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Anotace (abstrakt)
Tato disertační práce analyzuje dopad procesu europeizace na Španělsko. Hledá odpovědi na
otázky, jaké španělské instituce byly nejvíce ovlivněny po vstupu Španělska do ES/EU a jaké
politické priority se z pohledu španělské politické agendy podařilo včlenit do agendy Evropské
unie. Analyzuje nejvýznamnější dopady a zdůrazňuje institucionální změny, které se staly za
účelem splnění evropských politických požadavků. Pomocí analýzy vybraných nástrojů práce
dochází k závěru, že členství Španělska v ES/EU mělo významný dopad na domácí
institucionální strukturu a fungování politického systému. Navíc ukazuje, že Španělsko bylo v
určitých situacích schopno prosadit své národní zájmy a ovlivnit proces evropské integrace
v oblastech jeho prioritních zájmů. Na druhou stranu práce také dochází k závěru, že nárůstem
počtu členských států a dopadem ekonomické krize Španělsko začalo ztrácet tvůrčí sílu
charakteristickou do roku 2004.

Abstract
This dissertation analyses the europeanisation process and its impact on Spain. Its main aim is to
find answers to the following questions - which Spanish institutions were mostly affected by
Spain joining the European Communities/European Union and how successful was Spain in
putting their political priorities on the top of the list of the European Union agenda. It analyses
the main impacts and emphasizes the institutional changes that were put in place with the aim of
fulfilling the European political requirements. Having done the analysis using the appropriate
tools, this dissertation comes to a conclusion that the Spanish membership in the European
Communities/European Union had an important impact on domestic institutional structure and
the political system. It also shows that in certain aspects Spain was able to push its national
interests and to influence the European integration process in the areas of its priority interests.
On the other hand, this dissertation also comes to a conclusion, that with the growing number of
member states and the impact of economic crisis Spain has lost its productive power that was
characteristic for this country until the end of 2004.
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Seznam zkratek
AP Lidová aliance
ARFE Asociaci evropských hraničních regionů
ARE Shromáždění evropských regionů
BNG Galicijský́ národní blok
CALRE Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění
CC Kanárská koalice
CCOO Dělnická odbory
CDC Demokratická konvergence Katalánska
CEOE Španělská konfederace zaměstnavatelských organizací
CiU Konvergence a jednota
COPREPA Konference předsedů autonomních zákonodárných shromáždění Španělska
COREPER Výbor stálých zástupců
CRPM Konference okrajových přímořských regionů
ČR Česká republika
DG Generální ředitelství
EAGGF Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
EHS Evropské hospodářské společenství
EBOP Evropská bezpečnostní a obranná politika
EOS Evropské obranné společenství
ERC Republikánská levice Katalánska
ES Evropské společenství
ESU Evropská velikostní jednotka
ESVČ Evropská služba pro vnější činnost
ETA Baskicko a jeho svoboda
EU Evropská unie
CHA Aragonská junta
EA Baskická solidarita
ERC Republikánská levice Katalánska
GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu
ICV Iniciativa pro Katalánsko- Zelení
IC-EV Iniciativa pro Katalánsko- Zelení
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NATO Organizace Severoatlantické smlouvy
OSN Organizace spojených národů
PCE Komunistická strana Španělska
PNV Baskická nacionalistická strana
PP Lidová strana
PSC Strana socialistů Katalánska
PSOE Španělská socialistická dělnická Strana
REGLEG Konference regionálních představitelů s legislativními pravomocemi
SBOP Společná bezpečnostní a obranná politika
SES Smlouva o založení Evropského společenství
SEU Smlouva o Evropské unii
SFEU Smlouva o fungování Evropské unie
SZBP Společná zahraniční a bezpečnostní politika
SZP Společná zemědělská politika
UCD Svaz demokratického středu
UGT Všeobecný svaz pracujících
UDC Demokratická jednota Katalánska
USC Socialistická jednota Katalánska
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Úvod do problematiky
Následkem poválečného politického kontextu se tehdejší diktátorský režim generála
Franka dostal do mezinárodní izolace. Obnovení vztahů Španělska s okolními státy nastalo až
zahájením studené války počátkem padesátých let, kdy nové geopolitické skutečnosti umožnily
navázání diplomatických vztahů s většinou západoevropských zemí a přijetí do OSN.
Jednou z hlavních priorit španělské zahraniční politiky od podepsání Římských smluv v
roce 1957 se stala otázka přijetí do Evropského hospodářského společenství (EHS) představující
pro poměrně zaostalou zemi záruku ekonomického rozvoje. Madridem byla podána 9. února
1962 žádost o přičlenění umožňující v budoucnu úplnou integraci do EHS. Možnost přijetí tehdy
byla velmi nepatrná. Státy Společenství neměly z politických důvodů o členství Španělska
zájem. Žádostí se ani reálně nezabývaly. Madrid proto zaslal v roce 1964 další žádost, kterou
Rada ministrů předala k posouzení Evropské komisi. Na základě posudkové zprávy Komise
Evropská rada uzavřela v roce 1970 se Španělskem preferenční dohody o postupném
odstraňování obchodních bariér.
Po úmrtí Franciska Franka Bahamonde v roce 1975 nastal ve Španělsku demokratizační
proces, který kulminoval přijetím demokratické ústavy v roce 1978 a prvními svobodnými
volbami. Změna politického klimatu a sílící zájem o účast na budování Evropy pomohly přiblížit
Španělsko jeho tradičnímu okolí. Možnost návratu do Evropy nepředstavovala pouze záruku
hospodářského a ekonomického rozvoje, ale také nabízela perspektivu tolik očekávané
modernizace celé společnosti. Vyhlídky na členství v Evropském společenství navíc přispěly ke
stabilizaci demokratického režimu, poskytly základ k vybudování fungujícího právního systému
a současně umožňily začlenění do mezinárodního dění.
Kolem otázky vstupu do Společenství se ve Španělsku vytvořil široký konsenzus napříč
politickým spektrem i veřejností, který byl potvrzen i v prvních svobodných parlamentních
volbách. Demokraticky zvolená vláda středopravicové UCD pod vedením Adolfa Suareze si
vymezila jako jednu z hlavních programových priorit právě otázku členství v Evropském
společenství. Samotné rozhovory o přijetí začaly 5. února 1979 a pokračovaly v následujících
letech za vlád Leopolda Calva Sotela a Felipe Gonzáleze. Oblasti adaptace španělských
hospodářských a zemědělských struktur do evropského systému včetně redukce rybářských kvót
patřily mezi hlavní témata přístupových kol jednání. Po sedmi letech jednání podepsal tehdejší
předseda vlády Felipe González 12. června 1985 Dohodu o vstupu Španělska do ES, které se tak
10

stalo společně s Portugalskem 1. ledna 1986 právoplatným členem. Bylo výsledkem politickohospodářských změn na Pyrenejském poloostrově začátkem osmdesátých let a sílícího zájmu
širší španělské veřejnosti o začlenění dříve izolované země do procesu evropské integrace.
Španělsko od počátku svého členství v ES/EU patřilo mezi aktivní proevropské státy, což
dokládá i skutečnost, že vždy podporovalo prohlubování evropské integrace.
Od vstupu Španělska se Evropská unie nachází v téměř nepřetržitém procesu proměn,
během nichž se uskutečnilo pět zásadních institucionálních změn (Jednotný evropský akt,
Maastrichtská, Amsterodamská, Niceská a Lisabonská smlouva), nepočítaje neúspěšný návrh
Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu z roku 2004. Postupné reformy umožnily zásadní
posuny ve stěžejních oblastech vnitřního trhu a měnové unii, jež lze označit jako pravděpodobně
nejvýznamnější pokroky v rámci evropského integračního procesu. Rovněž rozhodovací
procedury prošly řadou změn, procedury spolupráce, spolurozhodování a později řádný
legislativní postup znatelně zvýšily vliv Evropského parlamentu. Hlasování kvalifikovanou
většinou nahradilo jednomyslné hlasování ve většině případů rozhodování Rady EU.
V uvedeném období se také uskutečnila čtyři významná rozšíření.1 Žádnému z nově přijatých
států se nevyhnuly změny v institucionální, politické, ekonomické, sociální a kulturní rovině,
které s sebou přinesly. Obdobně jako Španělsko musely nové členské státy přizpůsobit své
instituce, svoji legislativu a politiku požadavkům “acquis communautaire“.2
Evropskou unii lze tedy chápat jako nadnárodní subjekt s legislativními pravomocemi,
1

První rozšíření o Švédsko, Finsko a Rakousko sledovalo logicky předvídatelnou expanzi EU. Další tři
byly následkem neočekávaného pádu berlínské zdi a rozpadu Sovětského bloku, který znamenal konec
rozdělení Evropy na východ a západ. Pokud sečteme rozšíření z roku 2004 (Polsko, Maďarsko,
Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a ostrovy Kypr a Malta), z roku 2007
(Rumunsko a Bulharsko) a z roku 2013 (Chorvatsko) zjistíme, že řady Unie rozšířilo třináct nových
členů.
2
Za těchto okolností není překvapivé, že se Evropská unie stala hlavním centrem tvorby veřejné politiky,
která pokrývá téměř všechny oblasti veřejné správy do té míry, že větší část legislativy členských států je
jí inspirována. V některých případech Evropská unie disponuje výlučnými pravomocemi, které nejvíce
zasahují do suverenity členských zemí. Jsou to oblasti, které „byly zcela a neodvratně postoupeny
členskými státy z důvodu jejich přímého přenosu na Společenství“. Členské země v nich ztratily možnost
jakkoliv autonomně postupovat (například celní unie, měnová politika a eurozóna, společná obchodní
politika a ustanovení pravidel konkurence nutných pro fungování vnitřního trhu). Nicméně ve většině
případů ostatních politik EU sdílí získané pravomoci se členskými státy i regionálními a místními
samosprávami (vnitřní trh, sociální politika, zemědělství, ochrana spotřebitele, životní prostředí, přeprava,
energetika a oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, atd.). Rozpočet Evropské unie navzdory tomu,
že není velký (porovnáme-li ho s národními rozpočty členských států), tvoří hlavní zdroj financování
regionálního rozvoje, zemědělství, rybolovu a přispívá rozhodujícím způsobem k vědeckému a
technologickému pokroku v Evropě. Navzdory nedůvěře některých členských států začala EU rozvíjet
politiku v oblastech práva a vnitřních záležitostí s cílem reagovat na globální fenomény jako je
přistěhovalectví, terorismus nebo organizovaný zločin a s velkými obtížemi tak položila základy
zahraniční, bezpečnostní a obrané politice. V praxi mnoho strategických rozhodnutí, která zasahují do
národních politik, jsou přijímána na evropské úrovni, což výrazně omezuje autonomní zásahy ze strany
národních vlád.
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bez monopolu moci, bez jasně vymezených hranic, bez fiskálních pravomocí a s malým
rozpočtem, kde legitimita je založená na vzájemné ekonomické závislosti. Postavení Španělska
jako členského státu se v důsledku změn uskutečněných v Evropě změnilo. Bez nadsázky lze
říci, že následkem kombinace demokratizace, politické decentralizace a evropské integrace,
země prošla nejrozsáhlejším procesem změn ve své historii. Španělská ekonomika a společnost
již nemají moc společného s tím, jaké byly v osmdesátých letech. Výsledkem bylo snižování
státního dluhu, ekonomická stabilita, růst příjmů, snížení nezaměstnanosti, regionální rozvoj a
modernizace infrastruktury a veřejných služeb.3 Španělsko je jednou ze zemí Evropské unie,
která od svého vstupu vždy patřila mezi čisté příjemce finanční podpory z evropských fondů.
Prostředky ze strukturálních fondů umožnily rozvoj venkovských a městských oblastí. Rovněž
transfery financí ve Společné zemědělské politice (SZP) a politice rybolovu byly v průběhu
posledních let velmi štědré. S průměrným ročním růstem reálného HDP na přelomu tisíciletí
o 3,5 % a s ohledem na vytváření pracovních míst o 3,25 % patřila španělská ekonomika do roku
2007 mezi nejdynamičtější v EU. Tyto výsledky urychlily proces hospodářské homogenizace se
zbytkem zemí Unie, zvláště poté co na začátku nového tisíciletí bylo HDP na obyvatele na
úrovni průměrného HDP EU-27.4
Není pochyb o tom, že ústřední státní instituce - vláda, parlament, soudnictví a regionální
celky musely provést zásadní reformy k přizpůsobení se požadavkům evropské správy.
Zásadními proměnami prošla především veřejná správa v čele s výkonnou mocí. Regionální a
místní orgány nabyly schopnost těžit z pomoci EU, naučily se zacházet s novými
administrativními nástroji a navíc se staly součástí množství celoevropských sítí, které jim
usnadňují výměnu praktických zkušeností a znalostí.5 Autonomní oblasti Španělska v poslední
době dokonce získaly možnost účastnit se setkání Rady EU jako součást španělské delegace.
Významným úkazem, který odráží povahu změn uskutečněných ve Španělsku po vstupu do
ES/EU je, že země přestala být zemí vystěhovaleckou, ale naopak se proměnila v největšího
příjemce přistěhovalců z celé EU. Další pozoruhodný rys je mezinárodní dynamika španělských
investic v zahraničí. Větší internacionalizace španělského kapitálu vedla k soupeření s USA o
statut největšího investora v Latinské Americe. Některé španělské firmy účinně expandují na
evropském trhu se specifickým zájmem v nových členských státech. Jak naznačuje Charles
Powell „i když by bylo přehnané připisovat všechny tyto úspěchy členství Španělska v EU, bylo
3

Některé zmíněné atributy se ve světle hospodářské krize jeví jako přehnané, nicméně reflektují
skutečnost posledních 30 let.
4
Euroskop: Finanční perspektiva 2007-2012. online, [cit. 20. 4. 2011],
http://www.euroskop.cz/8905/sekce/financni-perspektiva-2007-2013/.
5
Morata, Francesco: Gobernanza multinivel y regiones. In: Morata, Francesco, ed.: Gobernanza
multinivel en la Unión Europea. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, str. 178.
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by také nespravedlivé ignorovat skutečnost, že by se těchto úspěchů sotva dosáhlo bez účasti
Španělska v EU.“6 Lze říci, že od konce osmdesátých let se hospodářství, občanská společnost i
politika Španělska poevropštily.

Cíl a struktura práce
Vzhledem k významu evropské integrace pro Španělsko je europeizace vhodným
nástrojem pro zhodnocení politické transformace země. Většina autorů se v dané problematice
snaží o analýzu úspěšnosti přenášení španělských národních priorit na evropskou úroveň, tzn. na
vytváření evropských politik a procesů zezdola (bottom up). Evropská integrace je tak vnímána
jako závislá proměnná, zatímco nezávislou proměnnou je iniciativa vycházející z roviny
španělské domácí politiky. Druhá skupina autorů naopak vnímá jako nezávislého činitele
Evropskou unii, která ovlivňuje fungování španělské politiky a institucí (top down). Disertační
práce vyplňuje chybějící mezeru ve výzkumu a analyzuje europeizaci Španělska komplexně z
pohledu bottom-up-down přístupu. Práce identifikuje nejdůležítější španělské priority v rámci
evropské integrace. V návaznosti sleduje proces formování vybraných politik v evropské rovině
a následně analyzuje dopady Evropské unie na španělskou domácí politiku. Práce má doplňující
charakter tím, že zkoumá povahu procesu europeizace ve španělském politickém systému i míru
autonomie španělského politického systému v procesu europeizace.
Disertační práce vychází z přesvědčení, že stát je hlavním aktérem mezinárodního dění.
Na druhé straně studium europeizace ukazuje, že stát v evropském politickém procesu není
unitárním aktérem. K pochopení jeho role je nutné se zaměřit na jeho jednotlivé části a různou
míru přizpůsobování se integračnímu procesu. Europeizace ovlivňuje nejenom veřejné instituce,
regiony, politické aktéry, ale také v různé míře konkrétní oblasti politik. Výzkum vybraných
oblastí odpovídá uvedenému charakteru a pomůže ke komplexnějšímu pohledu na dopad
europeizace ve Španělsku.
Práce si vytyčila dva cíle. Analyzovat úspěšnost prosazování španělských národních
priorit na evropskou úroveň (bottom up) a přizpůsobení španělského politického systému
evropským mechanismům (top down). K pochopení adaptačních procesů jsou analyzovány
procesy, politiky a instituce, které v evropském politickém procesu hrají ústřední roli. Mezi ty se
řadí reorganizace a institucionální inovace ve státní správě, kde existuje přímý vliv Evropské
unie vzhledem ke kontaktu národní administrativy s bruselskou. Nutnost přizpůsobit se
ustáleným procesům, které na evropské úrovni probíhají, je vyžadována nejen u veřejné správy,
6

Powell, Charles: Fifteen years on: Spanish membership in the European Union revisited. Working paper,
číslo 89, Center for European Studies, 15. 6. 2002, Str. 12.
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ale také při přijímání evropské legislativy a zavádění nových norem a principů do španělského
právního a soudního systému. Předefinování vztahů exekutivy a legislativy v souvislosti
s tvorbou evropské politiky, která je ve větší míře založena na mezivládním vyjednávání, a priori
spíše posiluje exekutivu a vysvětluje dominantnější roli výkonné moci při vytváření evropské
politiky Španělska. Vliv na vytváření španělských pozic v EU mají rovněž politické strany a
nátlakové skupiny, které reagují na důležité podněty a zároveň jsou ovlivněny působením
evropských procesů. Vzhledem ke specifičnosti decentralizovaného státoprávního uspořádání
Španělska a zapojení autonomních oblastí do rozhodovacích procesů je významný prostor
věnován dopadům europeizace na substátní aktéry.
Pozornost je také zaměřena na dvě klíčové unijní politiky, Společnou zemědělskou a
Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, které z pohledu Španělska patří mezi
nejdůležitější politiky. První zajištuje potřebné finanční transfery do dříve zaostalého, ale velmi
důležitého španělského zemědělského sektoru. Navíc zásadní přeměna Společné zemědělské
politiky začala právě jižním rozšířením. Proto práce zkoumá schopnost Španělska ovlivňovat
rozličné evropské zemědělské reformy ke svému prospěchu. Neméně důležitou oblastí je
Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Po čtyřiceti letech mezinárodní izolace Španělsko
hledalo cestu k znovuzískání mezinárodního postavení a ES/EU hrálo v naplňování této strategie
stěžejní roli. Práce hodnotí na základě analýzy uvedených procesů, politik a institucí, nakolik se
Španělsku dařilo prosazovat své národní priority na evropské úrovni a do jaké míry se
přizpůsobilo evropským procesům.
S ohledem na uvedené cíle a zaměření práce je text rozdělen do šesti kapitol. První
kapitola rozebíra diskusi o europeizaci. Je definován proces europeizace, neboli politického
působení evropského integračního procesu, tedy Evropské unie na členský stát a naopak.
Významný prostor je věnován akademické debatě v souvislosti s danou problematikou.
Druhá kapitola se zabývá rolí Španělska na mezivládních konferencích, kde členské státy
jednají o reformě zakládajících smluv. V kontextu čtyř klíčových oblastí, regulace práva na azyl,
speciální statut pro periferní regiony, hospodářská a sociální soudržnost a uznání statutu velkého
státu v Radě ministrů, obhajovaných Španělskem od jeho vstupu do Společenství, je analyzována
schopnost Španělska prosadit své priority do agendy Evropské unie.
Třetí kapitola se zabývá čtyřmi obdobími španělského předsednictví ES/EU v letech
1989, 1995, 2002 a 2010. Zkoumá, v jaké oblasti se projevil španělský vliv v definici evropské
agendy, do jaké míry bylo Španělsko schopné sladit své národní zájmy se zájmy celé Evropké
unie, a jaký byl dopad španělských předsednictví v samotném Španělsku z hlediska socializace a
adaptace na preference přicházející z EU.
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Čtvrtá kapitola se zaměřuje na fenomén europeizace ve Španělsku z hlediska jejího vlivu
ve třech důležitých oblastech: veřejné instituce, politické strany a autonomní oblasti. Analýza
prvního tématu se týká dopadu členství v Evropské unii na vývoj institucionálního systému
vlády. Vychází z předpokladu, podle kterého proces europeizace působí jako vysvětlující
proměnná možných změn, transformací nebo procesů institucionálních adaptací. Také uznává,
jak obtížné je izolovat dopad Evropské unie od vnitřních procesů, jako jsou demokratická
konsolidace a politická decentralizace, nebo od procesu vnějších, jako je globalizace. V tomto
kontextu se kapitola věnuje čtyřem institucionálním dimenzím podřízeným europeizaci:
formulaci a implementaci politik, institucionální reorganizaci a inovaci, zavedení nových norem
a principů do španělského soudního systému a nakonec novému vymezení exekutivně
legislativních vztahů. 7 Na analýzu uvedených institucionálních dimenzí navazuje zkoumání
pozic jednotlivých španělských politických stran s primárním cílem vysvětlit příčiny postupných
změn postojů v polovině devadesátých let od výchozího konsenzu z let osmdesátých. Práce
hodnotí dopad evropské integrace na politické strany z programového a organizačního pohledu,
stejně jako možnosti pro ně vyplývající z účasti v evropském politickém procesu. Dále se práce
zabývá

analýzou

účasti

autonomních

oblastí

v

evropském

rozhodovacím

procesu

prostřednictvím národních institucí, regionální mobilizací v Evropě, ustanovením nového statutu
Katalánska s ohledem na vztahy k Evropské unii a uznáním jiných oficiálních jazyků než je
kastilština ze strany Evropské unie.
Pátá část práce se zakládá na charakteristikách a záběrech velmi rozmanité a pro
Španělsko nadmíru důležité Společné zemědělské politiky. Společná zemědělská politika, často
citovaná jako příklad „komunitární metody“, je jedním z paradigmatických jevů procesu
evropské integrace. Je to také politika v procesu transformace, jejíž dopady jsou pro Španělsko
velice významné. Kapitola se zabývá Společnou zemědělskou politikou ES/EU od roku 1986, se
zvláštním zájmem o to, co se v této oblasti stalo od devadesátých let a jakou úlohu v ní
Španělsko hrálo. Jsou analyzovány finanční a strukturální dopady ve španělské zemědělské
politice. Jsou zdůrazněny institucionální změny, které se uskutečnily za účelem splnění
evropských politických požadavků. Cílem je určit, v jakém rozsahu ovlivnily vztahy centrální
vlády s vládami autonomních oblastí formování a provádění Společné zemědělské politiky
Poslední kapitola se zabývá interakcí mezi Španělskem a Evropskou unií v oblastech
Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Lze pozorovat, že členství Španělska v Evropské
unii bylo určující pro formulaci zahraniční politiky demokratického Španělska. Kapitola

