Union
Německo

Deutschlands

ANO

34

Itálie

Il Popolo della Libertà

NE

25

Polsko

Platforma Obywatelska

ANO

25

Španělsko

Partido Popular

ANO

24

Francie

Union pour un Mouvement Populaire

NE

23

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény
Maďarsko

Demokrata Néppárt

ANO

14

Rumunsko

Partidul Democrat-Liberal

NE

11

Německo

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

ANO

8

Portugalsko

Partido Social Democrata

ANO

8

Řecko

Nea Demokratia

ANO

7

Unione dei Democratici cristiani e dei
Itálie

Democratici di Centro

ANO

6

Rakousko

Österreichische Volkspartei

ANO

6

ANO

5

Citizens for European Development of
Bulharsko

Bulgaria
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Nizozemsko

Christen Democratisch Appèl

NE

5

Irsko

Fine Gael Party

ANO

4

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys
Litva

demokratai

NE

4

Polsko

Polskie Stronnictwo Ludowe

ANO

4

Švédsko

Moderata Samlingspartiet

ANO

4

Belgie

Christen-Democratisch & Vlaams

ANO

3

Finsko

Kansallinen Kokoomus

ANO

3

Lucembursko

Parti chrétien social luxembourgeois

ANO

3

Rumunsko

Uniunea Democrată Maghiară din România

NE

3

Slovinsko

Slovenska demokratska stranka

ANO

3

Bulharsko

Blue Coalition

ANO

2

Křesťanská a demokratická unie Česká republika

Československá strana lidová

NE

2

Francie

Nouveau Centre

NE

2

Francie

Gauche moderne

NE

2

Kypr

Democratic Rally

NE

2

Lotyšsko

Pilsoniskā Savienība

ANO

2

Malta

Partit Nazzjonalista

ANO

2

Portugalsko

Partido Popular

ANO

2

NE

2

Slovenská demokratická a kresťanská únia Slovensko

Demokratická strana
Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció

Slovensko

Pártja

NE

2

Slovensko

Kresťanskodemokratické hnutie

NE

2

Belgie

Christlich Soziale Partei

NE

1

Belgie

Centre Démocrate Humaniste

ANO

1

Dánsko

Det Konservative Folkeparti

NE

1

Estonsko

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

ANO

1

Finsko

Suomen kristillisdemokraatit

ANO

1
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Union pour un Mouvement Populaire - Parti
Francie

Radical

NE

1

Francie

Union des Démocrates et Indépendants

NE

1

Südtiroler Volkspartei (Partito popolare
Itálie

sudtirolese)

ANO

1

Itálie

Unione Democratici per l'Europa

ANO

1

Itálie

Futuro e Libertà per l'Italia

ANO

1

Lotyšsko

Vienotība

ANO

1

Lotyšsko

Jaunais laiks

ANO

1

Slovinsko

Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka

ANO

1

Španělsko

Unió Democràtica de Catalunya

NE

1

Švédsko

Kristdemokraterna

ANO

1

zdroj: votewatch. eu, bbc
Z tabulky vyplývá, že ze 49 národních stran uvnitř poslaneckého klubu ELS jich je
v současné době 31 členem vládní koalice či vládu podporuje na úrovni členského států.
Jedná se o 63% členských stran poslaneckého klubu. Tyto strany představují 179
poslanců, což je přesně 66 % poslaneckého klubu. Můžeme proto říci, že dvoutřetinová
příslušnost poslaneckého klubu ke stranám, které se účastní vládních koalic, je velkým
předpokladem pro vysokou míru soudržnosti klubu. Je nutné si ale uvědomit, že tento
údaj není příliš konstantní a vzhledem k četnosti voleb a nestálé povaze řady vládních
koalic je potřeba počítat s dynamickým vývojem a častými změnami této proměnné.