7

Další, pro španělský politický systém velmi zásadní proces ústavních změn, se vztahuje k procesu
decentralizace.
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kombinuje dvojí přístup k europeizaci: shora a zdola. Snaží se posoudit stupeň sblížení
španělských a evropských zájmů a organizační dopady na španělský diplomatický aparát.
Závěr shrnuje poznatky v analytickém klíči a snaží se předložit prvky k zamyšlení pro
širokou diskusi o procesu europeizace ve Španělsku, otevírajíc tak otázky pro budoucí výzkum.
Závěry je nutno rozdělit do různých úrovní. Španělsko během svého dosavadního členství
v Evropské unii bylo v určitých situacích schopno prosadit své národní zájmy a ovlivnit proces
vyjednávání, a to dokonce v některých politikách i tak, že samo vytyčovalo výsledky, kterých se
má dosáhnout. Úspěchy se dostavily pro Španělsko v důležitých oblastech jako regulace azylů
mezi zeměmi Evropské unie, udělení zvláštního statutu odlehlým územím, obhájení pozice
silného státu při rozdělování hlasů v Radě. Naopak v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky, kde bylo hlavním cílem všech dosavadních vlád zviditelnit Španělsko na mezinárodním
poli, lze pozorovat, že se jeho role vyvíjela v souvislosti s ekonomickými problémy, globální
situací a nárůstem počtu členských států. Pozitivních výsledků dosáhla španělská diplomacie
zejména v počátcích svého členství, např. úspěchem při jmenování španělských politiků do
významných postů v rámci SZBP nebo začleněním svých prioritních témat do sfér zájmu
Evropské unie (oblast Středomoří a Latinská Amerika). Postupem času se ovšem španělské
nadměrné očekávání zmenšovalo zejména kvůli nedostatku kapacit a erozi priorit členských
zemí. Závěr ukazuje, že i středně velký stát aktivní při obhajování svých postojů během různých
fází vyjednávání, při využití nejrůznějších strategií k ovlivnění procesů, může zastávat
v Evropské unii rozhodující roli, což je pravý opak toho, co se očekává od liberálního
mezivládního přístupu.
V souvislosti se změnami v institucionální rovině lze konstatovat, že členství Španělska
v ES/EU mělo významný dopad na domácí institucionální strukturu. V průběhu let došlo
k umírněné europeizaci procesů formálních institucionálních změn a adaptace. Evropský
integrační proces ovlivnil proces vstřebávání nových pravidel a právních doktrín, ale působil i
na posílení institucionálních modelů, které existovaly již před vstupem Španělska do
Evropských společenství. K tomu došlo ve vztazích mezi legislativou, exekutivou a
autonomními oblastmi, kde evropský integrační proces posiloval zejména institucionální úlohu
exekutivy. Proces institucionální adaptace byl ve Španělsku progresivní a pozorovatelný
zejména v oblastech, kde byla evropská integrace přínosem. Naopak v oblastech, kde se
evropské aktivity a politiky nejevily z národního pohledu jako prioritní, lze pozorovat menší
dopad. Významnou úlohu europeizace sehrála při zavádění kvalitativních vstupů do
institucionálního fungování, jako například v oblasti Společné zemědělské politiky.
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1 Koncept europeizace a jeho akademická reflexe
V průběhu posledních třiceti let se používá koncept „europeizace“ zejména pro analýzu
dopadu evropské integrace na politiku členských států. Tento koncept, který byl zpočátku
používaný v politologické literatuře a odtud se přesunul do dalších společenských věd, byl
aplikován především na změny ve strukturě národních institucí členských států, přesto jeho
použití se postupně rozšiřovalo. 8 Z metodologického hlediska byla ve studiu europeizace
zpočátku přijata perspektiva shora dolů, to znamená, že se výzkum zaměřil na studium dopadu
evropských politik na národní nebo regionální politiky. Brzy však bylo zřejmé, že proces
europeizace je daleko složitější než pouhá perspektiva shora dolů, a tak se zformulovala nové
sféra studia zdola nahoru. V každé členské zemi se europeizace vyvíjela odlišným způsobem
v souladu

s

historickými

zkušenostmi,

ekonomickými

předpoklady,

potřebami

a

charakteristickými rysy. Vnímání konkrétních dopadů europeizace může být také rozdílné na
základě individuálních percepcí. Práce se proto znaží reflektovat jak pohled světové, tak i
španělské literatury.
Světová literatura o europeizaci prošla v posledních letech značným vývojem (Cowles,
Caporaso, Risse, Börzel, Featherstone, Radaelli, Bulmer, Lequesne, Graziano, Vinck, Muller). V
českém prostředí se tomuto tématu věnují Fiala, Hloušek, Pitrová, Rovná, Pšeja a Suchý. 9
Navzdory zájmu, který téma vyvolalo, je ještě podle mnohých autorů předčasné mluvit o teorii v
užším slova smyslu.10 Podle J. Caporasa přínos europeizace vychází a dále se vyvíjí z následku
změn, k nimž došlo v teoriích o evropské integraci, a zejména z formulací týkajících se evropské
správy. 11 Ve skutečnosti velké teorie o procesu evropské integrace (neofunkcionalismus a
intergovernmentalismus) se zaměřily na institucionální vývoj a evropské politiky s minimálním
ohledem na jejich skutečný dopad na členské státy. 12 Při pokusu definovat konceptuální pole
europeizace je velmi užitečný příspěvek od Johana Olsena, který určuje pět významů

8

Torreblanca, José I.: Ideas, Preferences and Institutions: Explaining the Europeanization of Spanish
Foreign Policy. ARENA Working Paper 01/26, 2001; Vaquer, Jordi: Europeanization and Foreign Policy.
Working Paper, číslo 21, Barcelona: Institut Universitari d’Estudis Europeus, 2001.
9
Fiala P., Hloušek V., Pitrová M., Pšeja P., Suchý P., Evropeizace politických stran a zájmových skupin:
základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis, číslo 1, 2006.
10
Bulmer, Simon: Theorizing Europeanization. In: Graziano, Paul, Vink, Maarten, eds.: Europeanization:
New Research Agendas. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, str. 55.
11
Caporaso, James A.: The Three Worlds of Regional Integration Theory. In: Graziano, Paul, Vink,
Maarten, eds.: Europeanization: New Research Agendas. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, str. 2334.
12
Graziano, Paolo, Vink, Maarten, eds.: Europeanization: New Research Agendas. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2007, str. 30.
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europeizace, kterou rozumí určitý typ změny nebo transformace.

13

První souvisí se

změnami vnějších vztahů. Europeizace je chápána jako proces změn na vnějších hranicích
Evropské unie (rozšíření). Tímto procesem se Evropská unie a její členové snaží vylepšit,
popřípadě doplnit své postavení v mezinárodním řádu. 14 Druhý typ ztotožňuje europeizaci s
rozvojem institucí na evropské úrovni, tj. posílení rozhodovacího centra poskytnutím potřebných
prostředků na realizaci. Třetí způsob europeizace, pronikání evropské dimenze do národních
správních systémů, zahrnuje existenci víceúrovňového systému vládnutí, který se snaží zachovat
jednotu v rozmanitosti uskutečňováním pouze nutných úprav na nižší úrovni. Čtvrtá varianta
europeizace zahrnuje export evropské formy politické organizace a správy daleko za evropské
hranice“.15 V podstatě se jedná o různé typy podmínek, které Evropská unie zavádí do svých
smluvních vztahů se třetími zeměmi a regiony (např. v rámci Evropského hospodářského
prostoru, politiky rozvojové spolupráce nebo politiky sousedství). Nakonec europeizací lze také
rozumět projekt politické unifikace, která závisí na stupni europeizace dosaženém ve třech
předchozích režimech. Počínaje vizí inspirovanou procesy institucionalizace, Caporaso a kol.,
chápou europeizaci jako „vývoj formálních a neformálních pravidel, procedur, norem a stylů,
které pronikají do politiky na úrovni evropské, národní a místní.“16 Třetí typ se do jisté míry
shoduje s návrhem Adrienne Héritier, pro kterou je europeizace „proces vlivu vyplývající z
evropských rozhodnutí, která ovlivňují politiku členských států a jejich politicko-správní
struktury. Jedná se o následující prvky: evropská rozhodnutí, procesy, které vytvářejí tato
rozhodnutí, stejně jako dopady těchto procesů na národní politiky, rozhodovací procesy a
institucionální struktury.“ 17 V podobném smyslu Kohler-Koch definuje europeizaci jako
„rozšíření působnosti toho, co je považováno za příslušný útvar policy-making.“18 Podle Pierra
Mullera: „Pojem europeizace označuje soubor mechanismů, které mění instituce, veřejnou
13

Olsen, Johan P.: The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies, číslo 2,
2002, str. 923-24.
14
Povaha procesu europeizace je také důležitá. Torreblanca při uplatňování rámce europeizace na
zahraniční španělskou politiku rozlišuje mezi dvojitými procesy konvergence politik a výměnou
zkušeností v oblasti příslušné politiky. První se týká sbližování zahraniční španělské politiky s postoji
Evropské unie, zatímco druhý popisuje úsilí španělské vlády při ovlivňování vnějších politik EU s cílem
dosáhnout své vlastní zahraniční politiky.
15
Olsen, Johan, P.: The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies, číslo 2,
2002, str. 924.
16
Caporaso, James A., Jupille, Joseph: The Europeanization of Gender Equality Policy and Domestic
Structural Change. In: Cowles, Maria Green, Caporaso, James, Risse, Thomas: Transforming Europe:
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politiku a znázornění životní reality v souvislosti s procesem evropské integrace“.19 Nicméně tato
argumentace v sobě skrývá širší skutečnosti, neboť má dopad na soubor transformací, které jsou
zaznamenávány ve veřejné správě. Nejedná se tedy pouze o konvergenci veřejných politik.
Tanja Börzel se domnívá, že se jedná o „proces, prostřednictvím jehož se různé vnitřní oblasti
veřejné politiky stávají čím dál tím více závislejší na evropské policy-making.“ 20 Nejjasnější
definice inspirovaná neoinstitucionalismem je ta, kterou nabízí Claudio Radaelli. 21 Claudio
Radaelli je toho názoru, že europeizace je tvořena „procesy utváření, rozšiřování a
institucionalizace formálních a neformálních pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů
nebo způsobů uspořádání různých záležitostí a sdíleného přesvědčení a norem, které se nejprve
definují a konsolidují v politických procesech na úrovni Evropské unie a posléze dochází k jejich
vtělení do logiky diskursu, politických struktur a veřejných politik členských států.” 22 Tento
přístup umožňuje zahrnout takové jevy europeizace, které ovlivňují i oblasti, v nichž Evropská
unie nemá žádné nebo velmi omezené pravomoci, například v případě některých sociálních
oblastí a politik, které vyžadují harmonizaci na základě flexibilních a ne hierarchických
mechanismů, jako je otevřená metoda koordinace. V tomto případě se Evropská unie ukazuje
jako nexus, kde se stanovují diagnózy a reakce na problémy, a stává se společným
jmenovatelem, který je postupně uznáván za legitimní ve většině členských států.23
Na druhou stranu studium druhotného dopadu europeizace nám dává poznatky, které
jdou nad rámec přímého a okamžitého dopadu unijních politik. To znamená, že se europeizace
zaměřila na posuzování, do jaké míry národní politiky podléhají kognitivním a normativním
omezením, která překračují národní úroveň. Tato omezení mohou mít formu modelů „osvědčené
praxe“, které ukáží „dobré“ a „špatné žáky“, jako v případě kontroly veřejných výdajů zemí
eurozóny v souvislosti s Paktem stability. Problém tohoto přístupu spočívá ve skutečnosti, že
europeizace, pokud ji studujeme z uvedené perspektivy, nevypadá jako významný faktor, protože
nezávislá proměnná je evropská vládní úroveň, stále minimálně konkretizovaná, i když v mnoha
politikách nadřízená národním vládám.
19
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Interakce se tak jeví jako centrální prvek europeizace. Tento výklad je v souladu s vizí
Evropské unie jako sdíleného systému řízení, ve kterém vlády různé úrovně spolupracují s
jinými a vzájemně se tak ovlivňují. 24 V tomto smyslu europeizace funguje jako obousměrný
proces, proto existují, jak již bylo uvedeno, dvě dimenze „zdola nahoru“ a „shora dolů“.25
Členské státy přímo nebo nepřímo určují působení unijních institucí (Rady ministrů,
Evropské komise a Evropského parlamentu) a prostřednictvím mezivládních konferencí (IGC)
vyjednávají směr integračního procesu. Tímto způsobem kontrolují agendu a mají zásadní vliv
na formulaci politik. Tento proces však není jednoznačný, protože členské státy musí jednat
nejen mezi sebou pokud chtějí dosáhnout efektivní dohody, ale také s evropskými institucemi a
zvláště s Evropským parlamentem (EP) a Evropskou komisí (EK). Pojem, kterým rozumíme
členské státy, přesahuje pojem národních vlád. Musíme připočíst různé úrovně regionálních či
místních samospráv a organizovaných nátlakových skupin, které se snaží ovlivňovat evropská
rozhodnutí pomocí formálních i neformálních kanálů. V některých případech také dochází k
interakci na základě koalic členských států, které definují preference a vytvářejí společné
strategie vůči ostatním státům a evropským institucím. Zatímco intergovernmentalismus
zdůrazňuje převažující úlohu vlád v interakčním systému Evropské unie, neofunkcionalismus a
víceúrovňová vláda naopak podtrhuje význam ostatních domácích aktérů (regiony, nátlakové
skupiny, apod.) a nadnárodních institucí.
Na evropské úrovni se vliv členských států odráží v různých fázích politického procesu26.
V procesu vyjednávání v rámci mezivládních jednání. Ve fázi přípravy návrhu evropských
politik se členské státy pokoušejí přenést vlastní priority i vlastní zkušenosti v ideové rovině s
cílem minimalizovat budoucí výdaje na implementaci. Formou více nepřímou a sofistikovanější
se vyjadřují také zájmy členských vlád prostřednictvím tlaků na příslušné komisaře/komisařky a
někdy i hlasováním v Evropském parlamentu, když je ve hře např. rozdělení evropského
rozpočtu (zejména Společná zemědělská politika a politika soudržnosti). K těmto hlavním
aktérům evropské policy-making se přidávají regiony, prosazující svůj vliv prostřednictvím
Výboru regionů, popřípadě regionálních kanceláří v Bruselu. Rozličné sociální a hospodářské
skupiny hájí své specifické zájmy v průběhu přípravy evropské legislativy pomocí
Hospodářského a sociálního výboru či přímých lobbystických zastoupení.
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Proces interakce „zdola“ je doplněn interakcí „shora“, čímž se rozumí dopad rozhodnutí
a fungování institucí a politických procesů Evropské unie na členské státy.27 Evropská integrace
se projevuje tvorbou společných institucí a politik, které dopadají na členské státy, jejichž reakce
ovlivňují zároveň směr a cíle procesu integrace. Je zřejmé, že se dopad liší v závislosti na stupni
institucionalizace nebo komunitarizace politiky. Ve shodě s tímto by měl být dopad velmi vysoký
ve vztahu např. k Hospodářské a měnové unii (HMU) a velmi nízký ve vztahu ke Společné
zahraniční a bezpečnostní politice.
Někteří autoři shodně odkazují na „horizontální efekty“ europeizace, kdy se dopady
promítají v nárůstu hospodářské soutěže/spolupráce mezi členskými státy a zintenzivnění
výměny informací a zkušeností.

28

Je otázka, zda europeizace vede ke konvergenci a

homogenizaci členských států nebo v opačném případě, jaké faktory vyvolávají diferenciaci.
Práce vychází z předpokladu, že pojem europeizace odkazuje na soubor mechanismů,
které mění instituce, veřejnou politiku a znázornění životní reality v souvislosti s procesem
evropské integrace. V tomto smyslu je pojmem europeizace španělského politického systému
chápán soubor progresivních transformací, podmíněných členstvím v Evropské unii. Právě
studium zvláštností v případě Španělska je předmětem této práce.
Akademická reflexe pojmu europeizace z pohledu španělské literatury je proto velmi
důležitá. Vztah Španělska a Evropy byl vždy podmiňován vztahy s jeho evropskými sousedy.
V procesu formování historické percepce Evropy, hrály ve Španělsku významnou roli rozdíly
v ekonomickém, sociálním a politickém rozvoji. Pravděpodobně z tohoto důvodu někteří
španělští myslitelé konce 19. století označovali Evropu jako řešení španělských problémů. Byl to
Joaquín Costa, který formuloval termín „europeizace“, včetně myšlenky začlenit Španělsko do
liberální a demokratické Evropy. Následně byla tato koncepce převzata myslitelem Ortegou y
Gassetem a myšlenka europeizace se stala součástí španělské společenské představivosti a
zařadila se mezi hlavní politické cíle liberálně smýšlejících kruhů. Tento trend byl ještě patrnější
po smrti Franciska Franka. Mnozí španělští autoři upozorňují na potřebu, nezaměňovat
europeizaci se sjednocováním veřejných politik v národním a evropském kontextu. Studium
rozličných historických cest je podstatné pro pochopení dopadu evropských norem na španělský
politický systém, ať už formálně či neformálně. V tomto smyslu definuje europeizaci Carlos
Closa jako „možnou modifikaci vnitrostátních systémů, která se projevuje převodem národních
otázek, adaptivními odpověďmi nebo politickou konvergencí hlavně v oblasti politiky,
27
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institucionálního systému nebo politických procesů, odděleně nebo společně, jako přímý
důsledek samotného procesu integrace nebo nepřímý důsledek modifikací zahrnutých
v některých dalších částech politického systému.“29
Samotné studie o europeizaci Španělska jsou vzácné. Mezi nejvýznamější patří práce od
Susany Borrás, Nurie Font a Neuse Gómeze (1998), srovnávací studie Španělska a Německa od
Tanji Börzel (2002) a kolektivní práce „La Europeización del Sistema Político Español“
(Europeizace španělského politického systému) od C. Closy (2001). Z anglicky psaných titulů
španělských odborníků je třeba jmenovat C. Closu a P. M. Heywooda a jejich práci „Spain and
the European Union“ (Španělsko a Evropská unie), F. Moratu (1998) „Spain: Modernization
through Integration“ (Španělsko: Modernizace prostřednictvím integrace). Významným zdrojem
dat a postřehů je práce od S. Piedrafity, F. Steinberga a J. I. Torreblanky (2006) „20 años de
España en la UE (1986-2006)“ (20 let Španělska v Evropské unii (1986-2006). Proces
institucionální změny španělského politického systému v důsledku členství Španělska
v Evropské unii byl předmětem řady studií. V tomto smyslu jsou význané práce Cienfuega,
Closy, Heywooda, Coliny, Moliny a Torreblancy.
Účast regionů v Evropské unii je ve Španělsku jedním z hlavních témat publikací o
regionalizmu a evropském více-úrovňovém systému vládnutí (mj. Morata, Jones, Nagel, Alberti,
Aguilera).
Vynikající publikace existují k tématu španělské evropské politiky. Problematika je
studováno na katedrách ekonomie, politologie a v řadě odborných institucí zabývajících se
daným tématem a poskytujících detailní rozbor vzájemných jednání ve všech oblastech
(ekonomika, zahraniční politika, sociální politika, politika životního prostředí, bezpečnostní
politika atd.). Zejména to jsou Real Instituto Elcano, European Institute of Public
Administration, Política Exterior a FAES. Velmi kvalitní jsou monografie od Barbé a Powella.
Současné období posledních tří let není detailně prostudováno. Je možné čerpat pouze z
kratších studií a analýz. Díky evropské tradici sdružování a vytváření klubů a organizovaných
skupin v politické sféře, které publikují, je možné analyzovat i malé názorové skupiny uvnitř
politických subjektů. Ve Španělsku takovou roli hrají např. akademické kruhy spojené s
evropskými studiemi působící např. na Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Autonóma de Barcelona nebo na Universidad de Zaragoza, jejichž publikace jsou cennými
informačními zdroji.
Bohatá nabídka španělských periodik také napomůže rozšířit informační zdroje. Zejména
specializovaná periodika jako např. Revista de Estudios Políticos, Revista de Derecho Político,
29
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Ciencias Sociales a Comercio Exterior obsahují celou řadu informačně bohatých analýz daných
témat.
Česká literatura se touto problematikou zatím prakticky nezabývala. O europeizaci
španělského politického systému nebyla vydána v České republice žádná specializovaná
publikace. Obtížně lze dohledat v České republice publikace v originále. Monografie, které jsou
k dispozici v knihovně Ústavu mezinárodních vztahů a Ministerstva zahraničních věcí, jsou
orientovány více na problematiku historického vývoje. Srovnatelná nabídka je i v knihovně
Institutu Cervantes či španělského velvyslanectví, jejichž sekce literatury evropské integrace,
mezinárodních vztahů a politologie jsou naprosto nedostačující.

1.1 Limity Europeizace - rozdílnost a shoda
Na rozdíl od některých výchozích hypotéz empirický výzkum ukázal, že europeizace nad
rámec dodržování parametrů a společných norem nemusí nutně vést k procesu konvergence nebo
homogenizace mezi členskými státy. 30 Záleží totiž na kompatibilitě a ne na institucích a
vnitrostátních politikách. 31 Měnová unie nebo společný vnitřní trh vedoucí k harmonizaci
národních předpisů by byly projevem integračního procesu, zatímco europeizace by se spíše
odrážela v přizpůsobování institucí, v podmínkách zavádění politiky, v mobilizaci substátních
(regionálních) vlád a zájmových skupin, apod. Různí autoři se shodují v tom, že proces evropské
integrace má rozdílný dopad na členské státy jak z hlediska systému, tak z hlediska politiky.
Tento vliv lze vysvětlit konceptem správného přizpůsobení (goodness of fit) nebo shodou mezi
politikami, institucemi, evropskými a národními procesy na jedné straně a na straně druhé
zprostředkovávajícími faktory (mediating factors) nebo různými účastníky, kteří filtrují dopad
Evropské unie na domácí úroveň.32
Nesoulad mezi různými úrovněmi se tak stává nutnou podmínkou vnitřní změny. Ta
určuje stupeň adaptačního tlaku, kterou europeizace vytváří na členské státy. Z tohoto pohledu
můžeme rozlišit dva typy nesouladu, které se v tomto pořadí týkají politik a institucí.33 Na jedné
30
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straně mohou evropské politiky podmiňovat přístupy, cíle, standardy a nástroje domácích politik,
a tak vyvolat nesoulad v kapacitě a resistenci. Na straně druhé institucionální nesoulad nastává
ve chvíli, kdy Evropská unie ovlivňuje pravidla, vnitřní postupy a kolektivní předpoklady.
Nicméně někteří autoři 34 se záměrně vyhýbají pojmu „dopad“, který považují za
přehnaně statický a mechanický. Obávají se, že národní aktéři mohou využívat Evropskou unii
jako záštitu, dokonce ji mohou i zneužít jako politický prostředek bez existence výslovného tlaku
ze strany Bruselu, nebo se mohou zmocnit norem a evropských paradigmat a přetvořit je pro své
vlastní zájmy.35
Je třeba mít na paměti, že domácí aktéři jsou ve stejnou dobu příjemci, ale také i
„uživatelé“ europeizace. Navíc proces evropského politického obchodování nabízí národním
představitelům možnosti využívat různé výjimky, odchylky nebo finanční kompenzace při
prosazování určité politiky. V případě Španělska lze například zmínit výjimky obsažené v
nařízení o spalovacích zařízeních, brzdění liberalizace telekomunikačních služeb nebo vytvoření
Kohezního fondu jako náhrady za úsilí s plněním konvergenčních kritérií a vstupem do
Hospodářské a měnové unie.
Co se týká implementace evropské legislativy, je vhodné zmínit jistou flexibilitu, kterou
disponují národní aktéři ve chvíli adaptace evropských politik, a dokonce i možnost vyjednání
lepších podmínek s Evropskou komisí na základě geografických, historických čí sociálních
zvyklostí, popř. zvláštností, a to i po přijetí direktivy. 36 Tyto úvahy podtrhují interaktivní
charakter europeizace a procesů adaptace, které s sebou přináší. Navíc, mluvíme-li o vlivu, je
třeba poznamenat, že se liší v závislosti na způsobu aplikace. „Komunitární způsob“, který
spojujeme s normativní harmonizací, není stejný jako „metoda otevřené koordinace“, která je
založená na horizontální koordinaci, brenchmarkingu a vzájemném učení nebo spolupráci v
oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Zatímco v prvním případě je adaptační tlak
vertikální a přímý, ve zbylých případech se jedná spíše o procesy socializační, výměny názorů a
zkušeností s cílem dosáhnout většího sblížení. 37 Proto je europeizace komplexnější než
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naznačuje přístup přizpůsobení nebo nesouladu (fit/misfit).38 V tomto ohledu Cristoph Knill při
porovnávání změn, vyvolaných zavedením evropské environmentální politiky v Německu a
Velké Británii, odhalil tři mechanismy europeizace: institucionální změna nutná k zavedení
norem (pozitivní integrace); změna vnitřních struktur (negativní integrace); a nakonec změny
názorů a očekávání různých zúčastněných stran.39

1.2 Měření europeizace
Je patrné, že vnitřní změny nebo přizpůsobení nezávisí pouze na tlaku ze strany Evropské
unie (normy, koncepční rámec nebo podněty), mechanismech přizpůsobení (impozice, šíření
nebo konkurencí) a dopadech vzájemného působení, ale také na povaze reakce členských států v
oblastech ustálených postupů, preferencí, schopností a politických projevů. 40 Někteří autoři
identifikovali celou řadu možných reakcí členských států, které jdou od lhostejnosti, snahy o
omezení evropské politiky, přizpůsobení se, pokusu o akomodaci nebo adaptaci a nakonec
transformaci. 41 Lhostejnost popisuje stav, kdy členský stát do jisté míry ignoruje evropské
procesy a nezavádí požadované změny. Odpovědí Bruselu bývá větší tlak (řízení o neplnění
povinnosti). Omezení/minimalizace evropských procesů někdy dokonce vyvolá reakce v rozporu
s cíli evropské politiky (např. uvolnění sektoru elektrické energie ve Francii). Naopak
přizpůsobení se evropským procesům implikuje synergii národních struktur a politik s cíli
Evropské unie. Akomodace je zavedení minimálních nutných úprav, aby byly splněny
požadavky Evropské unie. Naopak transformace je odrazem zásadních změn, které ovlivňují jak
instituce, tak procesy a národní politiky, jakož i hodnotové systémy a politickou kulturu.42
Strategie členských států, pokud jde o europeizaci, se výrazně liší v závislosti na
preferencích, úrovni rozvoje a dostupných prostředcích jednání. Strategie se může lišit v
závislosti na oblasti policy a také v průběhu času na vývoji ekonomických a politických
podmínek v zemi. Pro analytické účely Börzel rozlišuje tři typy strategií: „pace-setting“
(preference zemí, které maximalizují výhody a zároveň minimalizují náklady za implementaci);
38
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„foot-dragging“ (veto nebo odložení nákladné politiky nebo požadavek kompenzace za její
implementaci); a „fence-setting“ (ani systematická pomoc ani hrozba veta, ale budování
taktických koalic se spřízněnými skupinami zemí).43
V souladu s tímto, pokud se zároveň přičte kritérium preferencí a institucionálních
možností, by měly vyspělejší členské státy logicky preferovat první typ strategie a tak zásadním
způsobem ovlivňovat vytváření politik. Jedná se o „vývoz“ domácí politiky na evropskou
úroveň, což snižuje náklady na implementaci. V oblasti životního prostředí byl tento typ
strategie dodržován v různých obdobích Německem, Holandskem, Dánskem a po svém
začlenění roku 1995 Rakouskem, Švédskem a Finskem.
Méně rozvinuté členské státy s menším vlivem by měly upřednostňovat druhý typ
strategie. Největší problém se často projevil ani ne tak v adaptaci evropských směrnic na již
existující národní normy, ale při budování administrativní struktury, přijetí nových postupů a
technologií, a při formování lidských zdrojů umožňujících reálné provádění evropské politiky a
dodržování jejího plnění.
Konečně středně velké členské státy, 44 charakteristické středně vysokým stupněm
regulace a středně nízkou schopností ovlivňovat jednání, by měly preferovat třetí model. Jedná
se o nejednoznačnou strategii. Státy, které ji příjmou, nemají za cíl ujmout se iniciativy, ale ani
brzdit proces. Dávají přednost neutrální pozici nebo utváření spojenectví se státy z ostatních
dvou skupin na základě vlastních preferencí vzhledem k projednávanému tématu. Kromě těchto
možností je nejběžnějším způsobem hodnocení procesu europeizace analýza dopadů v určitém
časovém horizontu, např. z hlediska organizačních změn, implementace předpisů, uzpůsobení
politických projevů, volební debaty, mobilizace zájmů nebo změny systémů.

1.3 Adaptace, zprostředkování a změna
Proces europeizace je identifikovatelný s adaptací/transformací členských států v souladu
s podněty přicházejícími z Evropské unie. Někteří aktéři tento proces vnímají jako vhodnou
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příležitost na vylepšení své pozice v domácí politicko-institucionální rovině. Tradiční boj mezi
protekcionisty a liberály je adekvátní příklad. Při konceptualizaci vlivu Evropské unie na členské
státy, Tanja Börzel identifikuje model založený na dvou hlediscích: „závislost na zdrojích“
(resource dependency) a institucionální přizpůsobení inspirované noeinstitucionalismem
racionální volby a neoinstitucionalismem historicko-sociologickým.
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První nahlíží na

Evropskou unii jako na novou strukturu nabízející příležitosti, která zároveň vytváří dodatečné
zdroje ale i omezení, a mění tím rovnováhu sil mezi jednotlivými aktéry v členských státech. Ty
se řídí „logikou konsekvencionalismu“46 ve smyslu maximalizace svých preferencí za použití
dostupných

zdrojů.

Tento

intergovernmentalismem,

47

přístup

se

do

jisté

míry

shoduje

s

liberálním

podle kterého europeizace odměňuje především vyšší státní

úředníky, kvůli jejich důležitějšímu postavení v hierarchii jak na domácí, tak evropské rovině. I
další veřejní a soukromí aktéři mohou využívat změn a příležitostí, které přináší europeizace, za
předpokladu, že disponují potřebnými kapacitami.48 Evropská unie například nabízí různé typy
zdrojů pro regiony. Finanční prostředky, právo reprezentace, legitimizace politických aspirací a
nakonec podněty pro společné řešení problémů. 49 Zároveň je vnitřní adaptace ovlivňována
možností využití práva veta nebo blokací ze strany různých aktérů (politické strany, regiony,
zájmové skupiny). V souladu s tím, čím více je právo veta rozšířené v dané zemi, tím složitější je
proces adaptace.50 Evropská unie je však kromě poskytování finančních prostředků také zdrojem
pravidel, praktických norem, kognitivních rámců jednání a navíc je nástrojem socializace a
vzdělávání odborníků veřejné správy i veřejných aktérů. Zmínění aktéři mohou vytvářet koalice
s cílem ovlivnit zbytek společnosti a usnadnit tak pronikání evropských myšlenek a norem. Jak
se stalo v případě politik životního prostředí a liberalizace dopravy na evropské úrovni.
Sloučením obou přístupů, Börzel popisuje proces institucionální závislosti (institution-dependent
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process).51
Featherstone rozlišuje čtyři hlavní faktory mediatizace vzhledem k europeizaci:
„hospodářská zranitelnost globálním či evropským vlivem; schopnost politicko-institucionální
reakce; provázanost politik evropských a národních s národními preferencemi a nakonec
politické projevy, které ovlivňují národní preference a zároveň vnímání zranitelnosti a možností
v daných politikách.“ 52 Kombinace těchto faktorů vysvětluje v konečném důsledku chování
členských států. Schmidt rozlišuje rozdílné vlivy europeizace na hospodářskou politiku
členských států Evropské unie. Konkrétně odkazuje na pocit zranitelnosti, schopnost politickoinstitucionální reakce, dědictví existujících politik, politické preference a institucionální diskurz
jako faktory mediatizace.53 Samozřejmě hlavní problém měření efektů europeizace spočívá v
systému charakterizovaném závislostí různých úrovní vlády.54
Dosud se většina studií o europeizaci soustředila na dopady vztahující se na
implementaci evropských politik. Nicméně, existuje všeobecná shoda o skutečnosti, že
europeizace zároveň ovlivňuje politický systém, politiky i veřejné politiky.55 V institucionálním
systému např. vztah mezi výkonnou mocí a parlamentem, mezi různými úrovněmi vlády, veřejné
správy, organizovanými skupinami a soudním systémem, v postojích a očekáváních občanské
společnosti a politických elit, v politickém projevu a stranické soutěži a nakonec v politických
cílech a nástrojích implementace a kontroly (Společná zemědělská politika, hospodářská
soudržnost, životní prostředí, atd.). Uvedená problematika bude analyzována v následujících
kapitolách disertační práce, které se zabývají španělským politickým systémem, autonomními
společenstvími, zemědělskou politikou, právními otázkami a vnitřními záležitostmi. Nepochybně
schopnost/vůle adaptace je podmíněna přítomností nebo absencí politicko ekonomických
subjektů s právem veta (politické strany, regiony, zájmové skupiny) nebo více strukturálními
faktory odvozenými z politické kultury nebo převládajících sociálních hodnot.56
Europeizace má rovněž, určitým způsobem, vliv na vnitřní systém vlády (statická,
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korporativní, pluralitní, kooperativní nebo regulační).57 Podle sociologického institucionalismu
můžeme také zahrnout do změny kognitivních a normativních rámců měnící se vnímání a
projevy politických a sociálních aktérů ve vztahu k určitému problému (zhoršování se životního
prostředí, nelegální imigrace, terorismus, bezpečnost a obrana, nezaměstnanost, atd.).58

1.4 Formulace výzkumné otázky a metodologie
Téma obousměrného dopadu europeizace ve Španělsku je odbornou literaturou až na
výjimky nezpracováno. Většina zahraničních autorů analyzuje uspěšnost přenášení španělských
národních priorit na evropskou úroveň, nebo publikují o dopadu europeizace na španělskou
veřejnou správu. Disertační práce vyplňuje chybějící mezeru ve výzkumu a analyzuje
europeizaci Španělska z obousměrného pohledu, který umožňuje komplexnější pohled na
celkový dopad europeizace ve Španělsku. Vzhledem k významu evropské integrace pro
modernizaci a internacionalizaci Španělska je europeizace vhodným nástrojem pro analýzu
politické transformace za posledních třicet let.
Práce se zaměruje na dvě stěžejní otázky: 1) zhodnocení španělského vlivu v definici
evropské agendy, tzn. úspěšnosti přenášení španělských národních priorit na evropskou úroveň
(bottom up europeizace), 2) zhodnocení dopadu členství Španělska v ES/EU na vývoj
španělského politického systému (top down europeizace).
V rámci zvoleného výzkumu lze formulovat dvě hypotézy. První hypotéza předpokládá,
že Španělsko, které je považováno za středně velký stát, je schopno prosadit své zájmy a priority
na mezivládních setkáních států EU. Druhá hypotéza předpokládá, že ve Španělsku dochází k
procesu institucionální transformace politického systému, ve kterém se vlivem působení
evropské integrace mění instituce, procesy, národní politiky, hodnotové systémy a politická
kultura.
Pro potvrzení či vyvrácení tezí je provedena obsahová analýza primárních dokumentů zakládajících smluv ES/EU, pozměňovacích smluv EU, protokolů připojených k uvedeným
smlouvám, smluv o přistoupení nových členských států k EU, komuniké Evropské komise a
Rady EU, závěrů jednotlivých kol jednání Evropské rady, pozičních dokumentů španělské vlády,
španělské legislativy, programů politických stran a projevů čelných politiků. Obsahová analýza
je provedena v delším časovém horizontu 1986-2013, což umožňuje prokázat vzájemný vliv
57
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španělských politických subjektů a EU a změnu přístupu španělských politických aktérů vůči
evropské integraci.
Při zpracování tématu byly v letech 2011-2013 vedeny semistrukturované rozhovory s
politickými a diplomatickými představiteli španělské vlády. Rozhovory sloužily jako vhodný
nástroj k upřesnění informací získaných z primárních a sekundárních zdrojů a k ověření skutečné
pozice vlády při obhajování dané politiky.
Pomocí uvedených postupů je zpracována problematika přenášení španělských priorit na
evropskou úroveň a dopadu evropského integračního procesu na španělský politický systém,
autonomní společenství, zemědělskou politikou a zahraniční politiku z hlediska organizačních
změn, implementace předpisů, uzpůsobení politických projevů, volební debaty, mobilizace
zájmů a změny systémů.
Konfrontací španělských priorit s výslednými dohodami na nejvyšší úrovni a závěry
jednotlivých předsednictví ES/EU v letech 1989, 1995, 2002 a 2010 je identifikována schopnost
Španělska ovlivnit prioritní oblasti, jako jsou omezení práva na azyl v rámci Evropské unie,
přizpůsobení konceptu hospodářské a sociální soudržnosti španělské představě a potřebám,
získání speciálního statutu pro odlehlé regiony a zajištění si pozice „velkého státu“ v Radě
ministrů.
Obdobně byla zjištěna schopnost Španělska prosazovat národní priority v rámci Společné
zemědělské politiky a v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (Latinská Amerika a
Středomoří).
Chronologická vize mezivládních setkání i předsednictví a jejich souvislostí dovolují
dokázat míru úspěšnosti, kontinuity či změny španělských pozic, i míru interakce mezi procesem
evropské integrace a vývojem španělských priorit. Na základě analýzy jsou vyhodnoceny
různorodé strategie Španělska, jako je přesvědčování, nátlak, organizování koalic a využití práva
veta v kontextu vyjednávání.
Vztah, mezi procesem europeizace a vývojem španělského institucionálního systému v
tetech 1986-2013, je analyzován pomocí metody process tracing s cílem prozkoumat, do jaké
míry bylo členství v Evropské unii v tomto procesu významné. Práce se zaměřuje jak na procesy
institucionální přeměny, tak na výstupy zavedené do španělského politického systému. Odpovědi
jsou získány z analýzy procesů, politik a institucí (reorganizace a institucionální inovace ve
veřejné správě, zavádění nových norem a principů do španělského právního a soudního systému
a změny v decentralizovaném státoprávním uspořádání Španělska), které v evropském
politickém procesu hrají ústřední roli. Jsou definovány institucionální změny ve střednědobém
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horizontu. Na konkrétních případech změn ministerstev, státních a regionálních orgánů 59 jsou
vysvětleny možné změny, transformace nebo procesy institucionální adaptace. 60 Za tím účelem
byly studovány charakteristiky aktérů i institucí, které jsou jeho součástí a jejich vzájemné
propojení. Tento vztah zahrnuje různé úrovně, v nichž se odráží pravidla systému (makro
úroveň), institucí (střední úroveň), nebo aktérů (mikro úroveň).61
Za prvé je identifikován dopad, který mají evropská pravidla a instituce na identitu,
zájmy a chování domácích aktérů (makro úroveň). Analýza je zaměřena na kategorie a pojmy
jako jsou normy, intersubjektivní významy, procesy uvažování nebo formování kolektivní
identity. Zmíněné kategorie se vztahují k hodnotám konstruktivistického výkladu, které jsou
používány při studiu evropské integrace.62 Argumentace vycházející z tohoto pohledu spočívá v
tom, že instituce Evropské unie utvářejí chování, preference a identity jednotlivců i členských
států a politik, i jejich institucí.
Za druhé, je identifikován proces vývoje nových institucionálních prvků z již dříve
exitujících prvků (střední úroveň). Tento přístup „path dependency“ spočívá v tom, že instituce
se postupně transformují změnani některých aspektů institucionálního fungování, ačkoli jejich
základy a základní struktury mohou zůstat nezměněny. Proto práce analyzuje postupnou změnu
kvality stejné instituce.63
Za třetí jsou popsány institucionální omezení, kterým aktéři čelí, aby realizovali své
politické cíle (mikro úroveň). Především je věnována pozornost vzájemnému působení dvou
prvků (politickým preferencím aktérů a institucionálním omezením) pro vysvětlení procesů
změn a institucionální adaptace.64
V případě institucionální transformace lze hovořit o dvou procesních změnách, které
probíhají paralelně a vzájemně se doplňují. Práce se zaměřuje na zřizování nových institucí
(např. státní tajemník pro evropské záležitosti) a na procesy napomáhající vytváření těchto
institucí. Vodítkem je zavádění nových norem, modelů vzájemného působení nebo konvencí,
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kterými se řídí političtí aktéři. 65 Institucionální změna je v tomto smyslu širší pojem, který
znamená i změnu vztahů mezi aktéry v daném politickém systému. Oba pohledy jsou běžně
používány ve studiu politických věd66 a jsou důležité pro pochopení vlivu členství Španělska
v Evropské unii.
Konfrontací španělských zájmů s výsledky uskutečněných zemědělských reforem je
zjištěna role a úspěšnost Španělska ve Společné zemědělské politice. Je analyzován vliv
Španělska na uskutečněné reformy Společné zemědělské politiky (vzestupný institucionální
rozměr). Jsou identifikovány hlavní dopady Společné zemědělské politiky na španělskou
strukturu výroby (věcný rozměr). A také je zjištěn dopad evropské zemědělské politiky na
španělskou domácí úroveň. Práce objasňuje, do jaké míry proces europeizace ovlivnil vztahy
mezi politickými aktéry (europeizace domácí politiky) a popisuje vzájemný vztah europeizace a
vytváření regionální zemědělské politiky.
Europeizace španělské zahraniční politiky je v práci rozebrána ve čtyřech různých
úrovních, které se řídí více kruhovou než sekvenční logikou, ačkoli všechny mohou být
analyticky identifikovány i v rámci demokratizace.
První úroveň se vztahuje k europeizaci politických aktérů, diplomatů a vysokých státních
úředníků, kteří přebírají role a pravidla jednání od hlavních protagonistů evropské politiky.67
Druhá úroveň europeizace politik odkazuje na začlenění nových námětů do agendy
španělské zahraniční politiky i na změnu pozic podle konkrétních scénářů a mezinárodních
otázek. Tato dynamika je podmiňována interakcí dalších dvou vzájemně se doplňujících procesů,
exogeního procesu postupné okcidentalizace zahraničně politické agendy v souladu s cílem
Španělska začlenit se mezi západní demokracie a endogenní potřeby získat mezinárodní
legitimitu pro novou španělskou demokracii.
Třetí úroveň charakterizuje europeizaci právně-institucionálního charakteru nad rámec
pouhé strukturální adaptace. Jedná se o důležité změny ústavního pořádku, role parlamentu při
definování národních zájmů a kontrole zahraniční politiky, až po návrh a organizaci Ministerstva
zahraničních věcí a vytváření veřejné správy. V tomto konkrétním případě se rozvíjí buď
osmózou (kontaktem s EU), nebo jako adaptivní reakce na změny nutné po přistoupení
k Evropskému společenství.
Čtvtá úroveň pracuje s pojmem europeizace identity, která vede ke vzniku nového
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systému legitimizace a skupinového zastoupení a způsobí změnu dosavadního chápání identit.
Ve výsledku přispívá jak k vymezení nové evropské identity ve Španělsku, tak k přítomnosti
„Evropy“ ve formování španělského veřejného prostoru.
Uvedeným postupem je objasněn proces adaptace španělského politického systému,
postavení Španělska v rámci mezivládních vyjednávání, týkajících se vytváření reforem
evropských zakládajících smluv a vztah španělské a evropské diplomatické agendy.
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2 Španělsko a mezivládní konference
V následující kapitole bude analyzován vliv Španělska na evropskou integraci.
Hlavním cílem bude ověřit tezi liberálního intergovernmentalismu, podle kterého výsledky
závěrečných dohod na mezivládních setkáních odpovídají zájmům a preferencím třech
hlavních členských států (Německa, Francie a Velké Británie) a pouze okrajově preferencím
členů středních a malých států, mezi které patří Španělsko. Španělsko na mezivládních
konferencích standardně obhajovalo čtyři hlavní priority. Na mezivládních konferencích
v letech 1996-1997 se zaměřilo na oblasti regulace azylů, spolupráce v boji proti terorismu a
na uznání zvláštního statutu pro Kanárské ostrovy jako periferní oblasti EU. V obdobné logice
se Španělsko v letech 1991 až 2000 nejprve snažilo zajistit, aby obdrželo dostatečnou finanční
podporu prostřednictvím strukturálních fondů a poté, aby postupné omezování práva veta
neovlivňovalo rozhodování v souvislosti s Fondem soudržnosti. Stálou španělskou preferencí
na všech mezivládních konferencích (od Maastrichtu až po Lisabon) bylo posílení pozice v
rozdělení hlasů v Radě ministrů. Strategie zvolené Španělskem pro každý z výše uvedených
cílů byly podstatně odlišné, jak uvidíme dále, a jeho schopnost vlivu závisela do značné míry
na řadě vnitřních i vnějších faktorů.