4.4.4. Celková koheze poslaneckého klubu ELS
V prvé řadě zhodnotíme, do jaké míry naplňuje fungování poslaneckého klubu ELS
v sedmém parlamentním období zmíněné tři Hixovy hypotézy, které vedou k určení
předpokladů pro vysokou soudržnost stranické skupiny. Následně srovnáme své
předpoklady s celkovou kohezí celé skupiny za stávající období a srovnáme ho se
soudržností skupiny v předcházejících funkčních obdobích EP respektive soudržností
ostatních parlamentních klubů.
Hixovy hypotézy, podle kterých jsme koncipovali naší analýzu, jsou následující:
„Soudržnost poslaneckého klubu je přímo úměrná jeho velikosti. Čím větší klub, tím
větší souměrnost.“
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V případě velikosti klubu je EPP největším z poslaneckých klubů v EP, který v sobě
sdružuje 271 europoslanců ze 49 politických stran z 26 členských zemí EU. Lze tak říci,
že EPP v porovnání s ostatními poslaneckými kluby největší předpoklady k vysoké
soudržnosti. Velikost klubu také může přitahovat další europoslance z menších stran,
aby se stali členy a dosáhli tak silného zázemí a zároveň tím posílili soudržnost klubu.
„Národní frakcionalizace vede k poklesu soudržnosti poslaneckého klubu.“
V případě této hypotézy jsme zjistili, že poslanecký klub ELS se skládá ze 49 různých
národních stran. Je však překvapivé, že rozptyl míry jejich soudržnosti při hlasování se
pohybuje od 82 % do 99 %. To poukazuje na nízkou frakcionalizaci národních stran
uvnitř klubu. Naopak je nutné zmínit, že index souhlasu nejsilnější národní delegace německé CDU/CSU - dosahuje více jak 98%. Němečtí europoslanci tak působí velmi
soudržně, což pomáhá stabilizovat celý klub. Za zmínku stojí srovnání s poslaneckým
klubem EPP v předchozím šestém období, kdy v rámci EPP působili britští
konzervativci, kteří právě frakcionalizovali klub a snižovali tím tak celkovou soudržnost
skupiny. Proto má současný poslanecký klub mnohem větší předpoklady pro dosažení
vyšší soudržnosti, než měl klub ELS v minulém funkčním období.
„Množství europoslanců zastoupených ve vládních stranách má znatelný efekt na
soudržnost poslaneckého klubu.“
Z dílčí analýzy zastoupení národních stran z poslaneckého klubu ELS ve vládních
koalicích národních vlád vyplývá, že dvě třetiny poslanců náleží ke stranám, které jsou
momentálně členy vládních koalic. Je zde proto vysoká pravděpodobnost, že domácí
vlády, které se střetávají s evropskou agendou na jednání Rady, budou ovlivňovat své
poslance mnohem zodpovědněji a budou se je snažit ponoukat, aby zastávali
konstruktivní stanovisko při hlasování zejména k návrhům Rady. Silné zastoupení
poslanců navázaných na vládní strany tak značí vysoký předpoklad, že poslanecký klub
bude soudržný při hlasování.
Když si shrneme naše zjištění, tak všechny tři hypotézy se v sedmém období EP
potvrzují a dávají silné předpoklady k tomu, že soudržnost poslaneckého klubu bude
velmi vysoká a zřejmě vyšší než v předchozích funkčních obdobích.
Pro potvrzení našich předpokladu je nutné, abychom uvedli ještě další údaj, který Hix
konstituuje ve svém webovém projektu věnovaném rozhodování v EU, a to je celková
koheze poslaneckého klubu v daném období v porovnání s ostatními poslaneckými
kluby v EP.
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Tabulka č. 9 - Soudržnost poslaneckých klubů EP v 7. období
Poslanecký
klub