2.1 Hospodářská a sociální soudržnost a rozhodnutí o Fondu soudržnosti
Hospodářská a sociální soudržnost byla a je jednou z největších priorit Španělska už od
doby jeho přistoupení do Evropského společenství v roce 1986. Jakmile se vytvořil Fond
soudržnosti, Španělsko v dané oblasti vždy obhajovalo jednomyslné rozhodování z důvodu
možnosti vetovat jakékoliv rozhodnutí, které by mu znemožňovalo přijímat podpory
v očekávané výši. Pro pochopení situace Španělska je třeba mít na paměti, že v období mezi
lety 1989 až 1993 země získala téměř čtvrtinu celkového rozpočtu Fondu soudržnosti, celkově
cca 2 bilióny peset.68
V roce 1991, během jednání o Maastrichtské smlouvě, socialistická vláda začlenila
hospodářskou a sociální soudržnost mezi své hlavní cíle.69 Byl sepsán dokument, kde zaujala
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jasnou pozici70 a zmiňovala potřebu mít na paměti ekonomické rozdíly mezi členskými státy
a potřebu vytvoření fondu, který by pomáhal nerovnosti vyrovnat. Navrhovala reformu
systému plateb Společenství založenou na kritériích relativní prosperity, a požadovala
vytvoření fondu, který by povzbudil ekonomiku nejvíce znevýhodněných členských zemí.71
Při obhajování tohoto cíle Španělsko počítalo s podporou Irska, Portugalska a Řecka, což
umožňovalo mnohostrannou obranu daného zájmu. Společně se tyto čtyři země sešly s
Evropskou komisí, která jejich myšlence překvapivě svou podporu nevyjádřila. 72 Před
summitem v Maastrichtu předseda vlády Felipe González zahájil kolo dvoustranných
vyjednávání, ve snaze najít spojence mezi ostatními evropskými zeměmi. Když vypozoroval,
že jednání nepostupují očekávaným směrem, uchýlil se k výhružce použití práva veta. 73
Několik dní před finálním setkáním v Maastrichtu předseda Evropské komise Jacques Delors
upozornil na riziko spojené s možným španělským vetem.

74

Nakonec po četných

dvoustranných schůzkách Španělsko dosáhlo, aby jeho žádost byla brána vážně a projekt
politiky hospodářské a sociální soudržnosti se dal do pohybu.75 Nicméně tento „úspěch“ nebyl
zcela uspokojivý pro některé domácí aktéry, kteří upozorňovali na skutečnost, že problematika
je uvedena pouze v Protokolu připojenému k Maastrichtské smlouvě, a na nedostatek
finančních zdrojů v pokladně Evropské unie.76
Při nadcházejících mezivládních jednáních v letech 1996 – 1997 Španělsko obhajovalo
udržení jednomyslnosti v rozhodování o otázkách Fondu soudržnosti z důvodů kontroly nad
přijatými rozhodnutími. Na mezivládní konferenci v roce 2000 se situace opakovala. Vláda J.
M. Aznara razantně vystupovala proti změně rozhodování o Fondu soudržnosti
z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu. Aznar nakonec dosáhl, aby se i v dalším
programovém období v letech 2007 – 2013 stále rozhodovalo jednomyslně. Výsledek jednání
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byl považován za „velký španělský triumf“ v Nice.77 Realita rozšířené Evropské unie o státy
střední a východní Evropy však později dopadla na Španělsko. Španělské úspěchy z Nice byly
korigovány v souvislosti s vyjednáváním Konventu o budoucnosti EU, kde se diskutovalo o
konečných cílech Evropské unie. Španělsko nepatrně změnilo taktiku a obhajovalo myšlenku,
že prostředky z evropských fondů by měly dostávat bez rozdílu všechny regiony, nejen ty
nejchudší a nejzaostalejší. Obavy španělské vlády dokresluje i skutečnost, že Španělsko bylo
první zemí, která svolala referendum o ratifikaci ústavní smlouvy (20. února 2005). Důvod byl
zjevný. Vláda se snažila uskutečnit referendum dříve, než začne diskuze o finančním výhledu
EU pro období 2007–2013.78 Měly se tak minimalizovat následky dopadů předpokládaného
snížení toků finančních prostředků z evropských fondů do Španělska u široké veřejnosti.
V průběhu jednání o Lisabonské smlouvě Španělsko opět uzpůsobilo svou vyjednávací
pozici realitě a argumentovalo, že méně vyspělým regionům je třeba i nadále věnovat větší
pozornost, ale zároveň varovalo před situací, aby regiony, do kterých původně evropská pomoc
putovala, o podporu definitivně přišly. Výsledky nakonec byly vyhovující. Až do roku 2013
Španělsko bylo hlavním příjemcem peněžních prostředků z fondů Evropské unie a obdrželo
přibližně čtvrtinu ze všech finančních zdrojů.79
Udržení práva veta v souvislosti s rozhodováním o Fondu soudržnosti bylo jednou z
hlavních španělských priorit k zajištění potřebných finančních podpor. Španělsko využívalo
různorodé strategie, jako je přesvědčování, nátlak a často také právo veta. Ačkoli se mu
relativně dlouho dařilo udržet pravidla o hlasováním nezměněná, je patrné, že později bylo
nuceno udělat znatelné ústupky v politikách, kde mělo zcela odlišnou představu. Muselo
akceptovat, že jiné oblasti byly také schvalovány jednomyslně.

2.2 Uznání statutu „velkého státu“ v Radě ministrů
Od přičlenění k ES/EU v roce 1986 Španělsko neustále projevovalo snahu získat statut
„velkého státu“. V začátcích dosáhlo uznání velkého státu v Evropské komisi (dva komisaři),
zatímco v Radě ministrů pouze státu středního (osm hlasů oproti deseti, které mělo Německo,
Francie, Itálie a Velká Británie). Skutečnost, že tehdejší mezivládní konference měly jako
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jedno ze svých hlavních témat institucionální reformu s ohledem na budoucí rozšíření o země
střední a východní Evropy, předpokládala, že Španělsko bude mít zájem obhájit statut velkého
státu v Radě ministrů. Původní myšlenka, obhajovaná jednotlivými vládami, byla jednoduchá
a logická. Španělsko žádalo kompenzaci za ztrátu jednoho komisaře. Během mezivládních
konferencí v letech 1996 – 1997 španělská vláda obhajovala svůj cíl velmi razantně. 80
Počáteční strategie nespočívala v žádném konkrétním psaném návrhu, ani o rozdělení hlasů v
Radě ministrů, ani o složení Evropské komise. Španělsko se vydalo cestou periodických
vyjádření předních španělských politiků, kteří opakovaně upozorňovali na nutnost vyřešení
daného problému.
Návrh předložený v červnu 1997 nizozemským předsednictvím v Amsterodamu,
přiděloval Španělsku v radě dvacet hlasů oproti dvaceti pěti, které dostaly velké státy. To se
absolutně neslučovalo se španělskou vizí vzhledem k tomu, že by po rozšíření Španělsko
ztratilo schopnost blokovat rozhodnutí s podporou jednoho velkého a dalšího malého nebo
středního státu. Španělská vláda byla proti, stejně jako velká část členských zemí, které z
různých důvodů pohlížely na nizozemský návrh jako na nešťastný. Po několika neúspěšných
kolech jednání bylo dohodnuto, že téma bude odloženo na následující mezivládní konferenci.
Nicméně takovéto rozhodnutí stále nepřesvědčilo Španělsko, které si usmyslelo na poslední
chvíli zablokovat mezivládní konferenci, se záměrem přesunout závazek vyřešení specifické
situace Španělska do psané podoby.81 Aznar nechtěl ponechat dohodu pouze ve slovní podobě.
Podle jeho slov se Španělsko nevlastní vinou ocitlo v nepohodlná situace, která se musela
vyřešit. „Bývali jsme povážováni za velký stát v Evropské komisi a dostali jsme slib
kompenzace hlasů v Radě, které nám po právu patří. My budeme ti, kteří by ztratili nejvíce“.82
Nakonec byla všemi patnácti členskými zeměmi podepsána deklarace, která byla některými
považována za bezcenný papír. Nicméně později byla vhodně použita ve vyjednáváních v Nice
za účelem úniku z nepohodlných návrhů.83
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Na mezivládní konferenci v roce 2000 se Španělsko snažilo dosáhnout stejného počtu
hlasů v Radě ministrů jako má Německo, Francie, Itálie a Velká Británie. Zvolená strategie
spočívala ve snaze spolehnout se na vyjednávací pozici Francie a přijmout menší počet hlasů
v Radě než země „velké čtyřky“, pouze pokud Německo obdrží více hlasů než zbytek států,
které jsou považovány za velké.84 Tento postoj přivedl španělskou vládu do obtížné situace,85
neboť se ukázalo, že nepružnost Francie zabrání změně hlasů ve prospěch Německa. Přesto
Španělsko považovalo dohodnuté výsledky za jediné platné a snažilo se být co nejblíže
francouzskému předsednictví a získat francouzskou podporu. Enrique Barón tvrdil, že
„nejlepší představitel národních španělských zájmů byla ve skutečnosti Francie“.86 José María
Aznar ukázal svou spokojenost s dohodami dosaženými v Biarritz a potvrdil, že čeká na
dosažení podobného reprezentativního postavení Španělska, jaké mají ostatní čtyři velké země.
Nakonec, po tvrdých vyjednáváních, se v Nice v prosinci 2000 dospělo pro Španělsko
k výhodnému výsledku. Španělsko získalo dvacet sedm hlasů oproti dvaceti devíti, které
obdrželo Německo, Francie, Itálie a Velká Británie. Na druhou stranu španělská reprezentace
se musela spokojit se ztrátou čtrnácti europoslanců z šedesáti čtyř, které dostalo v
Amsterodamské smlouvě, a muselo se vzdát svého druhého komisaře, stejně jako ostatní čtyři
velké státy. Tyto změny způsobily, že pro zablokování rozhodnutí v Radě Španělsko
potřebovalo podporu tří velkých zemí a jednoho malého státu (kterým mohla být i nejmenší
země). Co se týče hlasů v Radě ministrů, Španělsko získalo nadměrnou váhu díky tomu, že
ačkoli nebylo mezi čtyřmi velkými státy, mělo k nim spíše blíže než dále. Rozdíl dvou hlasů v
hlasování nehrál prakticky roli, protože nejmenší stát (Malta) disponoval dle Niceské smlouvy
třemi hlasy. Přestože výsledek byl vládou považován za úspěšný, byl tvrdě kritizován
opozicí,87 která v evropské politice zaujímala spíše federalistický přístup.
Komplexnost rozhodovacího procesu v Radě ministrů schváleného v Nice vyžadovala,
aby byla ihned v další diskusi znova řešena otázka budoucnosti Evropské unie. Evropský
Konvent, který se zabýval přípravou vyjednávání nové evropské smouvy, navrhl, aby se
rozhodnutí v Radě ministrů přijímala s podporou 50 % členských států, které navíc musely
zastupovat minimálně 60 % celkového počtu obyvatel EU. Španělsko, stejně jako Polsko, se
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ale obávalo, že tenhle způsob schvalování výrazně sníží jeho možnosti ovlivňovat
rozhodnutí.88 Ironií bylo, že se tím Španělsko vzdalo demografického kritéria pro přerozdělení
váhy hlasů v Radě, které tradičně obhajovalo. S rozhodnutím Evropského Konventu se
španělská vláda rozhodla držet rozdělení hlasů pevně stanoveného v Niceské smlouvě, namísto
dvojí většiny navržené Konventem. Španělsko si stálo pevně za svým, dokonce naznačovalo
prostřednictvím tehdejší ministryně zahraničních věcí Any Palacio, že návrh Konventu v
budoucnu povede k tomu, že Turecko by se mohlo stát zemí s největší mocí v Radě ministrů,
protože bude nejlidnatějším státem. 89 Záměrem těchto prohlášení bylo dosáhnout vyvolání
nesouhlasu i v ostatních členských zemích. Navíc jedním z argumentů, které obhajovala
španělská vláda, bylo, že Konvent nemohl zrušit Niceskou smlouvu, naopak spíše se měl řídit
jejím mandátem.90
Po množství dvoustranných i vícestranných jednáních nakonec dohoda zůstala
zablokována na summitu v Bruselu, který se konal ve dnech 12. – 13. prosince 2003. Po
bruselském setkání francouzský prezident Jacques Chirac prohlásil: „debata byla krátká kvůli
nedostatku flexibility ze strany všech zúčastněných kvůli důvodům, které jsou naprosto
pochopitelné“, zatímco kancléř Gerard Schröder poznamenal, že především dvě země nechtěly
ustoupit: „Jedna kvůli tradici (s odkazem na Španělsko) a ta druhá kvůli svým vnitrostátním
názorům na politiku (ve vztahu k Polsku)“. 91 Neshoda vyústila v paralýzu mezivládní
konference. Následující irské předsednictví dostalo pověření obnovit práci na nové smlouvě
prostřednictvím neformálních schůzek s cílem dostat se z této impasse fáze. V následujících
měsících se rozcházející postoje více přibližovaly a po vítězství socialistické strany ve
Španělsku nastala očekávaná shoda. Jednání byla uzavřena díky flexibilnějšímu postoji nové
vlády José Luise Rodrígueze Zapatera na zasedání Evropské rady v Bruselu v červnu 2004 a
velkému mediátorskému úsilí irského předsednictví. 92 Lze říci, že vláda Josého Luise
Rodrígueze Zapatera přišla v červnu 2004 do Evropské rady s horkým bramborem v rukou.
Vláda Lidové strany upřednostňovala obranu národních zájmů (tedy váhu hlasů v Radě EU)
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před evropským zájmem (tedy před dohodou ve formě evropské ústavy). Socialistická vláda
naopak přijala systém hlasování navržený v rámci Konventu s cílem zdůraznit svůj
europeistický postoj. Zároveň ovšem hledala způsob, jak obhájit u španělské veřejnosti snížení
váhy hlasů v Radě EU.
Následovalo dlouhé období ratifikací v členských státech, které uvízlo na mrtvém bodě
kvůli odmítnutí ze strany Francie a Nizozemí. V situaci impasse se v červnu 2007 konalo
zasedání Evropské rady, kde se předpokládalo, že definitivně skončí období ústavní paralýzy.
Cílem španělské vlády bylo zachovat systém hlasování z Ústavy pro Evropu. Předseda vlády
Zapatero se snažil odblokovat jednání. Společně se Sarkozym a Prodim podpořil návrhy
německého předsednictví. Setkání Španělska, Lucemburska, Francie a Velké Británie s
Polskem poté pomohly vytvořit novou reformní smlouvu. Dohodnutý systém vychází ze
Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu. Aby mohla být rozhodnutí Rady EU přijata, musí
návrh získat podporu 55% členských států, reprezentujících zárověň 65% populace Evropské
unie. Pro vytvoření blokační menšiny byl stanoven počet čtyř členských zemí. Předseda
španělské vlády před zasedáním parlamentu potvrdil, že se jedná o „úspěch Španělska, který je
zároveň ve španělském zájmu“.93
Detailní analýzou dostupných materiálů lze identifikovat okolnosti, za jakých může
středně velký stát jako Španělsko ovlivnit jednání pomocí použití práva veta. V prvním případě
v Amsterodamu dosáhlo, aby ostatní členské státy uznaly specifický problém Španělska a
podepsaly prohlášení, které později zajistilo, že se při budoucím rozdělování hlasů v Radě
ministrů bude brát v úvahu ztráta jednoho španělského komisaře. Ve druhém případě v Nice
získalo více hlasů, než které mu původně měly být přiděleny na základě počtu obyvatelstva a
relativní velikosti, výměnou za jiné ústupky. V poslední řadě pak, na mezivládní konferenci v
letech 2003 – 2004, nepřijalo návrh shválený Konventem, čímž se dostalo do nebezpečí
jednání o Ústavní smlouvě.
Po volebním vítězství socialistů nová španělská vláda 2004-2011 sledovala identický
cíl, dostat se na úroveň velkých států, ale využitím alternativní cesty. Jedním z důsledků
rozšíření Unie na dvacet sedm členských zemí byl nárůst váhy hlasů velkých států, což podle
socialistické vlády změnilo realitu v EU. Socialistická vláda se v ideové rovině sžila s teorií
Vicente Palacia, který argumentoval, že patřit mezi velké státy „má větší relativní hodnotu v
Evropě rozšířené na 27 států než v Evropě složené z 12 nebo 15 členů“.94 Pokud tedy bylo
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cílem zařadit se mezi velké státy Unie, strategie, pomocí které se toho mělo dosáhnout, se
musela změnit. Zapaterova vláda upřednostnila spojenectví s velkými státy před větší váhou
hlasů v institucích. Evropská praxe částečně v některých momentech ukazuje, že vliv státu se
neměří ani počtem hlasů v Radě, ani počtem europoslanců, ale schopností najít si spojence ve
chvíli, kdy je potřeba dokončit reformy. V Unii složené z 28 států je každou chvíli běžnější
navázat stálá i proměnlivá spojenectví (přátelé Ústavy, středomořské státy, velké státy). Je také
více zřejmé, že budoucnost Evropské unie prochází proměnlivými vztahy.
Řečeno jinými slovy, ačkoli v dané oblasti Španělsko do značné míry určovalo průběh
jednání, jeho limitní strategie ponechává otevřenou otázku, do jaké míry může jeden členský
stát blokovat činnost Rady, aniž by ho to stálo reputaci mezi ostatními členskými státy a vrátilo
se mu to v jiných oblastech. Naopak, Zapaterovo Španělsko při vyjednávání o budoucnosti EU
hrálo významnou roli ve smyslu změny strategie. Podle některých teorií lze konstatovat, že
pokud má středně velký členský stát konkrétní a konstruktivní program a najde si správné
spojence, může zastávat roli velkého státu Evropské unie.

2.3 Regulace azylu v boji proti terorismu
Regulace v oblasti vydávání azylu mezi členskými státy Evropské unie byla pro
Španělsko jedním z hlavních témat na mezivládních konferencích v letech 1996 – 1997. 95
Diskuze o tomto problému se umocnila v důsledku konfliktu mezi Belgií a Španělskem kvůli
zamítnutí belgické strany vydat dva podezřelé atentátníky teroristické organizace ETA v únoru
roku 1996. Španělsko doufalo, že dohody uzavřené v rámci Amsterodamské smlouvy přispějí
k tomu, aby se v budoucnosti neopakovaly takové konfliktní situace, jaké se přihodily právě
s Belgií. 96 Přes velký význam tohoto tématu se Španělsko nacházelo v absolutní izolaci v
obhajování této pozice, což jej donutilo hledat takové strategie, které by mu umožnily získat
podporu ostatních členů.
První problém, který bylo nutné vyřešit, byl ten, že regulace azylů nebyla začleněna do
agendy plánovaného programu mezivládní konference. Z tohoto důvodu muselo Španělsko
nejdříve dosáhnout jeho začlenění. Těsně před zahájením mezivládní konference španělský
zástupce Carlos Westendorp vyhrožoval, že bude dohody vetovat, pokud se nepřijde na nějaké
uspokojivé řešení v souvislosti s problémem evropské soudní a policejní spolupráce v boji
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proti terorismu. Westendorp navrhl maximální možnou soudní spolupráci a prakticky
vytvoření opravdové politické unie, kde by se právo na azyl a politické trestné činy
nevztahovaly na občany zemí Evropské unie. Ve svém projevu dokonce dodal „nevěřím tomu,
že budeme moci podepsat a ratifikovat dohodu z mezivládní konference s tím, že necháváme
otevřený takový problém.“97 Ultimativní charakter španělského prohlášení znamenalo okamžité
začlenění tohoto tématu do programu mezivládní konference.
Na zvláštním zasedání Evropské rady v Turíně, na kterém byl zahájen vyjednávací
proces, Španělsko dosáhlo určitého úspěchu tím, že se mu podařilo, aby vlády členských zemí
v závěrečném dokumentu pověřily své vyjednávací týmy, aby dosáhly přiměřených výsledků
s cílem zlepšit „ochranu občanů EU v obraně proti mezinárodní trestné činnosti, terorismu a
nelegálního obchodu s drogami.“98 Pevná pozice španělské vlády tehdy zabránila tomu, aby ze
začátku nějaká země oponovala, což se ovšem výrazně měnilo v průběhu samotného jednání.
Při své evropské premiéře na zasedání Evropské rady ve Florencii v červnu roku 1996
tehdy nový předseda španělské vlády José María Aznar nastínil ostatním evropským zemím
potřebu vytvořit evropskou úmluvu o vydávání. Za tímto účelem Španělsko zkoušelo v červnu
roku 1996 najít podporu u Francie prostřednictvím neoficiálních kontaktů. Paříž poté
představila na vyjednávacím fóru o vydávání kompromisní dohodu, která se hodně
přibližovala španělským představám, a očekávalo se, že bude přijata na zasedání Evropské
rady ve Florencii.99 Obdobný nátlak vyvíjela španělská diplomacie na italské předsednictví s
cílem přijmout a uzavřít co nejdříve evropskou úmluvu o vydávání. 100 Úmluva měla zajistit
soudům pravomoc vydávat uprchlíky podezřelé z terorismu z jiného členského státu, než ve
kterém jsou obviněni.,101
Jakmile bylo dané téma zahrnuto do programu jednávání, strategie Španělska spočívala
ve vyhledávání podpory napříč mezi členskými zeměmi. 102 Následoval maraton setkání na
jednotlivých zastoupeních členských států v Bruselu, schůzky na velvyslanectvích a velké
množství dvoustranných setkání na různých úrovních. Španělsko s cílem urychlit jednání
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předložilo návrhy, které ve své podstatě vyžadovaly potlačení práva na azyl v Evropské unii.
První návrh přiznával právo na azyl pouze za podmínek sjednaných v jiné části mezivládního
setkání, ve kterých se předpokládalo pozastavení práv členského státu EU těm zemím, které
jsou sužovány antidemokratickými vlivy. 103 Nicméně tento návrh byl téměř ihned zamítnut
většinou členských států s výjimkou Itálie, Portugalska a z části také Nizozemí. Navíc Úřad
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky prostřednictvím dopisu z 3. února 1997 konstatoval, že
tento španělský návrh je neslučitelný s předmětem a účelem Vídeňské úmluvy a konkrétně
s jejím třetím článkem, což pozastavilo jednání a vyvolalo potřebu hledat jiné způsoby
řešení.104 Jakkoli půlrok irského předsednictví skončil pro Španělsko bez znatelného úspěchu,
hlava státu a předseda vlády se shodli na vůli nadále prosazovat danou prioritu během
předsednictví Nizozemí.
Druhý španělský návrh, představený 17. dubna 1997, navrhoval kompromis v podobě
udržení možnosti vydávání azylu za pomocí dvou předpokladů. Jakýkoliv evropský stát by
mohl uplatnit právo dočasně pozastavit dohodu o azylové politice a poskytnout azyl státnímu
příslušníku jiného členského státu EU,105 pokud by rozhodnutí bylo schváleno do šesti měsíců
Radou ministrů, která by fungovala jako garant proti zneužívání uvedeného mechanismu.
Současně návrh také přiznal existenci práva na udělení azylu v rámci EU, tak, jak vyžadovaly
mnohé evropské země a humanitární organizace.106
Nicméně protože ještě stále nebyly uspokojeny některé členské státy jako Rakousko,
Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Nizozemí, Švédsko a částečně také Řecko a Velká Británie,
španělská vláda byla donucena představit 17. května 1997 novou verzi svého návrhu. Nová
verze upravovala předchozí návrh pomocí začlenění malých změn, které omezovaly právo
občanů států Evropské unie na azyl v rámci EU.107 Očekávalo se, že tyto malé změny získají
prostřednictvím bilaterálních kontaktů podporu Německa, Rakouska, Francie a Řecka.
Nizozemské předsednictví na stagnující situaci reagovalo předložením vlastního návrhu, který
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byl ze začátku kladně přijat tehdejším španělským ministrem zahraničních věcí Abelem
Matutesem.108 Nicméně, prvotní příznivá reakce španělské vlády v souvislosti s nizozemských
návrhem, se změnila na negativum v důsledku skutečnosti, že návrh byl proti jakémukoliv
časovému omezení. Španělsko tedy znovu uvedlo, že zamýšlí blokovat reformu
Amsterodamské smlouvy, pokud nebude nalezeno uspokojující řešení.
Navzdory této hrozbě se na neformálním zasedání Evropské rady v Noordwijku v
květnu 1997 Španělsko snažilo vyjednávat velmi obezřetně a nezmiňovat možnost veta, spíše
projevovalo značnou flexibilitu ve prospěch hledání konsensuálního řešení. 109 Nakonec
Španělsko přijalo návrh nizozemského předsednictví, který se ovšem výrazně odlišoval od
původních španělských cílů. Jakkoli stálý španělský velvyslanec Javier Elorza tvrdil, že text
obsahuje veškeré španělské aspirace, ve skutečnosti se hodně vzdaloval od posledního
prohlášení vlády, protože nejen že dovoloval, aby vláda jednostranně udělila azyl příslušníkovi
jiné členské země, ale ani nevyžadoval pozdější ratifikaci tohoto rozhodnutí Radou ministrů.110
Nicméně ani tato významná změna nebyla pro Belgii dostatečná. V předvečer summitu
v Amsterodamu se belgická reprezentace vyjádřila nesouhlasně, přičemž oznámila vlastní
návrh, ve kterém vyzývala k přijetí přílohy s doložkou o možnosti individuálního posuzování
„každé jednotlivé žádosti o azyl, která by byla podána osobou s trvalým bydlištěm v jiném
členském státě.“ 111 Později belgická vláda uvedla, že přehodnocuje svůj postoj oznámený
ministrem vnitra Johanem

Lanottem, který označil návrh smlouvy nizozemským

předsednictvím za nepřijatelný.112 Konečná kompromisní podoba dohody nakonec spočívala
v tom, že se budou přijímat žádosti o azyl v Evropské unii v následujícíh případech. Pokud by
stát, ze kterého žadatel pochází, neposkytoval ústavní záruky; pokud by stát, ze kterého žadatel
pochází, nedodržoval či zneužíval lidská práva a demokratická pravidla uznávaná Evropskou
unii; pokud by o tom členský stát rozhodl jednostranně, avšak s podmínkou, že vždy a ihned
podá vysvětlení ostatním členským zemím EU.
Španělští vyjednavači dosáhli přinejmenším toho, že rozhodování o otázkách azylu
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opustilo soudní logiku, a vstoupilo do politické oblasti dohod mezi členskými zeměmi. 113 Jak
se dalo očekávat, španělská vláda se snažila ukázat, jak je dohoda „přiměřeně vyhovující“.114
Lisabonská smlouva přinesla zásadní změny. Téměř všechny politiky z oblasti justice a
vnitra byly komunitarizovány. Prostor svobody, bezpečnosti a práva byl posílen, včetně boje s
trestnou činností. Zahrnul na stejnou úroveň spolupráci mezi policejními, justičními a celními
orgány členských států. V rámci Unie se začaly jednotně uplatňovat zákony pro pachatele
trestných činů (ať už to jsou občané, přistěhovalci či návštěvníci EU).
Později Španělsko posílilo bilaterání spolupráci zvláště se Francií a Německem.
Především se jednalo o posun na poli utvoření společné policejní jednotky s Francií v lednu
2008 v boji proti ETA a španělsko-německé vrcholové setkání v Palma de Mallorca, na kterém
bylo domluveno poskytnot maximální prioritu spolupráci v boji proti mezinárodnímu
terorismu.
Lze konstatovat, že ačkoli dosažené výsledky prvotně nekorespondovaly se
španělskými požadavky, Španělsko dosáhlo několika vytyčených cílů i přes znatelné překážky,
kterým muselo čelit. 115 Nelze ani opomenout skutečnost, že od počátku muselo obhajovat
začlenění této otázky do programu mezivládní konference. Muselo vynaložit znatelné úsilí k
dosáhnutí svého cíle, což se mu nakonec povedlo prostřednictvím předložení svých návrhů,
pořádáním bilaterálních setkání a výhružkou možného vetování smlouvy. Díky této vynaložené
snaze Španělsko získalo několik výhod v této oblasti, což dokazuje, že i středně velký stát
může ovlivnit důležitá vyjednávání.

2.4 Zvláštní statut pro odlehlé oblasti
Jedním z hlavních cílů Španělska na mezivládních konferencích v letech 1996 - 1997 a
2001 a 2007 bylo dosáhnout uznání speciálního statutu pro Kanárské ostrovy. Od přistoupení
Španělska k Evropské unii se čím dál tím více prohlubovala celá řada problémů, které
ovlivňovaly ekonomiku Kanárských ostrovů. Negativně se projevoval dopad zemědělské
politiky a omezení týkající se rybolovu a obchodu. Parlament Kanárských ostrovů,
podporovaný vládou, v posledních letech neustále trval na tom, že je potřeba vytvořit nějaký
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stálý statut pro nejvzdálenější periferní oblasti Evropské unie. Jednání o revizi Maastrichtské
smlouvy nabízely Španělsku možnost obhájit si tento požadavek.
V této otázce Španělsko nebylo osamocené. Ostatní členské státy, jako Francie
a Portugalsko, sdílely tento samý zájem, protože i ony se potýkaly s problémy odlehlých
zámořských území. Strategie španělské vlády spočívala v nalezení podpory u těchto zemí. Po
setkání představitelů sedmi periferních oblastí, z toho čtyř francouzských – zástupci
Guadalupe, Martiniku, Guyany a Reuniónu, dvou portugalských – zástupci Azorských ostrovů
a Madeiry, a jednoho španělského – zástupce Kanárských ostrovů, které se uskutečnilo ve
Funchalu dne 14. března 1996, umožnila vzájemná spolupráce mezi Španělskem, Francií
a Portugalskem vypracování společného prohlášení, které obsahovalo požadavek začlenit do
Amsterodamské smlouvy článek o řešení této specifické situace. Iniciativa zaznamenala první
úspěch na mimořádném zasedání Rady v Turíně v březnu 1996, kde se v závěrečném
dokumentu výslovně zmiňovala potřeba „prostudovat statut odlehlých území Evropské
unie“.116
Španělsko připravilo a představilo v Madridu v září 1996 projekt týkající se jejich
statutu. Na madridské zasedání navazovaly další schůzky a vzájemná setkání.117 Po několika
pokusech se Španělsku, Portugalsku a Francii povedlo předložit jednotný návrh. 118 Od té doby
se tyto tři země snažily získat podporu i ostatních členských zemí, což se zpočátku jevilo jako
relativně snadný úkol. Nakonec těsně v předvečer summitu v Amsterodamu se na poslední
chvíli vynořily jisté problémy. Zejména poslední návrh nizozemského předsednictví byl pro
Španělsko problematický, protože obsahoval body neslučitelné s jeho představou. Za prvé
degradoval právní důležitost aktu v prohlášení. Podle španělské představy měl být dokument
interním protokolem Amsterodamské smlouvy s povinným charakterem. Za druhé uspokojoval
více zájmy Francie, v neprospěch španělských a portugalských požadavků, což mohlo vést k
tomu, že Francie už nebude mít takový zájem podporovat požadavky těchto dvou zemí. 119
Kvůli nastálé situaci Španělsko zahájilo dvoustranná jednání s Francií, při kterých se snažilo
dosáhnout příslibu Francie, že bude i nadále podporovat původní návrhu z předchozího
projektu. Po četných jednáních s francouzskými představiteli nakonec původní text hájený
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Španělskem prošel hlasováním beze změn a byl začleněn do finálního znění Amsterodamské
smlouvy. 120 Dosažený výsledek umožnil, aby Rada přijala zvláštní opatření, a aby zrušila
aqcuis communautaire v takových důležitých oblastech, jako jsou obchod, cla, zóny volného
obchodu, zemědělství, rybolov, Fond soudržnosti a státní pomoc.121
V souvislosti s Ústavní a později zejména s Lisabonskou smlouvou měly zásadní
význam dohody uzavřené mezi Zapaterem a Sarkozym. Oba představitelé si vytyčili
požadavky, jež se později promítly do reformního textu Lisabonské smouvy. Španělé opět našli
souznění s francouzskými zájmy v obraně podpory nejvzdálenějších oblastí EU. 122 Byly
uplatněny důležité výjimky vztahující se na oblast DPH. Dále je ve Smlouvě přímo vymezeno,
že Rada EU může s ohledem na ostrovní povahu a některá další specifika těchto zeměpisných
oblastí přijímat pro tato území výjimky a speciální opatření. Ta se mohou týkat daní, cel,
rozpočtové politiky nebo aplikace volné obchodní zóny.
Španělsko z velké části ovlivnilo výsledky jednání, a to tím, že počítalo s podporou
ostatních členských zemí. Mezi strategiemi, použitými vládou je třeba vyzdvihnout bilaterální
a multilaterální jednání a hledání podpory za účelem vytvoření koalice s ostatními členskými
státy s cílem zlepšit oblast dané problematiky. Na závěr je ještě třeba zmínit, že rychlá reakce
španělského vyjednávacího týmu na nizozemský návrh byla rozhodující pro finální zahrnutí
statutu do textu Amsterodamské smlouvy. Z čehož plyne, že i středně silný stát jako Španělsko
může ovlivnit vyjednání.
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3 Španělsko a předsednictví v Radě EU
V evropském institucionálním systému má předsednictví Rady hybridní charakter.
Jedná se o významný most, který zprostředkovává dynamický vztah mezi Společenstvím a
jednotlivými vládami. V tomto smyslu také ukazuje složitost integračního procesu. Výkon
předsednictví odráží problémy, které jsou spojené s existencí protichůdných sil a zájmů. Je to
balancování, 123 které od členských států vyžaduje sladit vlastní zájmy s obecnými. Způsob,
jakým se vyvíjí půlroční období, slouží jako ukazatel evropské politiky a naznačuje závazek k
evropskému projektu. Španělsko poprvé předsedalo Radě EU v první polovině roku 1989, což
bylo téměř tři roky poté, co se stalo členským státem Evropských společenství. Další španělské
předsednictví se konalo v druhé polovině roku 1995, kdy se Evropská unie zároveň rozšířila o
Rakousko, Finsko a Švédsko. Potřetí Španělsko předsedalo Radě během první poloviny roku
2002, tedy v době, kdy byl celý svět stále otřesen teroristickými útoky z 11. září 2001 na věže
Světového obchodního centra v New Yorku a Pentagon. A prozatím naposledy, počtvrté,
Španělsko vystřídalo 1. ledna 2010 Švédsko. Poslední předsednictví bylo sledováno s velkým
zájmem i jistou dávkou zvědavosti, jak se Španělsko této funkce zhostí, jelikož bylo vůbec
první předsedající zemí po přijetí Lisabonské smlouvy.
Srovnávací analýza těchto čtyř období nám odhaluje jak španělské základní priority,
tak významné strategické změny. Pokud se zaměříme na vliv předsednictví ve Španělsku, je
třeba zdůraznit, že všechna předsednictví byla chápána jako příležitost, jak zvýšit španělskou
mezinárodní prestiž, sblížit se s Evropou a dokázat, že Španělsko je seriózní a důvěryhodný
partner Společenství.124 Aby španělská vláda dosáhla zmíněných cílů, její hlavní prioritou bylo
úspěšné zvládnutí administrativy spojené s předsednictvím. Půlroční předsednictví bylo
chápáno jako zkouška ze zodpovědnosti. Organizační snaha byla stálicí, která začala již
několik let před prvním předsednictvím, a vyvolala modernizaci španělské zahraniční
služby. 125 Co se týče stále vzrůstající interakce mezi Evropskou unií a Španělskem, čtyři
zmíněná předsednictví umožnila Španělsku znárodnit evropskou agendu v otázkách zahraniční
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politiky, a to především v oblastech, kde má Španělsko zvláštní zájmy: v Latinské Americe a
oblasti Středomoří. V obou případech jsou základní odlišnosti způsobeny vývojem integrace a
postavením Španělska v Evropě a také vnitřními změnami (například volbami v roce 1996,
kdy se k moci dostala Lidová strana). Třetí předsednictví přineslo s ohledem na předchozí
změnu přístupu. Nový přístup byl charakterizován omezením vlivu francouzsko-německé osy
a maximální obranou národních zájmů v citlivých otázkách, jako je boj proti terorismu,
imigrace či liberalizace trhu. Čtvrté předsednictví naopak bylo velmi ovlivněno změnami
přijatými v Lisabonské smlouvě, hospodářskou krizí a pohledem okolních států na Španělsko.

3.1 Leden – červen 1989: španělská premiéra v předsednictví
Ke svému prvnímu předsednictví v první polovině roku 1989 Španělsko přistoupilo s
heslem „prioritou španělského předsednictví je Evropa“. Tato věta vyslovená před Evropským
parlamentem ve Štrasburku při zahájení předsednictví tehdejším socialistickým ministrem
zahraničních věcí Franciscem Fernándezem Ordóñezem zároveň shrnuje politické cíle, o které
španělská vláda tehdy usilovala. 126 Předsednictví roku 1989 se konalo během druhého
funkčního období vlády PSOE a v roce evropských, autonomních a místních voleb. PSOE
získala opět absolutní většinu ve volbách v roce 1986, ale s výrazným poklesem oproti roku
1982. Předsednictví bylo příležitostí ke zlepšení obrazu socialistické strany, který začínal být
na konci tohoto volebního období poničený, a k vytěžení volebního kapitálu z prestiže získané
dobrým vedením. Navíc předsednictví představovalo pro vládu výzvu, protože některé členské
státy Evropského společenství měly pochybnosti o schopnosti nového státu s odlišnou,
rigidnější byrokratickou tradicí, čelit operativním organizačním potřebám, vyplývajícím z této
funkce. První španělské předsednictví bylo také ovlivněno obměnou Komise v lednu 1989 a
nadcházejícími červnovými volbami do Evropského parlamentu. Ve zmíněné situaci, a navíc v
období intenzivních příprav, organizace a mobilizace lidských zdrojů a finančních prostředků,
kdy hlavními strategiemi byly umírněnost a pragmatismus, se Španělsko soustředilo na dvě
hlediska. Tím prvním bylo dokázat svoji spolehlivost jako nového člena Společenství a zájem
na prohlubování evropského integračního procesu. Druhým aspektem bylo pomocí evropského
rámce definitivně překonat starý syndrom izolace, 127 kterým se charakterizovala španělská
zahraniční politika až do přistoupení k Evropskému společenství o tři roky dříve.
Organizační úsilí, vynaložené pro zvládnutí nelehkého úkolu předsednictví, bylo často
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zdůrazňováno analytiky jako největší úspěch prvního španělského předsednictví128 Přípravné
práce, které byly zahájeny v březnu roku 1986, sotva dva měsíce po vstupu Španělska do
Evropského společenství, se realizovaly v několika fázích. Ta první spočívala ve vytvoření
organizačního výboru, který sestával z vysokých představitelů úřadu předsedy vlády a
ministerstva zahraničních věcí, mezi kterými můžeme zmínit například Roberta Dorada,
ředitele kabinetu předsedy vlády, a Pedra Solbese, státního tajemníka pro ES. Tento výbor úzce
spolupracoval se stálým zastoupením v Bruselu, které bylo ustanoveno královským výnosem
roku 1986129. Výboru také pomáhaly dvě pracovní skupiny, jejichž úkolem bylo vykonávat
jeho rozhodnutí.130 Organizační výbor měl ve své kompetenci plánování činností Rady EU,
koordinaci různých administrativních orgánů a materiální organizaci infrastruktury a logistiky
předsednictví, která zahrnovala summit v Madridu v červnu 1989. 131 Zbývá zmínit, že tato
instituce se v základních rysech zachovala a fungovala také během předsednictví v letech
1995, 2002 a 2010.
Dále se velké úsilí věnovalo odborné přípravě státních úředníků. V Diplomatické
akademii v Madridu se konaly semináře pro více než 1500 osob, které měly mít určité
pravomoci v oblasti rozhodování během předsednictví. Dalších přibližně 150 funkcionářů,
kteří se měli přímo podílet na výkonu předsednictví, navštěvovalo Národní institut pro
veřejnou správu, kde se konaly semináře ohledně politické agendy v rámci předsednictví. V
neposlední řadě se v Evropském institutu veřejné správy v Maastrichtu uspořádal přípravný
kurz zaměřený na techniky vyjednávání, který byl určen předsedům výborů a pracovních
skupin Rady EU.132 Kromě toho vydalo ministerstvo zahraničních věcí podrobné informativní
brožury, ve kterých vysvětlovalo pravidla fungování Rady (zahrnovaly jak praktické rady, jako
například jak se dostat do jednotlivých sálů, jak zažádat o slovo či jak používat mikrofony, tak
rady, jak připravit schůze Rady, vypracovat agendu, řídit systém hlasování či rozhodnout o
uspořádání orientační debaty). K tomu všemu se brožura také zabývala praktickým životem v
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Bruselu.133
Více než cokoliv jiného bylo vytyčeným cílem předsednictví, jak příležitostně
poznamenal Felipe González, získat důstojnost a především prestiž.134 Snaha španělské vlády
dokázat důvěryhodnost Španělska jako evropského partnera byla patrná v programu, který byl
vzdálen od jakékoli mimořádné iniciativy a který se vyznačoval jasnou prioritou: Evropou.135
V souladu s tímto cílem se rozvinuly dvě strategie, které vycházely ze závěrů Jednotného
evropského aktu. Za prvé Španělsko zaměřilo svou pozornost na nevyřešené otázky v oblasti
vnitřního trhu. Zaujalo postoj, který navazoval na jeho předchůdce, zvláště Německo, které
zastávalo předsednický úřad v první polovině roku 1988, a snažilo se podnítit řešení
otevřených otázek. Mezi ně patřilo ustanovení data, kdy měla začít první fáze Hospodářské a
měnové unie, a pokus o prosazení sociální roviny jednotného trhu schválením předběžného
návrhu Charty Společenství základních sociálních práv, který předložila Komise. 136 Kromě
těchto dvou velkých otázek, které byly v zájmu Společenství, se Španělsko snažilo dosáhnout
schválení zemědělského balíčku (Rada EU, 23. a 24. ledna 1989), což byl úkol, který obvykle
plnila předsednická země v prvním pololetí.
Dá se tedy říct, že se španělské předsednictví rozhodlo pro bezpečnou strategii a
zabývalo se hlavně nevyřešenými otázkami Společenství. To se však neshoduje s přístupem,
který zastávalo v rámci mezivládních jednání. V této oblasti zaujalo Španělsko během
předsednictví ambicióznější postoj a vydzvihovalo význam, který tradičně přičítalo Evropské
politické spolupráci jako nástroji mezinárodního charakteru.137 Transatlantické vztahy, výsadní
vztah Španělska s Latinskou Amerikou a strategický vztah s oblastí Středomoří (zvláště
probíhající jednání s Marokem), stejně jako situace na Blízkém východě, byly tradiční priority
španělské diplomatické agendy a figurovaly také mezi hlavními tématy předsednictví. 138
Významným španělským návrhem bylo například zřízení záručního fondu, který měl vyřešit
problém latinskoamerického dluhu, či zapojení Evropského společenství do mírového procesu
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ve Střední Americe139. Důležitým bodem zájmu byly vztahy se zeměmi Evropského sdružení
volného obchodu, v nichž Španělsko chtělo prosadit svůj názor, že účast na vnitřním trhu
vyžaduje také povinnost sdílet snahu o soudržnost a solidaritu.
Hodnocení výsledků předsednictví je rozdílné, zatímco někteří odborníci byli
přesvědčeni, že předčilo očekávání, a to zejména v záležitostech týkajících se vnitřního trhu a
politické spolupráce,140 jiní považují pokroky v prioritních oblastech za frustrující z důvodu
nepatrných posunů v otázkách skutečně transcendentálních. 141 Za největší úspěch se dá
považovat přijetí Delorsovy zprávy o první fázi Hospodářské a měnové unie během zasedání
Evropské rady v Madridu (26. a 27. června 1989). Její význam byl umocněn rozhodnutím
španělské vlády navázat peso na Evropský měnový systém těsně před zahájením summitu, což
podtrhlo kompromis zapojení Španělska do hospodářské a měnové unii a zároveň pomohlo
ukázat na zvýšené vnitřní náklady spojené s dodržováním daných mechanismů.
Zcela jistě se pokrok nanaplnil v souvislosti s předpokládaným projednáním Evropské
sociální charty. Předsednictví si nevynutilo svolání mezivládní konference, aby se zabránilo
přímému střetu s Margaret Thatcherovou, jež se na setkání v Madridu negativně vymezovala k
uvedeného dokumentu. Dohoda byla popsaná Felipe Gonzálezem jako „to možné, nikoliv to
žádoucí". Španělsko také nedokázalo prosadit své návrhy ohledně evropského občanství.
Kýžených výsledků nedocílilo Španělsko ani v oblasti Evropské politické spolupráce ve vztahu
s Latinskou Amerikou, jelikož jeho návrh na vytvoření garančního fondu pro splacení dluhu
byl Radou pouze zaznamenán.142 Přesto však byla první španělská zkušenost s předsednictvím
vzhledem k mezinárodní prestiži veskrze pozitivní. Španělsko také díky předsednictví dovršilo
proces politické rehabilitace.

143

Podle některých autorů předsednictví umožnilo vstup

španělské diplomacie na mezinárodní scénu.144
Pro zhodnocení je třeba zdůraznit proevropské zaměření Španělska, které prošlo
procesem demokratizace, a teprve nedávno se přiřadilo k liberálně demokratickým státům
západní Evropy. Proslov, pronesený Fernándezem Ordóñezem na začátku předsednictví,
představoval více než pouhý řečnický obrat. Shrnoval a zároveň odrážel španělskou strategii a
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zodpovědnou evropskou politiku, zaměřenou na budování pozice seriózního a schopného
partnera, a na posílení Evropské politické spolupráce jako politického rámce, díky kterému
Španělsko dosáhne širšího mezinárodního vlivu.
Předsednictví bylo často označované za poklidné, i tak však tato první zkušenost
Španělska s koordinací Rady skončila pozitivně. Podle Gonzáleze Sáncheze je to „o to
pozoruhodnější, protože se jedná o zemi s minimální zkušeností v rámci Společenství, která
měla poprvé takovou zodpovědnost“.145 Jednalo se tedy o „opravdový křest ohněm, kterým se
ověřila schopnost Španělska plně se podílet na životě Společenství a spolupracovat bez
velkého pozdvižení, zato však pomocí seriozní a rozvážné práce na procesu evropské
integrace“.