Soudržnost

GUE-NGL Greens/EFA

80.88%

94.56%

S&D

ALDE/ADLE

92.36% 89.80%

EPP

ECR

EFD

93.07% 86.45% 50.09%

zdroj: votewatch.eu
Z tabulky jasně vyplývá, že soudržnost klubu ELS je druhá největší mezi všemi
frakcemi., tedy velmi vysoká. Zároveň se na případě poslaneckého klubu ELS potvrdily
všechny tři výše zmíněné hypotézy. Poslanecký klub je největší mezi poslaneckými
kluby, má tak největší předpoklady pro soudržnost. Zároveň i soudržnost jednotlivých
národních reprezentací uvnitř poslaneckého klubu je také vysoká, není tu žádná strana,
která by klub cíleně a dlouhodobě štěpila. Dvě třetiny členů poslaneckého klubu patří k
národním stranám, které se podílejí na vládě ve svých národních státech, to je také
předpoklad pro vysokou soudržnost klubu ELS. Naše domněnky potvrzuje přehled
celkové soudržnosti poslaneckých klubů, kde poslanecký klub ELS dosahuje celkové
soudržnosti ve výši 93,07 % a řadí se na druhé místo v porovnání s ostatními kluby. Tím
naplňuje zkoumané hypotézy, můžeme proto konstatovat, že Hixův teoretický přístup
k analýze soudržnosti poslaneckých frakcí v EP je platný i pro poslanecký klub ELS
v sedmém funkčním období EP.
Přehled celkové soudržnosti je pro nás zajímavý i z další úhlů pohledu. Nabízí se
například otázka, kde jsou příčiny tak vysoké soudržnosti poslaneckého klubu
Zelených? Jestli naplňuje některou z Hixových hypotéz vyšší měrou než ostatní kluby?
Odpověď na ni však přesahuje rámec naší práce a může být námětem pro další výzkum.
Nicméně i Hix si ve své práci všímá specifik frakce Zelených, která mnohem
soudržnější než socialisté či lidovci.104 Dalším pozoruhodným zjištěním, které vyplývá
z tabulky, je soudržnost poslaneckého klubu socialistů S&D, která je srovnatelná se
soudržností poslaneckého klub ELS. Ukazuje se tak, že dva nejsilnější kluby jsou i
stejně souměrné, což můžeme interpretovat jako další důkaz celkově vysoké soudržnosti
poslaneckých klubů a potvrzení Hixových hypotéz.
Jak vyplývá z našich zjištění, poslanecký klub ELS má velkou perspektivu zůstat velmi
soudržný i po zbytek celého funkčního období. Musí však zachovávat plnění zmíněných
104

Hix, S. 2001 s. 228
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tří kriterií, velikosti, nízké frakcionalizace a zapojení do domácích vládních koalic ve
výši stejné nebo větší než doposud. Jedině tak si udrží vedoucí moc v rozhodování a
efektivitu v jednání, které jsou s vysokou soudržností klubu spojeny.
Dosavadní počínání poslaneckého klubu, díky kterému se podařilo udržet vysokou
soudržnost, ukazuje také na vysoký stupeň organizovanosti a komunikace uvnitř frakce
a také na silné vedení. Je vidět, že frakce si uvědomuje i zodpovědnost vůči celému
evropskému projektu, kterou jí její velikost a postavení v rámci EP přináší.
Poslanecký klub si proto musí vytvořit dobré předpoklady pro nadcházející evropské
volby 2014, aby si dokázal svoji sílu a soudržnost udržet i po tomto datu.

5.