146

Z domácí perspektivy relativně kladné výsledky předsednictví podpořily

pozitivní obraz Španělska v rámci Evropského společenství a ovlivnily i domácí volební
vyhlídky PSOE i samotného Gonzáleze.147

3.2 Leden-červen 1995: bezpodmínečný europeismus
Další předsednictví čekalo na Španělsko v druhé polovině roku 1995. Konalo se ve
shodě s novým systémem rotujícího předsednictví schváleného Radou 1. 1. 1995.148 Tato druhá
zkušenost byla ovlivněna složitým kontextem. Vnitřně byla vládnoucí socialistická strana
oslabena ztrátou absolutní většiny. Podporována ve svém čtvrtém volebním období
katalánskými nacionalisty (Konvergence a jednota - CiU). Kromě toho byla vládnoucí strana
podrobována ostré kritice ze strany opoziční Lidové strany (PP) i Sjednocené levice (IU) v
souvislosti s odhalováním a zveřejňováním mnoha případů politické korupce. Předsednictví se
tedy pro socialisty stalo záchranným faktorem, umožňujícím získat alespoň mezinárodní
prestiž k neutralizaci vnitřních problémů.149 Zároveň se předsednictví konalo tři roky poté, co
vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva. Podpis této smlouvy provázela složitá
vyjednávání, na kterých španělská vláda požadovala finanční kompenzaci za vynaloženou
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snahu potřebnou pro dovršení cílů HMU. 150 Španělské předsednictví bylo také ovlivněno
předchozí institucionální krizí, která vznikla po přijetí Rakouska, Švédska a Finska do EU 1.
ledna 1995. Diskuze ohledně přidělení váhy hlasů vyvrcholila přijetím tzv. Ioaninského
kompromisu v březnu 1994. Zároveň odhalila hlavní rys, který v budoucnu charakterizoval
španělskou diplomacii. A to zdvojnásobit úsilí, aby Španělsko již nebylo považováno pouze za
důvěryhodného partnera, nýbrž i získalo ústřední roli v Evropě.151 Zmíněný kontext tak určil
plán předsednictví, který se soustředil spíše na národní zájmy. Styl druhého předsednictví měl
tedy odlišné znaky od prvního. Na jedné straně se předsednictví neslo v poněkud
nacionalističtějším tónu, alespoň na symbolické úrovni, o čemž svědčí výběr loga ("ñ" v
barvách španělské vlajky).152 Na druhou stranu se Španělsko snažilo o synergii s předchozími
předsednickými zeměmi, Francií a Německem, které vytvořily koordinační mechanismus
předsednických zemí.153
Snaha zůstat v popředí a zmírnit syndrom periferiese transformovala do dvou různých
projevů.
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Za prvé zájem Španělska byl upřít zrak Evropy a najít uspokojivé řešení v

souvislosti s finanční zátěží, která byla nutná pro přikročení k třetí fázi HMU.155 A za druhé
Španělsko mělo inminentní zájem dát nový impuls evropské zahraniční politice, ve které se
zaměřilo na preferované oblasti: Středomoří a americký kontinent.156 K uvedeným prioritám
španělské předsednictví zařadilo nedořešené otázky unijní agendy. Bílou knihu o růstu,
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, prohlubování sociálního rozměru Unie či přípravu
mezivládní konference o revizi Maastrichtské smlouvy v roce 1996.157
Španělské zájmy se odrazily ve sféře Společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Předsednictví umožnilo stimulovat vnější vztahy Unie s regiony, které mají pro Španělsko
zvláštní historický a strategický význam. Mezi úspěchy španělského předsednictví, které
zároveň potvrzují strategii zaměřenou převážně na území mimo Evropskou unii, patří
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Evropsko-středomořská konference a Barcelonská deklarace, která sloužila jako základ pro
rozvoj globálního a multilaterálního rámce pro dialog a spolupráci v oblasti Středomoří. 158
Španělští komisaři Matutes a Marín hráli ústřední roli v získání podpory programům pro
Středomoří a ve schválení zprávy Evropské komise „posílení středomořské politiky EU:
návrhy pro začátek evropsko-středomořského partnerství".

159

Během předcházejícího

německého předsednictví (první pololetí 1995) Španělsko přesvědčilo ostatní členy Evropské
unie o přidělení části finančních prostředků programu PHARE určeného pro východní Evropu
na financování aktivit ve Středomoří. Bylo přijato rozhodnutí o přidělení 70 % z částky
směřující do východní Evropy zemím středomořské oblasti. Dohoda poskytla materiální
základnu pro evropsko-středomořskou konferenci. Další zásluhou španělského předsednictví je
schválení sdělení Komise o obecných pokynech pro spolupráci mezi Evropskou unií a
Latinskou Amerikou pro období 1996-2000, které bylo vypracované a prezentované právě
Španělskem. Mezi další úspěchy patří podpis Meziregionální rámcové dohody se zeměmi
Mercosur a kvalitativní obrat v přístupu ke Spojeným státům americkým. Slovy tehdejšího
ministra zahraničních věcí Carlose Westendorpa to byla „ta nejdůležitější změna pro
Evropskou unii, protože jako jediná měla globální rozměr“.160 Zmíněný obrat byl potvrzen
podpisem nové transatlantické agendy a společného akčního plánu 3. prosince 1995 v
Madridu.
Druhé španělské předsednictví představovalo změnu ve španělské evropské politice,
která začala při vyjednávání o Maastrichtské smlouvě. Poté, co se Španělsko osvědčilo jako
důvěryhodný partner Společenství a nabylo určité mezinárodní prestiže, bylo cílem jeho
evropské politiky udržet zemi v „centru“ dění Evropy. Pro tento záměr zvolilo Španělsko dvojí
strategii. Splnit podmínky potřebné pro vstup do třetí fáze Hospodářské a měnové unie, aby
tak mohlo stanout v tvrdém jádru Unie, a uzpůsobit evropskou agendu v oblasti zahraniční
politiky, aby zmírnilo důsledky plynoucí z přesunutí těžiště zájmů Evropské unie na sever a
východ.

3.3 Leden-červen 2002: směrem k upevnění vedoucí pozice v Evropě
Strategie, zaměřená na upevnění proevropského postoje Španělska a obranu vlastních
zájmů, se naplno projevila při třetím španělském předsednictví 1. ledna 2002. Z vnitřního
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hlediska se nová lidovecká vláda ujala předsednictví v půlce svého funkčního období a
nezaznamenala významné zeslabení své volební základny na rozdíl od toho, co se stalo během
předsednictví socialistů. Ačkoli uvnitř Lidové strany vedle sebe koexistují různé pohledy na
Evropu (od ortodoxního křesťanskodemokratické pohledu až po skepticismus blízký britským
konzervativcům), Aznarova vize Evropské integrace se velmi blížila Gaullistickému pojmu
"Europa des Nations" (Evropa národů). Už v roce 1995 Aznar prohlásil, že stát a suverenita
národa jsou (nebo by měly být) základem integračního procesu. 161 Aznarovo stanovisko k
evropské integraci je zakořeněno ve víře, že Španělsko je jedním z velkých historických
národů Evropy a že evropský projekt má zůstat plně v souladu s respektováním národních
identit. 162 Pro Lidovou stranu a zejména pro J. M. Aznara představovalo předsednictví
příležitost získat mezinárodní prestiž. 163 Předsednictví také nabízelo možnost zmírnit stále
rozšířenější dojem, že nová vláda projevuje pouze tvrdošíjný a málo angažovaný proevropský
postoj s jediným cílem zachovat rozpočtové benefity plynoucí z evropských fondů. Program
předsednictví se vyznačoval značnou kontinuitou a byl protknut jednoznačně proevropským
charakterem, stejně jako v letech 1989 a 1995. Deklarovaným cílem bylo konsolidovat dohody
dosažené v rozličných politikách během předchozích předsednictví. Ministr zahraničí Piqué
výslovně uvedl: „Naším cílem je nelišit se od předchozích španělských předsednictví z hlediska
efektivity a evropanství“.164 Nicméně Aznar příležitostně opakoval, že existují některé omyly
z dřívějška, které se musí napravit. Španělský předseda vlády obviňoval evropskou levici, že
brání liberalizaci.165
Španělsko se vrátilo do předsednického křesla v období mezinárodní společenské
změny vyvolané teroristickými útoky z 11. září a zhoršení konfliktu na Blízkém východě.
Předsednictví bylo také ovlivněno složitým evropským kontextem, který byl poznamenán
Laekenskou deklarací a činnostmi Konventu o budoucnosti Evropy před očekávaným pátým
rozšířením. Navíc v řadě členských států (Francie, Portugalsko a Holandsko) se právě konaly
domácí parlamentní volby. Bezprostředně po předsednictví proběhly v Německu a ve Švédsku.
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Volby omezovaly schopnost dosáhnout kompromisu, což se také odráželo v programu
předsednictví. Vládní úředníci a priori očekávali neochotu některých vlád, které se potýkaly s
volebními kampaněmi, ke kompromisům. Např. spor mezi Chiracem a Jospinem sehrál
rozhodující roli v momentě utváření výsledků vrcholného setkání z Barcelony. Když Chirac
vyhrál prezidentské volby, vyšel z nich posílený a zanechal jasnou stopu na summitu v Seville.
Ze zpětného pohledu přinesly volby výsledky, které formovaly program a částečně závěry
předsednictví, zvláště výsledky summitu v Seville. Na evropské scéně se objevovaly jisté
pochybnosti o (pravděpodobném) vlažném postoji, který by mohl projevit vůči Evropské unii
křesťanskodemokratický kandidát Stoiber. Navíc se předsednictví časově shodovalo s
obdobím, kdy se měnila španělská společnost, která se stávala čím dál tím kritičtější a
pragmatičtější ve vztahu k výdajům a ziskům vyplývajícím ze členství v EU.166 Změna postoje
v oblasti evropské politiky nastala také změnou vládní strany. Lidová strana se více zaměřila
na obranu národních zájmů, distancovala se od spojenectví s francouzsko-německou aliancí a
více se identifikovala s návrhy britské a italské vlády, které řešily pro Španělsko citlivé otázky,
jako je boj proti terorismu, imigrace a liberalizace energetického sektoru.
Daná strategie se odrazila v programu předsednictví, které bylo „pro Španělsko zároveň
evropským i národním projektem a obrazem země, která byla připravená převzít vzrůstající
odpovědnost v rámci Evropské unie a přispět tak k prohlubující se evropské integraci.“ 167
Kontext zmíněný v předchozím odstavci definoval program, který byl formulován na základě
šesti priorit. Prvním cílem, a bezesporu hlavním tématem španělského předsednictví pod
heslem „více Evropy“, bylo přijetí otázek souvisejících s terorismem, což je pro Španělsko
obzvláště citlivé téma kvůli boji proti teroristické organizaci ETA.168 Španělsko dlouhodobě
vnímá Evropskou unii jako širší nástroj určité fáze boje proti terorismu ETA i jako
prostředek řešení společných problémů, jako je přistěhovalectví a organizovaný zločin.
Předseda vlády J. M. Aznar se vyjádřil zcela jasně: "Evropská unie může a má najít odpověď
na tyto nové hrozby přinejmenším přikročením ke dvěma bodům. Na prvním místě musíme
urychlit vytvoření společného prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Za druhé
navrhuji, aby byl mezi základní cíle v oblasti zahraničních věcí a bezpečnosti zahrnut také
fenomén terorismu.".169 Otázky týkající se terorismu se po útocích 11. září dostaly do popředí
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světového zájmu. Španělská vláda se snažila o vytvoření a posílení legislativních a právních
nástrojů potřebných pro vytvoření společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, který byl
v souladu s cíli vytyčenými na summitu v Tampere v říjnu 1999. Rámcová rozhodnutí, která se
týkají boje proti terorismu, zabavení majetku, evropského zatýkacího rozkazu a rozvoje
Eurojustu, vytvoření společných seznamů teroristických organizací, zřízení společných
vyšetřovacích týmů a rozvoje užší policejní a soudní spolupráce s USA, patří mezi tradiční
otázky španělské politiky a byla řešena v rámci předsednictví s ohledem na novou mezinárodní
situaci. Jen deset dní po útocích na USA přijala Evropská unie Akční plán boje proti terorismu.
V rámci tohoto nového scénáře se zájmy ohledně europeizace a protiteroristického boje, které
mělo Španělsko už dávno, setkaly s velmi pozitivní odezvou.
Další prioritou španělské vlády byl boj proti ilegální imigraci. Tato otázka sice
netvořila jádro programu předsednictví, získala však zvláštní význam díky souhře několika
faktorů. Mezi nimi lze vyzdvihnout nástup konzervativních vlád v několika evropských
zemích (Rakousko, Itálie, Dánsko, Portugalsko, Nizozemí, Francie a Španělsko), znepokojivé
posílení pravicově extremistických hnutí v několika členských státech (Nizozemí, Francie,
Belgie, Rakousko a Německo) a stále narůstající množství ilegálních přistěhovalců na jihu
Evropy (Itálie, Francie a Španělsko). Nepředvídané volební úspěchy Le Pena, nástup
populistického kandidáta Fortuyna na holandské politické scéně, přítomnost Finiho v italské
vládě a zvýšení preferencí krajní pravice v Dánsku a Švédsku, nasměrovalo evropskou agendu
k většímu zájmu o řešení imigrační problematiky.
Na základě dohod sjednaných na zasedání Evropské rady v Laekenu (14. a 15. prosince
2001), se španělské předsednictví zavázalo prohloubit politickou orientaci a cíle dohodnuté na
setkání v Tampere, které se týkaly azylové a imigrační politiky. Zasedání Evropské rady v
Seville (21. a 22. června 2002) se zaměřilo na řešení zmíněných otázek a vedlo k přijetí
několika opatření, která posílila vnější hranice Unie. 170 Mezi přijatými opatřeními je třeba
zmínit program, který měl navrátit do vlasti ilegální přistěhovalce, a přijetí rozhodnutí o
společných operacích na vnějších hranicích. Dále se zavedla nová opatření (z podnětu
Španělska a Belgie) v rámci společných konzulárních pravidel (regulace udělování
schengenských víz). Tato opatření sloužila ke sladění různých aspektů spojených s
vyřizováním žádostí (konkrétně spolupráce mezi správními úřady, cestovními kancelářemi a
turistickými kancelářemi, které měly pravomoc žádosti zpracovat). Dále byl přijat program
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ARGO,171 který měl posílit administrativní spolupráci ve správě hranic.
V makroekonomické rovině bylo hlavním cílem předsednictví zavedení eura do oběhu
a dát podnět k Lisabonskému procesu. Hospodářský program čelil důsledkům volebních
procesů a postupnému uvolňování při provádění fiskální politiky některých klíčových
členských států. Sociálně-ekonomický program navazoval na Lisabonský proces, který už
nějakou dobu stagnoval. Španělské předsednictví navrhlo pokračovat alespoň se třemi
opatřeními na podporu závazků, týkajících se Paktu stability, pro dosažení lepší koordinace
hospodářské politiky (fiskální a strukturální), a dokončit a realizovat projekt jednotného
vnitřního trhu.
Je třeba zdůraznit, že španělská vláda měla v souvislosti se změnami v domácí rovině
zvláštní zájem (který dala najevo na neoficiálním summitu v Barceloně) na dokončení
evropské

soutěžní

politiky

zaměřující

se

na

liberalizaci,

deregulaci

a

větší

konkurenceschopnost. 172 Důraz na témata, jako jednotný energetický trh (což vyvolalo
nedůvěru v některých zemích, například ve Francii v období prezidentské kampaně), je vhodné
interpretovat v souladu se záměrem vlády, která chtěla ukončit liberalizační proces ve
Španělsku k 1. lednu 2003. Aznarova vláda navrhla pět opatření, jejichž cílem bylo zajistit
úplnou svobodu pohybu zboží, služeb a pracovních sil v rámci EU. Jednalo se o ambiciózní
program plánovaný na summit v Barceloně. Vytvoření efektivního dopravního systému,
vytvoření skutečně jednotného trhu s energiemi s přihlédnutím k tomu, aby elektrické
rozvodné sítě a plynovody byly vhodně propojeny a byly schopny konkurence, vytvoření
jednotného trhu v oblasti finančních služeb, což bylo ostatně logickým důsledkem zavedení
eura, rozvíjení trhu práce na evropské úrovni, aby se umožnila realizace volného pohybu
pracovních sil, svoboda zakládání firem a poskytování služeb v rámci Evropské unie a
zajištění větší mobility mezi národními vzdělávacími systémy. K naplnění posledního cíle se
na celoevropské úrovni měl zajistit vznik popřípadě zvyšení kvality již existujících
vzdělávacích center, jednodušší systém uznávání diplomů a jiných kvalifikací, zlepšení
jazykové výuky, nárůst výměny pedagogů a studentů a rozvoj sítě evropského vědeckého
výzkumu.
Význam hospodářských reforem byl evidentní nejen na summitu, ale také později
v každodení práci vlády. Vláda pokračovala s institucionalizací programu jarního zasedání
Evropské rady prostřednictvím podrobného plánování budoucnosti s Komisí (souhrnná zpráva
2002) i Radou a jejími přípravnými orgány (pracovní skupiny, výbory a COREPER). Přání
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vlády zapojit kandidátské země do procesu liberalizace bylo také jasným signálem. Sociálněekonomický program zahrnoval dva další cíle udržitelný rozvoj (revize strategie schválené v
Göteborgu) a dosažení plné zaměstnanosti (návrhy na celoživotní vzdělávání, přizpůsobení a
vytvoření fiskálního a administrativního prostředí, přispívajícího k tvorbě pracovních míst ze
strany soukromých společností). Španělské předsednictví částečně zdědilo tyto body po
švédském předsednictví a pouze doplnilo vlastní myšlenky. Především otázku hospodářské a
sociální soudržnosti, která je ze španělského pohledu potřebná k dosažení cíle plné
zaměstnanosti (nicméně odstranilo koncept tradiční územní diferenciace).
Další priorita předsednictví souvisela s hlavní výzvou Evropské unie v posledních
deseti letech, rozšiřováním. Španělské předsednictví se časově překrývalo s poslední fází
vyjednávání, která vedla k přijetí deseti kandidátů 1. květnu 2004. Během španělského
předsednictví se předpokládalo, že se dosáhne společného postoje v nejsložitějších otázkách
programu Unie. Jednalo se o otázky spojené s větší finanční zátěží, tedy o společnou
zemědělskou politiku a regionální politiku. Ze strany čistých přispěvatelů (Německo, Velké
Británie, Švédsko a Nizozemí) se vyskytly obavy ohledně nákladů na rozšíření. Naopak čistí
příjemci obhajovali variantu navýšení evropského rozpočtu, tak aby se jich rozšíření po
finanční stránce dotklo co nejméně. Složitá vyjednávání ve finanční oblasti se přesunula do
druhé poloviny roku 2002, kdy se předsednictví ujalo Dánsko. Španělské předsednictví
prozatím vyhlásilo ambiciózní cíl dokončit přístupová jednání do konce roku 2002, což by
umožnilo novým členským státům účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004.
V souvislosti s heslem „více Evropy ve světě“, navázalo španělské předsednictví na
jeden ze svých dřívějších bodů: zlepšení vnějších vztahů Unie s regiony, které tradičně spadaly
do zájmů španělské diplomacie, a to buď z historických (Latinská Amerika), nebo
strategických důvodů (Středomoří, transatlantické vztahy). 173 Během půlročního období se
konaly tři summity, které měly zmiňovaný cíl podpořit. 22. a 23. dubna probíhala ve Valencii
pátá euro-středomořská ministerská konference, která měla podnítit barcelonský proces.
Přestože se jednalo o období, kdy došlo ke zhoršení situace na Blízkém východě, byl přijat
ambiciózní akční plán. Ten byl podle slov tehdejšího ministra zahraničních věcí Josepa
Piquého opravdovou „euro-středomořskou společenskou smlouvou“. Plán zohledňoval mimo
jiné návrh na vytvoření Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, či začlenil
otázky terorismu do agendy konference. Dále zahrnoval cíl vytvoření evropsko-středomořské
zóny volného obchodu do roku 2010, schválení rámcového dokumentu ohledně justice a
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vnitřních záležitostí, či přijetí akčního programu pro dialog mezi kulturami a civilizacemi.174
V průběhu května se v Madridu konaly dva summity. První se státy Latinské Ameriky a
Karibiku, a druhý s Mexikem. Obě události navázaly na práce započaté na setkání v Riu roku
1999 a upevnily ekonomické a strategické vazby mezi EU a Latinskou Amerikou. Na druhém
summitu EU, Latinské Ameriky a Karibiku se dosáhlo podpisu smlouvy o volném obchodu s
Chile a spustil se výměnný univerzitní program Alban. Summit byl završen přijetím Madridské
deklarace, ve které se opět zdůraznila potřeba posílení strategické a bilaterální aliance, jak v
ekonomické oblasti (s cílem podepsat dohodu o zóně volného obchodu s Mercosurem), tak v
oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu. O zlepšení koordinace v oblasti ekonomiky, politiky
a politické spolupráce, se snažil také summit Evropské unie s Mexikem. Obě události opět
ukázaly zájem španělské vlády zařadit tradiční otázky španělské zahraniční politiky do
evropské agendy. Problematickým bodem se ukázaly vztahy se Spojenými státy. Po
počátečním období úzké spolupráce, které se vyznačovalo snahou sdílet břemeno války v
Afghánistánu, se postupně zvětšovala propast mezi Evropou a USA kvůli problémům, jakýmy
byly podmínky vězňů v Guantánamu, evropská odmítnutí vydat zadržované osoby, na které by
se mohl vztahovat trest smrti, rostoucí tendence Spojených států k unilateralismu atd., které
rozdělily evropskou politickou scénu na dva tábory.
Vláda Lidové strany projevila mnohem větší inklinaci směrem k názorům USA, než
jakákoli předchozí španělská vláda i mnoho ostatních evropských vlád. Byl to výsledek
postupné změny orientace španělské zahraniční politiky směrem ke sladění s ostatními tradičně
proatlantickými vládami (např. vládou Velké Británie). Existuje více událostí, které potvrzují
tuto změnu. V roce 1998 byl Aznar jediný kontinentální vůdce, který veřejně podporoval
angloamerické bombardování Iráku (krátce po návštěvě amerického ministra zahraničí v
Madridu). Byl vnímavý k severoamerické strategické obranné iniciativě i přes nechuť ostatních
evropských vlád a neumožnil mnohé evropské společné postoje. Francouzský sociolog Alan
Touraine označil tuto změnu (současně s Berlusconiovou) jako důkaz určité neshody uvnitř
EU.175
Předsednictví nemohlo opomenout diskusi o budoucnosti Evropské unie. Laekenská
deklarace a práce Konventu o budoucnosti Evropy zahájily pokus o institucionální reformu,
proces který byl s ohledem na plánované největší rozšíření v historii sjednocené Evropy
nevyhnutelný. Nebylo pochyb, že je zapotřebí uzpůsobit institucionální systém navržený
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původně pro šest členských států realitě rozšířené Evropy. Základní otázka zněla, jak
přizpůsobit systém, aniž by se změnila povaha složitého původního mechanismu, který je
zároveň nadnárodním a mezivládním nástrojem. Další otázkou pak bylo, jak se posunout
směrem k unii založené na stále těsnějších vztazích mezi evropskými národy v širokém rámci
evropské integrace.
Na zasedání Evropské rady v Helsinkách, ve dnech 10. a 11. března 1999, byl zahájen
adaptační proces s cílem zlepšit fungování Rady s ohledem na nové rozšíření. 176 Hlavní
otázkou byla reforma systému rotujícího předsednictví. Zmíněný systém byl již několik let
oslaben jedním podstatným nedostatkem, a to diskontinuitou v jednáních a prioritách. V dané
souvislosti posloužily summity v Barceloně a Seville k zahájení zásadních přeměn. V souladu
s doporučením generálního tajemníka Rady Javiera Solany se hlavy států a předsedové vlád
dohodli ukončit půlroční programové období Rady a schválili od roku 2003 nový systém
založený na víceletém plánování (strategické víceleté a roční operativní).
Také se dohodlo přidělení nových pracovních skupin generálnímu sekretariátu Rady.177
Na paralelní debatě v rámci Konventu se projednával návrh na zvolení předsedy Evropské rady
(tato myšlenka vzešla od představitelů „velkých“ členských států a předsedy španělské vlády
Josého Marií Aznara) a návrh na vytvoření funkce evropského ministra zahraničních věcí. I
když se španělské předsednictví snažilo projednat zmíněné otázky, za půl roku nedosáhlo
žádného rozhodnutí. Hlavním důvodem byla nedůvěra ze strany zemí Beneluxu, které tradičně
vystupovaly proti jakékoli úpravě systému rotujícího předsednictví. Z jejich pohledu se mohly
narušit zásadní principy rovnosti a reprezentativnosti, které již od 50. let tvoří základ
fungování evropské spolupráce.178

3.4 Leden-červen 2010: První předsednictví po Lisabonské smlouvě
Na španělské předsednictví z roku 2010 se bude vzpomínat jako na poslední
připravované tradičním způsobem a první uskutečněné za pomocí nových nástrojů Lisabonské
smlouvy. Z toho důvodu bylo jednohlasně označováno jako předsednictví překlenovací.
Španělská vláda musela přehodnotit ambice svého programu a vlastního zviditelňování ve
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prospěch nově ustanovených evropských orgánů. Půlrok španělského předsednictví se změnil
na jakési období studia, jak ze strany předsednické země (významně se omezily její funkce
zprostředkovatele a postavení politického lídra), tak ze strany evropských institucí, které se
musely vžít do role zprostředkovatele při řešení větších politických problémů mezi členskými
státy.179
Španělsku se při třech předcházejících předsednictvích podařilo maximálně vyjádřit své
evropanství, a využít příležitosti k prosazení španělských zájmů do evropské agendy.
Předsednictví v prvním pololetí roku 2010 bylo pro španělskou vládu obdobnou příležitostí jak
na domácí, tak i na mezinárodní úrovni. Na jednu stranu předseda vlády Zapatero doufal, že
předsednictví pomůže vládě poznamenané ekonomickou krizí ke znovuzískání popularity. Na
stranu druhou mělo potvrdit, že Španělsko stále patří mezi silné evropské státy, a doložit jeho
akceschopnost v rámci Unie.
Veřejné mínění ve Španělsku však neprojevilo zvláštní zájem ani o změny
implementované Lisabonskou smlouvou, ani o samotné předsednictví. Ve skutečnosti měsíc
před zahájením předsednictví pouze 43% Španělů vědělo, že země vykonává tuto evropskou
funkci. Zatímco před začátkem předsednictví se očekával velký úspěch, na konci semestru,
koncem června roku 2010, bylo předsednictví hodnoceno přívlastky jako „těžkopádné“ nebo
„neviditelné“.180
Příprava španělského programu na předsednictví začala podle tradičních postupů na
základě pravidel Smlouvy z Nizy. Pod názvem „inovujeme Evropu“ Španělsko zamýšlelo
vykonávat předsednictví s jasným úmyslem posílit a transformovat Unii. 181 Program byl
vytvořen na základě přibližně čtyř preferencí. Aplikace Lisabonské smlouvy v plném rozsahu,
uspořádání ekonomické politiky tak, aby podpořila obnovu a růst celé Evropy (zavedení
strategie „Evropa 2020“), impuls Evropě práv a svobod pomocí aplikace občanské
zákonodárné iniciativy a podáním návrhů na boj proti domácímu násilí a posílení zahraniční
politiky Unie (impuls k vytvoření strategických vztahů se Spojenými státy, Latinskou
Amerikou a Karibskou oblastí, a upevnění Unie pro Středozemí). Španělsko mělo v plánu vést
předsednictví v souladu s těmito ambiciozními cíli, nakonec se však muselo smířit s rolí
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pouhého správce.
V Evropě panovala během celého roku 2009 nejistota ohledně momentu vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost. V říjnu 2009 nakonec irští voliči ve druhém referendu
Lisabonskou smlouvu schválili. Poté ji podepsal i český prezident Václav Klaus, čímž byla
odstraněna poslední formální překážka k její úplné ratifikaci. Lisabonská smlouva nakonec
vstoupila v platnost 1. prosince 2009. José Luis Rodríguez Zapatero oznámil, že španělský
půlrok nebude pouhým plněním povinností. Vláda si stanovila vysoký cíl aplikovat přijaté
změny a uskutečnit ambiciózní program. Ačkoli program sám o sobě nepřišel s žádnou
radikální změnou, jelikož upřednostňoval tradiční témata (institucionální změny, ekonomický
program, zahraniční vztahy a občanská a sociální témata), španělská vláda vymezila obecné
zásady svého programu, které měly určovat celkovou podobu španělského předsednictví.
Modernizace a rovnoprávnost byly představeny jako autentické akční nástroje. Modernizace,
chápána v širším smyslu, zahrnovala všechny oblasti (technologickou, ekonomickou,
institucionální a politickou), a rovnoprávnost, jako hybná myšlenka, v sobě schovávala jak
rovnost pohlaví, tak i rovnost příležitostí, solidaritu mezi sociálními skupinami, ale také
rovnost mezi regiony – spoluprací k růstu.182
Španělsko rozvinulo svůj plán priorit ve spolupráci se dvěma zeměmi, Belgií a
Maďarskem, v souladu s principem předsednické trojky. S předstihem oznámilo s velkou
pompou nový způsob práce, včetně představení společného loga. Nicméně v průběhu šesti
měsíců předsednictví zůstali ostatní členové trojky téměř nepovšimnuti. Další problém
způsobovala skutečnost, že rotující předsednictví se při administrativním řízení předsednické
funkce jednoduše dostávalo do exekutivní roviny, která byla logická z důvodu návaznosti
evropských aktivit.183 Jakmile Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, španělská vláda byla
nucena zareagovat a přehodnotit své priority pro předsednictví. Nejdůležitějšími změnami
z pohledu předsedající země bylo ustanovení nových funkcí Stálého předsedy Rady a
Vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Druhá funkce měla nahradit
pozici, kterou deset let zastával Javier Solana. Při volbě kandidátů na zmíněné pozice byla také
navržena jména dvou Španělů. Felipe González, který předsedal tzv. Radě moudrých, byl
navržen na post Stálého předsedy Evropské rady a Miguel Ángel Moratinos, který měl
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podporu Nicolase Sarkozyho, byl navržen na post Vysokého představitele pro zahraniční a
bezpečnostní politiku. 184 V následném boji o posty však Rodríguez Zapatero stanovil
překvapivě svá vlastní pravidla. Upřednostňoval, aby byl zvolen socialista, a aby to byla žena.
Catherine Ashtonová splňovala obě podmínky, tím pádem se Zapatero dočkal naplnění svých
očekávání. Pravděpodobným cílem těchto preferencí byla kalkulace, že bez španělského
zastoupení na těchto vysokých místech bude moci Joaquín Almunia usilovat o získání
významného postu komisaře pro hospodářskou soutěž ve druhé Barrosově komisi.
Kohabitace nových orgánů a rotujícího předsednictví byla pochopitelně složitá. Již před
začátkem předsednictví dal předseda vlády Zapatero najevo, že ohleduplně a ve vší skromnosti
podpoří práci Stálého předsedy Rady. Zdůraznil, že přikládá větší důležitost Lisabonské
smlouvě než úloze rotujícího předsednictví. Důkazem byl i společný dopis podepsaný José
Luisem Rodríguezem Zapaterem a Hermanen Van Rompuyem, kterým se snažili popřít obavy
možného vzájemného soupeření. 185 Předsednictví v praxi přenechalo setkání na nejvyšší
úrovni se třetími zeměmi stálému předsedovi Rady. Nicméně postoupení hlavní role nebylo
absolutní. 186 Španělský předseda vlády argumentoval nutností postupného přechodu. Hlavní
důvod tkvěl v zahraniční oblasti. Španělsko chtělo zabránit možnému přeložení plánovaného
strategického setkání mezi Evropskou unií a Spojenými státy z Madridu do Bruselu.
Nový mechanismus nebylo snadné rychle efektivně vstřebat. Bylo zapotřebí několika
dalších měsíců k absorbování nových postupů. I když španělský ministr zahraničních věcí
přestal automaticky předsedat korespondující Radě Evropské unie, byla dojednána některá
dočasná ustanovení, která zaručovala, že každodenní fungování zahraniční politiky zůstane
dostatečně zajištěno rozdělením úloh mezi unijní instituce a španělské diplomatické orgány.
Především španělské ambasády v zemích, kde Evropská unie připravovala mnohostranná
vrcholné setkání, nadále zastupovaly Evropskou unii, v očekávání, že delegace Evropské
komise budou plně operativní až později. Přesto nastaly neočekávané momenty, které nebyly
zcela k libosti nové unijní reprezentace. Ze španělského Ministerstva zahraničí například
unikla některá prohlášení učiněná jménem Evropské unie, která už mu vzhledem k jeho nové
úloze nepříslušela. V polovině ledna 2010 španělský velvyslanec v Pekingu Carlos Blasco a
později i ministr zahraničí Miguel Ángel Moratinos potvrdili čínským úřadům bez předchozí
konzultace a bez ohledu na stanovisko evropských institucí, že během španělského
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předsednictví navrhnou debatu o zrušení zbrojního embarga vůči Číně a iniciují novou
strategickou dohodu. Evidentně, žádný z těchto španělských návrhů se nezrealizoval, jelikož
nebyl v souladu s cíli ostatních evropských partnerů. Dále ministr Miguel Ángel Moratinos
obešel C. Ashtonovou, když odsoudil izraelský zásah proti mezinárodní flotile 187 , která se
snažila prolomit blokádu v Gaze.188
Nejhlasitěji zaznívající kritika ze začátku půlročního předsednictví poukazovala na
skutečnost, že Španělsko, které patřilo mezi země s nejhoršími hospodářskými výsledky a
perspektivami, nebude schopné efektivně řídit evropská jednání v krizové situaci. Časopis The
Economist pojmenoval své první vydání v roce 2010 symbolicky: „Ačkoli Španělsko vede
Evropskou unii, nejde jí příkladem.“189 V průběhu předsednictví se navíc množily nepotvrzené
zprávy o možné finanční záchraně Španělska. Vláda ve spolupráci s evropskými institucemi
navrhla zavedení restriktivních hospodářských opatření. Výsledky zanedlouho ukázaly, že
záchranná akce nebude nutná a celá Evropa očekávala, že španělský plán, založený na přísném
šetření, přispěje ke znovuoživení ekonomiky. Hospodářské krize ovšem velice silně
poznamenala evropskou politiku Španělska v roce 2010. 190
První konkrétní návrh španělské vlády týkající se hospodářské oblasti byl negativně
přijat ostatními evropskými partnery. Zejména Německem. Na setkání s evropskými partnery
Španělsko představilo plán v podobě zavedení sankcí pro ty členské státy, které nesplní cíle
nového hospodářského plánu Evropské unie, schváleného v prvních měsících roku 2010,
známého pod názvem strategie „Evropa 2020“ Zapatero připisoval neúspěch Lisabonské
strategie pouze rétorickému naplňování a požadoval sankční mechanismy. O několik dní
později, následkem kritiky ze strany německého ministra financí, členové španělské vlády
ubezpečovali, že španělský premiér nepodal žádný formální návrh v tomto smyslu.
Krize zapříčiněná platební neschopností Řecka překvapila Evropskou unii, která
musela během několika měsíců připravit záchranný plán a odložit schválení plánu prorůstové
strategie Evropa 2020, až na měsíc červen. Dohoda mezi Angelou Merkelovou a Nicolasem
Sarkozym, schválena Evropskou radou dne 25. března stanovila, že plán na podporu Řecka
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bude zahrnovat bilaterální půjčky mezi zeměmi eurozóny a intervenci ze strany Mezinárodního
měnového fondu. Nakonec se Evropská unie dohodla na mobilizaci 750.000 milionů eur na
půjčky a záruky, aby dala jasnou odpověď a zabránila tak spekulacím. Španělsko přislíbilo, že
se bude podílet až devíti procenty na částce, určené na financování pomoci Řecku, což byl ve
skutečnosti procentní podíl, který odpovídal v závislosti na HDP a počtu obyvatel.191 Od této
chvíle se role Španělska v hospodářském programu Unie postupně zmenšovala a ztrácela
veškerou politickou relevanci. Hlavním důvodem byl nástup Stálého předsedy Evropské rady a
přetrvávajíci ekonomické problémy. Španělsko se čím dál tím více stávalo spíše subjektem než
průvodcem evropské hospodářské agendy. V evropských novinářských a ekonomických
kruzích se objevily nepotvrzené zprávy o nestabilitě španělského finančního sektoru.
V odpovědi na kritiku španělská vláda vytvořila v únoru první plán hospodářských reforem,
které spočívaly ve snížení rozpočtu o 50.000 milionu euro, v návrhu na oddálení odchodu do
důchodu až do šedesáti sedmi let, a v návrhu na změnu způsobu výpočtu důchodů. Zmíněný
úsporný plán odhadoval snížení deficitu z 11,2% HDP v roce 2009 na tříprocentní hranici
předepisovanou Evropskou Unií v roce 2013.
Nicméně tlak se stupňoval. Po vytvoření Evropského stabilizačního mechanismu
ministři hospodářství navrhovali na zasedání Rady ECOFIN 192 9. května zahrnout do
závěrečného prohlášení požadavek, aby Španělsko a Portugalsko snížily schodek o 1,5% v
roce 2010 a o 2% v roce 2011. Přestože druhá místopředsedkyně vlády a ministryně
hospodářství, Elena Salgado, dokázala situaci čelit, nezabránila tomu, aby Rada ECOFIN
nevyžadovala na příštím setkání po Španělsku předložení plánu obsahujícího ještě tvrdší
úsporná opatření, než ta již ohlášená.193 Ve skutečnosti chvíli před tím Zapatero obdržel dva po
sobě jdoucí telefonické hovory od Baracka Obamy a Hu Jintaa, které byly chápány jako další
nátlak na Španělsko, aby nárazově uplatnilo ještě drastičtější úsporná opatření.
Dne 12. května 2010 předseda španělské vlády v poslanecké sněmovně představil
novou rozpočtovou strategii na snížení veřejných výdajů. 194 Mezi nejvýznamnější škrty
reformy patřilo snížení platů funkcionářům, zmrazení důchodů, pozdržení uplatňování zákona
o péči o nezpůsobilé osoby 195 a zkrácení dávek na mateřské dovolené. 196 Plán pokračoval
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schválením pracovní reformy a zakončením procesu slučování spořitelních záložen. Přes
podporu unijních institucí a ekonomická opatření na finančních trzích nadále rostl výnos
španělských desetiletých dluhopisů v porovnání k německým (4,91% Španělsko vůči 2,68%
Německo).197 Navíc v polovině června německý tisk šířil nepotvrzené zprávy o možné žádosti
ze strany španělských autorit o mimořádnou finanční pomoc.
Červnová Evropská rada byla pro Španělsko a také pro Evropskou unii setkáním o
nastolení důvěry a upevnění evropské ekonomické spolupráce. Na výslovnou žádost Španělska
se Evropská unie rozhodla zveřejnit během druhé poloviny měsíce června výsledky zátěžových
testů (stress test) úvěrových společností každého členského státu. Španělsko tímto zamýšlelo
obnovit důvěru trhů a ukázat, že významné španělské banky, jako například BBVA a
Santander, patří mezi nejlépe hodnocené banky Evropy. Na setkání Evropské rady byly
učiněny kroky k vytvoření preciznějšího hospodářského dohledu Unie stanovením sankcí
zemím porušujícím Pakt stability a růstu a přijetím obecných kritérií pro vypracování
národních rozpočtů. Výše dluhů se bude intenzivněji kontrolovat a více se bude dohlížet i na
ostatní části hospodářské politiky. Vedoucí představitelé Evropské unie podpořili myšlenku
daně pro finanční instituce a navrhli, aby tato daň byla prosazována i na summitu G20.
Vzhledem ke zmíněným pokrokům v boji proti eurové krizi zůstalo schválení strategie Evropa
2020, nahrazující neúspěšnou Lisabonskou strategii z roku 2000, relativně nepovšimnuto,
přestože zohledňovalo faktory nezbytné

pro ekonomický růst v Evropské unii, jako

zaměstnanost, rozvoj a výzkum, klimatické změny, vzdělání nebo boj proti chudobě.
Španělské předsednictví bylo ukončeno shodným tématem, jakým začalo, tedy nutností
uplatňovat sankce proti zemím, které neplní schodkové cíle stanovené Unií. Návrh, podaný L.
R. Zapaterem v lednu a rozhodným způsobem zamítnut Německem, byl nakonec schválen
v červnu na návrh právě této země.
Lisabonská smlouva nepochybně posílila myšlenku evropského občanství. Když se
poprvé José Luis Rodríguez Zapatero dostavil na plénum Evropského parlamentu, aby vysvětlil
záměry předsednictví, oznámil: „Lisabonská smlouva na základě přání evropanů vyžaduje, aby
se evropské instituce co nejvíce přiblízily evropským občanům, aby vnímali Unii jako svou Unii a
Evropu jako svou domov “. 198 Španělské předsednictví dalo rozhodující impuls ke vzniku
legislativní iniciativy občanů, a vytyčilo své priority v oblastech zaměřených na rovnost mužů a
žen, rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Evropská občanská iniciativa získala zásadní
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podporu koncem března, kdy Evropská komise zahájila proces směřující ke schvalení legislativy,
nejprve v Radě Evropské unie, a potom v Evropském parlamentu. „Zásluha předsednictví tkvěla
v tlaku na novou Komisi etablovanou až v únoru, aby dohnala ztracený čas“.199 Přijatý nástroj
umožnil evropským občanům od dubna roku 2012 navrhovat Komisi legislativní reformy
v otázkách, které považují za vhodné, aby se řešily v evropském měřítku. Podmínkou je
nashromáždění milionu podpisů, získaných ve třetině států Unie ve lhůtě jednoho roku. Pakliže
institut občanské iniciativy byl hlavním tématem pro Komisi, rozhodující podnět k boji proti
domácímu násilí dali Španělé, kteří projevili upřímný zájem vytvořit z daného tématu evropskou
prioritu. Ministerstvo pro rovné příležitosti pod vedením Bibiany Aído dosáhlo toho, že Rada pro
zaměstnanost a sociální politiku Evropské unie v březnu přijala jednomyslně strategii na
vymýcení násilí páchaného na ženách v rámci Unie. Jak potvrdila Bibiana Aído, „poprvé ve své
historii Evropská unie chápe boj proti násilí páchaného na ženách jako problém, společný pro
celou evropskou společnost. 200
V rámci uvedené strategie vynikly dvě konkrétní iniciativy. Cíl vytvořit Evropské
monitorovací centrum se zaměřením na problematiku boje proti domácímu násilí. Jeho posláním
mělo být určit obecné znaky, na základě kterých by bylo dále možné rozvinout, řídit a hodnotit
politiku rovných příležitostí členských zemí. Některé členské státy ovšem snižovaly význam
tohoto španělského návrhu (zejména Německo a Česká republika). Poté co se smířily s
vytvořením monitorovacího centra, bylo dohodnuto jeho kompromisní začlenění do již
existujících evropských institucí (Evropského institutu pro rovnost žen a mužů). 201 Další
iniciativou v tomto smyslu bylo zprovoznění společné telefonní linky (třebaže pro členské státy
dobrovolné), na pomoc obětem v rámci evropské systému vytáčení 116.
Nicméně stěžějním návrhem Španělska v dané oblasti byl evropský ochranný příkaz
pro oběti fyzického a sexuálního násilí. Cílem bylo rozšíření platnosti ochranného příkazu
nařízeného soudním orgánem nebo jinou autoritou v zemi za hranice každého členského státu.
Místopředsedkyně Komise odpovědná za spravedlnost, Viviane Redingová, odmítla španělský
návrh jako „zfušovaný“, vzhledem k obtížím, které by vznikly při závádění opatření do praxe.
Z právního hlediska upozorňovala, že v některých zemích problematika podléhá trestnímu
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řízení, zatímco v jiných má charakter občanský nebo správní.202 Přes tuto, a další výhrady, ze
strany šesti členských států (mezi jinými Německa a Spojeného království),203 španělská vláda
dokázala prosadit návrh v Radě pro spravedlnost a vnitřní věci, a poslat ho do Evropského
parlamentu.
Prostor svobody, bezpečnosti a práva se také stal předmětem zájmu španělského
předsednictví. Kromě rutinních jednání o aspektech migrace (hodnocení Evropského paktu o
přistěhovalectví a azylu, vytvoření Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu), španělská
vláda zahrnula do seznamu svých priorit oblast bezpečnosti. Ministr vnitra Alfredo Pérez
Rubalcaba považoval schválení Strategie vnitřní bezpečnosti za jednu ze stěžejních iniciativ
těchto šesti měsíců. Strategie popisovala hlavní hrozby společné členským státům, zaměřovala
se na prostředky k jejich potírání a vymezovala hodnoty a principy, kterými by se měla řídit
evropská bezpečnostní a obranná politika. 204 Ve shodě se Strategií vnitřní bezpečnosti si
španělská vláda přála zanechat svůj otisk v podobě transatlantické spolupráce v oblasti obrany
a bezpečnosti. Nejprve se na neformálním setkání v Toledu na počátku předsednictví ministři
vnitra Unie setkali s tajemnicí vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, Janet
Napolitano, k podpisu Toledské deklarace. Podepsaný dokument položil základy pro účinnější
spolupráci mezi Evropskou unií a Spojenými státy v oblasti prevence teroristických útoků na
mezinárodní leteckou dopravu. Dále bylo podepsáno společné prohlášení k boji proti
terorismu, které znamenalo jisté sblížení, pokud jde o řešení rozporů mezi bezpečností a
respektováním lidských práv a svobod, stejně jako ohledně zvolených prostředků ve sféře
soudní, diplomatické, finanční nebo v oblasti zpravodajských služeb.
Úspěchem především díky mediaci španělského ministra vnitra skončila jednání
vedoucí k dohodě SWIFT o vzájemné výměně bankovních dat. Navzdory tomu Evropský
parlament posílen Lisabonskou smlouvou, odmítl dohodu mezi Komisí, Evropskou radou a
vládou Spojených států, kvůli nedostatečným zárukám ochrany soukromí a osobních údajů.205
Úloha španělského předsednictví dále spočívala v zajistění nového projednání dané
problematiky mezi Komisí a Spojenými státy, se zohledněním obav europoslanců. Dohoda
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byla podepsána španělským ministrem vnitra jménem Evropské unie jako téměř poslední čin
španělského předsednictví.
V před lisabonské érě plnilo předsednictví velmi důležitou roli v oblasti zahraničních
vztahů. Španělsko tradičně během svých předsednictví kladlo důraz na zvýšení odpovědnosti
předsedající země v oblasti zahraničních vztahů a na pořádání vrcholných setkání s ostatními
regiony a/nebo zeměmi. Z toho důvodu předpřipravený program španělského předsednictví
ještě před ratifikací Lisabonské smlouvy počítal s předsedáním summitů se Spojenými státy,
Kanadou, Mexikem, Chile, Ruskou federací, Japonskem, Marokem a Egyptem. Dále bylo
domuvené vrcholné setkání Unie pro Středomoří a summit se zeměmi Latinské Ameriky a
Karibské oblasti. Nicméně, Lisabonská smlouva změnila úlohu rotujícího předsednictví. Ve
většině případů předseda vlády Zapatero přenechal novému předsedovi Evropské rady hlavní
roli, přesto dokázal zajistit, aby se na španělském území konaly ty summity, které považoval za
významnější.
Předsednictví Španělska v oblasti zahraniční politiky lze shrnout do dvou neúspěchů a
jednoho úspěchu. Oživení Evropsko-středomořského partnerství, definovaného jako Unie pro
Středomoří (UpM), se opět stalo pro Španělsko přednostním cílem. Prvním pokrokem bylo
březnové schválení stanov sekretariátu a jmenování Ahmada Mas’adeha jeho generálním
tajemníkem. Upevnění Unie pro Středomoří bylo nutné stvrdit uspořádáním druhého summitu,
za přítomnosti nejvyšších představitelů států a předsedů vlád, plánovaného na 7. června
v Barceloně. Zmíněný summit, připravený ve spolupráci s Francií, Egyptem206 a s Komisí, měl
klást důraz, mimo jiné, na otázku, jakým způsobem může Středomoří čelit velkým výzvám
celosvětového významu, jako jsou klimatické změny, ekonomická krize nebo bezpečnost
potravin.207 Nicméně, krátce před summitem, španělská vláda společně s Egyptem a Francií
oznámily, že summit se odkládá. „Rozhodnutí, které některá média připisovala tlakům ze
strany Francie, odhalilo křehkost Unie pro Středomoří, a především, citlivost na otřesy
regionálního charakteru.“ 208