Závěr

Problematika politických stran na evropské úrovni je vděčným tématem pro řadu
sociálních vědců a politologů. První kapitola předestírá hlavní přístupy v této oblasti. ze
zmíněných přístupů nejvíce koreluje s naším případem Evropské lidové strany koncept
stranických rodin Klause von Bayemeho a na něj navazující přístupy. Evropská lidová
strana jak můžeme vidět v následujících kapitolách má své kořeny v národních
politických stranách, které souběžně vznikali v různých evropských státech právě na
základě klasické dělící linie církev-stát. Prvotní pokusy o mezinárodní spolupráci však
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zhatila druhá světová válka. A je právě počátek evropské integrace, který přivedl
představitele evropských křesťanskodemokratických stran opět dohromady.
Vznik nových evropských institucí na transnacionální bázi implikuje i totožný vznik
stranických struktur. Ty jsou nejprve pouze formální a nezávazné, ale postupem času
ruku v ruce s rozvojem kompetencí evropských institucí roste i jejich význam a vliv.
Specifickou oblastí je v tomto případě Parlamentní shromáždění ESUO, ze kterého se
posléze vyvinul Evropský parlament. vznik parlamentní struktury má za následek i
vznik poslaneckého klubu se silnou afiliací k ELS. Dochází tu ke zdvojení aktérů, kdy
se politicky spojí transnacionálně budovaná stranická struktura s poslaneckým klubem
v evropské instituci. Důležitým aspektem, je, že obě tyto transnacionální instituce
vznikají ze zdola tlačeny zájmy národních stran.
Zlomovým bodem je zavedení přímých voleb do Evropského parlamentu. Ty mají za
následek, nárůst legitimity celého orgánu a růst jeho aktivismu. Stejně tak roste význam
poslaneckého klubu až se s postupem času těžiště významnosti přesune ze evropské
strany do poslaneckého klubu. Protože je to právě poslanecký klub, který má možnost
realizovat každodenní politiku a prosazovat tak křesťanskodmeokratický program na
evropské úrovni. Díky stále rostoucím pravomocím a významu parlamentu, včetně jeho
zvyšujícího se podílu na tvorbě unijní legislativy.
To se projevuje i na struktuře klubu, která j mnohem komplikovanější a sofistikovanější
oproti struktuře eurostrany. To odráží komplikovanost procedur, kterým je klub při
prosazování své politiky v EP vystaven. Můžeme tak konstatovat, že poslanecký klub je
významnější aktér. Na druhou stranu tu není žádná deklarovaná nevraživost, klub se
stranou účinně spolupracuje při formulování pozic k unijní legislativě. Strana se na
druhou stranu soustředí na propojování všech aktérů evropské politiky, kteří mají
afiliaci ke křesťanskodemokratickému proudu, takže na sebe váže jak aktéry z prostředí
národních vlád, tak evropských institucí a zároveň buduje partnerství se spřízněnými
stranami v kandidátských zemích.
S tím souvisí i snaha ELS i poslaneckého klubu se více otevírat dalším stranám a tím
zvyšovat svoji velikost a význam v rámci unijní politiky a zároveň dosahovat lepších
podmínek pro prosazování svého programu. tento proces se však neobejde bez
komplikací v historii ELS můžeme narazit na příklady při otevírání se strany směrem ke
konzervativním a liberálním stranám, které však prozatím vždy skončili odchodem
konzervativních stran a jejich realizací v jiném subjektu.
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S mocí a velikostí, kterou poslanecký klub a strana disponuje, souvisí také jejich
soudržnost. Je to právě vysoká míra vnitřní koheze, která umožňuje takto velké straně
efektivně realizovat své strategie. Proto jsme se na ní zaměřili v analytické části našeho
textu. Vycházeli jsme přitom z analýzy soudržnosti, kterou prováděl v předchozích
funkčních obdobích EP britský politolog Simon Hix. Ten při svém výzkumu došel ke
čtyřem hlavním hypotézám. Míra soudržnosti klubu je podle něj přímo úměrná velikosti
klubu, čím je klubu větší tím je i jeho soudržnost vyšší. Zároveň je nutné dodržovat
nízkou míru frakcionalizace uvnitř strany. Důležitým zjištěním je také to, že ideologické
rozdíly mezi stranami nemají na výslednou soudržnost velký vliv. Další hypotézou je
zjištění že klub je mnohem více soudržnější nachází- li se vněm vysoké procento stran,
které participují na národních vládách. Rozhodli jsme se proto otestovat tyto hypotézy
na případu poslaneckého klubu ELS v sedmém funkčním období EP.
Naše zjištění je, že Hixovy hypotézy jsou platné. Klub ELS je největší v EP a jeho
celková soudržnost je druhá největší oproti ostatním klubům. Klub ELS si udržuje po
odchodu části konzervativních stran do nové frakce velmi nízkou míru vnitřní
frakcionalizace. rozptyl indexu souhlasu jednotlivých národních stran se pohybuje od
88% do 99%. Strany tak v průměru hlasují v 9 případech z 10 podle linie poslaneckého
klubu. Dalším zjištěním bylo, že dvě třetiny národních stran, jež jsou členy
poslaneckého klubu ELS a účastní se vládních koalic na národní úrovni. Což je další
pozitivní aspekt pro soudržnost poslaneckého klubu.
Proto, když bychom tuto analýzu chtěli sumarizovat směrem k budoucím výzvám, tak
bychom mohli formulovat doporučení poslaneckému klubu, aby se snažil si i nadále a
zejména v perspektivě evropských voleb budovat takovou pozici, která by mu
zajištovala ve vysoké míře všechny tři zmíněné aspkety - velikost klubu, nízkou míru
frakcionalizace a vysokou participaci členských stran na národních vládách.
Do budoucna by poslanecký klub ELS měl také v této souvislosti počítat nejen
s blížícími se volbami, ale i s perspektivou plšího rozšiřování unie a tím rostoucího
potenciálu nových členů, či s prohlubováním a rozšiřováním unijní agendy v souvislosti
s dopady ekonomické a finanční krize na EU a tím pádem i rozšiřování palety pro
přijímání rozhodnutí a realizaci křesťanskodemokratického programu v evropské
perspektivě.
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