Neúspěch Unie pro Středomoří podtrhuje také srovnání s

pokrokem, který představovalo konání prvního bilaterálního summitu mezi Evropskou unií a
Marokem pořádaného, v Granadě začátkem března. Tento summit byl považován za významný
krok k upevnění vztahů s Marokem. Přesto mnoho kritiků spatřovalo ve zmíněném summitu
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významnějších

kompromisů.209
Summit mezi Evropskou unií a Spojenými státy, a s ním spojená návštěva Baracka
Obamy v Madridu, patřil mezi nejdůležitější cíle španělského předsednictví, protože mohl
symbolizovat obnovu španělsko-amerických vztahů po čtyřletém období nesouladu mezi J. L.
Zapaterem a Georgem W. Bushem. Nicméně, měsíc a půl před zahájením, byl summitu
jednostranně zrušen Spojenými státy, s odkazem na změnu mezinárodní agendy prezidenta,
který byl nucen zaměřit se na řešení probíhajících reforem na domácí politické scéně. 210
Někteří analytici označili za hlavní příčinu nepřítomnosti Spojených států nepříliš konkrétně
definovaný obsah vrcholné schůzky a kritizovali posedlost Evropské unie konáním
pravidelných summitů se třetími zeměmi, které často končí jako bezvýznamná setkání.211
Bezpochyby největším úspěchem španělského předsednictví v zahraničně politcké
oblasti byl summit mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou a Karibikem, který se konal
v Madridu ve dnech 18. a 19. května. Španělská vláda vkládala velké naděje do obnovy
závazku biregionálního strategického partnerství (Asociación Estratégica Birregional).
Strategie prvně představená v roce 1999, se měla podílet na upevnění postavení Latinské
Ameriky jako nepostradatelného partnera Evropské unie. Přes nepřítomnost některých
významných osobností (jako např. nového britského premiéra Davida Camerona, Silvia
Berlusconiho, nebo některých prezidentů Bolívarovského svazu pro lid naší Ameriky212, mezi
nimi Huga Cháveze, Raúla Castra či Daniela Ortegy) v Madridu, bylo možné uzavřít dohodu o
partnerství se Střední Amerikou a dohody o zóně volného obchodu s Kolumbií a Peru. Také
došlo k obnovení jednání s integračním uskupením MERCOSUR,213 pozastavených od roku
2004. Ačkoli lze připsat část zásluh úspěšné práci španělské vlády, tyto pokroky ukazují také
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nárůst iniciativy zemí Latinské Ameriky.214
Evropská agenda, týkající se Kuby byla odedávna španělským výsostným územím, a
ani rok 2010 nebyl výjimkou. Již před začátkem španělského předsednictví ministr
zahraničních věcí Miguel Ángel Moratinos oznámil, že se pokusí změnit společný postoj
Evropské unie vůči Kubě. Podnět k platnému postoji dala vláda Josého Maríi Aznara v roce
1996, která podmiňovala jednání s Kubou zavedením demokracie a otevření ekonomiky. Vláda
Rodrígueze Zapatera přijala jednostrannou strategii jdoucí proti společnému postoji Evropské
unie215 a rozhodla se využít předsednictví k prosazení pragmatičtější politiky. 216 Na červnové
Radě ministrů zahraničních věcí se jich dvacet sedm vyslovilo pro podporu španělskému
návrhu. Nicméně odložili rozhodnutí, zda nadále trvat na dosavadním postoji nebo jej
zavrhnout, na září. Tímto vznikl časový prostor pro dialog mezi katolickou církví a Castrovým
režimem. Jednalo se o dialog, na jehož základě bylo počátkem července propuštěno padesát
dva politických vězňů. Navzdory úspěchu summitu s Latinskou Amerikou a krokům učiněným
na Kubě, zrušení vrcholných setkání se Spojenými státy a Středomořím ukázalo, že „pojetí
zahraničních vztahů založené na opakování bezobsažných summitů a bez jiného cíle, než je
vlastní konání, nemá žádnou budoucnost.“ 217 Stručně řečeno, myšlenka, že úspěch půlročního
předsednictví spočívá v počtu uspořádaných summitů, zestárla zároveň se španělským
předsednictvím.
V roce 2010 si Španělsko přálo připravit kreativní a inovativní předsednictví, ale
samotný přůběh měl spíše defenzivní charakter a byl čistě překlenovací. Španělsko dosáhlo
během předsednictví mnoha úspěchů, ale málo z nich si bude odborná veřejnost připomínat,
protože obraz Španělska zůstal pošramocen kvůli hospodářským problémům a obavám, že
bude zapotřebí jej finančně zachránit. Co se týče fungování předsednictví, španělský příklad
potvrdil změnu rolí s ohledem na ztrátu politického vedení a mediálního protagonismu. Navíc
se Španělsku nepodařilo omezit administrativu. Administrativní zátěž, plynoucí z organizování
početných setkání Rady všech formací dokonce ještě narostla. Pro španělskou diplomacii byly
náklady na předsednictví příliš vysoké na to, že bylo tak málo viděno.
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4 Dopady procesu europeizace na španělský politický systém
Během procesu demokratizace na konci sedmdesátých a na počátku osmdesátých let
Španělsko převzalo politický a institucionální rámec zcela kompatibilní (alespoň na začátku)
s institucionálním fungováním tehdejšího Evropského společenství. To však neznamená, že by
po zmíněném vstupu neuskutečňovalo harmonizační procesy nebo procesy institucionální
adaptace v rámci svého politického systému. Jelikož se Španělsko stalo součástí ES/EU,
objevily se různé procesy institucionální transformace, které postupně ovlivnily podobu a
fungování španělského politického systému. Vliv těchto adaptačních procesů dopadá hlavně na
politiky a instituce, které v evropském politickém procesu hrají ústřední roli. Ty nejzásadnější
jsou normativní změny ve formulaci a provádění politik, reorganizace a institucionální
inovace, zavádění nových norem a principů do španělského soudního systému a předefinování
vztahů exekutivy a legislativy. Velmi podstatné jsou také politické impulsy přicházející
z Evropské unie a ovlivňující fungování a vzájemné působení celého politického systému.

4.1 Evropský vliv na obsah a normativní rámec ve vztahu k formulaci politiky
Procesy předávání zkušeností a socializace spadají do každodenní praxe fungování
Evropské unie a jsou uskutečnovány prostřednictvím vzájemného působení národních elit
a evropského institucionálního kontextu. Tyto procesy jsou velmi důležité pro pochopení
procesů šiření evropských norem mezi národní politické elity. Zde vznikají nové zájmy a
preference, které národní elity příjímají za svá pravidla. To má zásadní vliv na interpretaci
skutečnosti, že elity tvoří tento politický proces. Proces může například ovlivnit obsah
formulování politiky, alternativy i referenční rámce, jež jsou brány v úvahu, taktéž strategie
použité různými aktéry k obraně jejich politických preferencí, všeobecné vnímání v momentě
řešení politických problémů, atd. Nicméně tento dopad závisí na historickém uspořádání a
vnímání v kontextu vztahů společnost – stát v každé zemi. Ve Španělsku jsou hlavní
rozhodovací pravomoci soustředěny převázně do rukou exekutivy (a jejího rozsáhlého
institucionálního a organizačního aparátu). V takovémto systému ti, co rozhodují, plní
významnější roli v průběhu přijímání normativnách změn než v sytémech více pluralitních.
Právě v pluralitním státě jsou ti, co rozhodují, neustále pod tlakem různých sociálních a
ekonomických skupin. V tomto smyslu proces evropské integrace postavil španělské politické
aktéry před nové kognitivní a normativní referenční rámce, které se postupně vytvářely
74

sladěním strukturálního rámce. Evropská unie rovněž vytvořila druh nového politického
smýšlení, v němž se vytvořily odpovídající podmínky pro vznik procesů politického předávání
informací, zkušeností a formování. 218 Dnes je běžné ve španělských politických diskuzích
zaznamenat odvolání se na politiku zavedenou v jiných členských zemích Evropské unie před
přijetím národních politik. Proto odkazy na „evropský sociální model“, na „severský model
růstu“, na „společnou strategii v oblasti přistěhovalecké politiky“, na „irskou strategii snížení
deficitu“ atd., jsou součástí národní politické debaty. Navíc se ve španělském kontextu
doposud neobjevily politické překážky, které by bránily zmíněným procesům. V případě
detailnější analýzy obsahu přijímaných a zavedených politik je patrné, že všechny politické
oblasti byly přímo či nepřímo ovlivněny v průběhu posledních let procesem evropské
integrace. Některé z nejdůležitějších politických oblastí, například makroekonomické politiky,
nebyly pouze Evropskou unií ovlivňovány, ale projevovaly na ni určitou závislost. Například
začlenění do Hospodářské a měnové unie posloužilo k uskutečnění série významných
ekonomických reforem, ke kterým by jinak pravděpodobně nedošlo, nebo došlo, ale výrazně
pomaleji. V tomto smyslu mnoho z politických reformních procesů, zahájených z popudu
ES/EU v nejrůznějších oblastech, se projevilo na modernizaci/inovaci španělského politického
systému, jako v případě politiky životního prostředí. Před vstupem do ES neexistovala
v legislativním rámci Španělska v oblasti životního prostředí téměř žádná legislativa. Krátce
po vstupu začalo Španělsko do svého právního řádu inkorporovat řadu směrnic týkajících se
životního prostředí, které postrádaly jakýkoukoliv vnitřní souvislost. 219 To znamená, že
v posledních třiceti letech došlo k transformaci institucionálního a právního rámce v téměř celé
této oblasti. Také je třeba zdůraznit, že konvergenční proces stále výlučně závisí na členských
státem,

obdobně

jako

zahraniční

politika.

Torreblanca

uvádí,

že

došlo

ke

konvergenčnímu procesu španělské zahraniční politiky s okolními evropskými partnery. 220
Pokud nahlížíme na evropskou integraci jako na proces vytvářený začleňováním společné
legislativy, získávají přijaté a provedené legislativní akty značný význam. Mechanismy, jejichž
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prostřednictvím se uskutečňoval proces europeizace, byly jak modifikace stávajících právních
předpisů, tak zavádění nových evropských právních předpisů. Zmíněné předpisy vyvolaly
různé druhy reakcí. Na základě těchto reakcí lze hovořit o různých stupních konvergence
evropských politik a úrovni europeizace. Objektivní ukazatel europeizace politiky je množství
legislativy, kterou Španělsko úspěšně zavedlo. Podle údajů uvedených na stránkách Evropské
komise Španělsko úspěšně začlenilo do svého práva (alespoň formálně) většinu evropského
práva, přijatého do konce roku 2013, včetně smluv, více než tři tisíc směrnic, stovek předpisů,
atd. 221 Dokonce při bližší analýze zjistíme zajímavou skutečnost, že některé španělské vlády
schválily domácí legislativu v tak citlivé oblasti jako obrana v kontextu již schválené evropské
legislativy. Například v roce 2005 vláda přijala Organický zákon o národní bezpečnosti, 222
který explicitně obsahoval principy, hodnoty a priority Evropské bezpečnostní strategie z roku
2003. 223 Proces europeizace prostřednictvím provádění evropského práva je procesem
pomalým a postupným, nicméně souvislým a se značným potenciálem měnit obsah i
normativní rámec veřejné politiky ve Španělsku.

4.2 Vytváření nových institucí
Státní úředníci jsou hlavními aktéry rozhodovacího procesu Evropské unie. Z tohoto
důvodu se nacházejí pod neustálým tlakem, který je nutí se přizpůsobit. Rozsah a působnost
evropských politických iniciativ si vyžádal, aby se všechna ministerstva (a jejich
administrativní struktury) zaměřila na evropské záležitosti. Adaptační procesy ve vládních a
administrativních strukturách měly ve Španělsku znatelný dopad nejméně ve třech úrovních.
Za prvé na vytváření nových institucí, za druhé na vytváření koordinačních
mechanismů mezi všemi ministerskými odbory, a za třetí na adaptaci struktury některých
ministerstev pro její sladění s požadavky a charakteristikami evropského politického
procesu. 224 Evropská integrace měla zřetelný vliv na vytváření španělské institucionální
struktury. Po mnoho let byl politický proces koordinován přímo odpovědnými a výkonnými
politiky, tj. ministry jednotlivých resortů nebo samotným předsedou vlády. Nicméně od
samého počátku byly vytvořeny nové instituce s cílem umožnit vývoj evropského politického
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procesu. V červnu 1986 byla vytvořena například Mezirezortní komise, v návaznosti na
opatření související s obranou Španělska před Soudním dvorem Evropského společenství
(ESD). Této komisi obvykle předsedal tajemník pro evropské záležitosti, jehož hlavním cílem
bylo zkoumat soudní řízení ESD, která by byla proti zájmům Španělska. Další institucí
založenou v roce 1996 byl Výbor pro otázky Evropského společenství. Výbor tvořený zástupci
autonomních vlád a centrální vlády měl za svůj hlavní úkol koordinovat politická stanoviska
v průběhu rozhodovacího procesu, s cílem usnadnit provádění politik přijatých Bruselem. 225
Členství Španělska v Evropské unii vedlo také k vytvoření nebo reorganizaci nových
ministerstev s cílem vytvořit politickou a programovou soudržnost mezi národním a
evropským politickým procesem. V roce 1990 se vytváří Generální sekretariát pro životní
prostředí, který se později v roce 1996 mění na Ministerstvo životního prostředí. V rámci
ministerstva se v roce 2001 vytvořil důležitý výbor pro klimatické změny, který prošel pestrou
transformací až do současné podoby, kdy se přeměnil na Státní sekretariát pro klimatické
změny v roce 2008 tak jak vyžadovala evropská praxe. Později došlo ke sloučení Ministerstva
životního prostředí s Ministerstvem zemědělství.226
Další ministerstvo, které se výrazně změnilo v důsledku vstupu do ES, bylo
Ministerstvo zahraničních věcí. Dříve v jeho rámci existovalo pouze Generální ředitelství
mezinárodních hospodářských vztahů (s Generálním ředitelstvím pro evropskou integraci). Od
roku 1978 v období demokratizace se vytváří Ministerstvo pro vztahy s Evropskými
společenstvími. V roce 1981 bylo ministerstvo přetvořeno na Generální sekretaritát pro vztahy
s Evropskými společenstvími v rámci Ministerstva zahraničních věcí. 227 Hlavním úkolem
sekretariátu bylo vyjednat podmínky přístupu a poskytnout občanské společnosti dostatečné
informace o výhodách či nevýhodách vstupu de ES.228
Nejvýznamnější změna nastala po roce 1986 s cílem zajistit ochranu španělských
zájmů na bruselských fórech. Nutnost koordinované akce byla motivem pro vytvoření Stálého
zastoupení Španělska při ES v Bruselu vytvořeného Dekretem č. 260/1986 ze 17. ledna
1986.
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Každé ministerstvo bylo reprezentováno alespoň jedním delegátem s úkolem monitorovat
otázky spadající do jeho portfólia. Hlavou zastoupení byl Velvyslanec při Evropském
společenství, jenž zastupoval Španělsko také ve Výboru stálých zástupců (COREPER), který
spojuje velvyslance všech členských zemí s cílem připravit rozhodnutí Rady. Rozšíření
působnosti Unie a rozšíření COREPERU na dva výbory zapříčinilo, že velvyslanec zasedá
v COREPERU II a stálí zástupci za různé oblasti v COREPERU I. Na tomto základě má
zastoupení horizontální vizi o všech otázkách diskutovaných v Radě a může přispět k
lepší koordinaci rezortních ministerstev. Zastoupení také působí jako informační kanál, kterým
probíhá veškerá komunikace španělských úřadů s institucemi Unie. Paralelně se vytvářel Státní
sekretariát pro Evropská společenství (který v roce 2000 dostal stávající název Státní
sekretariát pro evropské záležitosti). Hlavní funkcí sekretariátu je dohled nad evropskými
záležitostmi a koordinace činnosti ministerstev. Je také politickým aktérem zodpovědným za
zahraniční politiku ve vztahu k evropským zemím. Státní sekretariát pro evropské záležitosti
spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí a má za úkol zabezpečit plynulou koordinaci státní
správy. V případě neshod mezi jednotlivými ministerstvy, jež nelze efektivně vyřešit na půdě
Státního sekretariátu, nebo k tomuto účelu zřízené Meziresortní komise, se sporná otázka
předává k posouzení Vládní komisi pro ekonomiku a v případě nezbytnosti vládě. I když vláda
průběžně sleduje veškeré evropské záležitosti prostřednictvím svých výborů, její hlavní
pozornost je soustředěna na strategická rozhodnutí a na záležitosti projednávané na evropské
úrovni v Radě. Z důvodu rozšiřování evropské agendy byla v roce 2000 vytvořena Rada pro
zahraniční záležitosti, která se vyjadřuje k nejdůležitějším aspektům evropské integrace, např.
v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a referuje přímo Úřadu předsedy
vlády.230
Koordinace soudní a policejní spolupráce se provádí na Generálním ředitelství pro
vnitřní trh, obdobně jako ostatní komunitární politiky (které závisí na Generálním sekretariátu
EU). V létě 2010 tehdejší ministr zahraničních věcí Miguel Ángel Moratinos oznámil
hlubokou reorganizaci ministerstva s cílem přizpůsobit strukturu a fungování Evropské službě
pro vnější činnost (ESVA). Záměr se podařilo uskutečnit pouze částečně. Ministerstvo dostalo
velmi seškrtaný rozpočet, což dokonce vedlo k oslabení španělské evropské i zahraniční
politiky.231 Když Evropská služba pro vnější činnost začala fungovat v prosinci roku 2010,
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španělská vláda podobně jako ostatní státy zaměřila svoji pozornost k získání co největšího
počtu diplomatů na evropských delegacích.
Třetí ministerstvo, které bylo předmětem institucionálních změn, bylo Ministerstvo
dopravy a spojů. Sloučení Ministerstva veřejných prací s Ministerstvem dopravy a
telekomunikací v roce 1991 vzniklo jako výsledek tlaků EU za účelem zlepšit výkonnost
vnitřní koordinace Strukturálních a kohezních fondů.232
Dalším přeměněným Ministerstvem bylo původní Ministerstvo průmyslu a energie,
které se za vlády Lidové strany (1996-2004) změnilo na Ministerstvo vědy a technologie. Je
zřejmé, že toto ministerstvo se inspirovalo evropskými mechanismy. Podle Moliny se v rámci
ministerstva jako první transformovala existující vertikální ředitelství (loděnice, vysoké pece,
chemický

průmysl)

na

instituce

horizontálnějšího

charakteru,

podporující

více

konkurenceschopnost, a odklánějící se od stávajících intervencionistických zásahů.233 Účelem
těchto změn bylo dosáhnout větší konkurenceschopnosti španělských firem a odpovědět v
institucionální rovině na závazky vyplývající ze členství, za účelem zesílit politiky v oblastech
vědeckého výzkumu a rozvoje.234
Dalším ministerstvem, které prošlo postupnou transformací po institucionální i
názvoslovné stránce, bylo Ministerstvo zemědělství. V roce 1981 získalo od Ministerstva
dopravy pravomoce v oblasti rybolovu a bylo přejmenováno na Ministerstvo zemědělství,
rybolovu a výživy. V roce 2008 vláda José Luise Rodrígueze Zapatera reagovala na změny
přicházející z Evropy a sloučila ministerstvo s ministerstvem životního prostředí. Na tři roky
se ministerstvo jmenovalo Ministerstvo životního prostředí, venkova a mořských zdrojů. S
příchodem nové vlády v roce 2011 bylo definitivně přejmenováno na Ministerstvo
zemědělství, výživy a životního prostředí, bez zásadnějších změn institucionálního charakteru.
Uvedené příklady jsou nejpodstatnější institucionální transformace a restrukturalizace,
ke kterým došlo na španělských ministerských úrovních. Je patrné, že uvedené změny se týkají
zejména ministerstev, kde existovaly strukturální a institucionální problémy, ohrožující
politickou součinnost španělské státní správy s politickou činností na evropské nadnárodní
úrovni. Nicméně vliv ES/EU šel nad rámec těchto problematických ministerstev. Například
Ministerstvo veřejné správy, přes absenci politické činnosti spojené s procesem evropské
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integrace, nezůstalo imunní procesu europeizace. Jeho hlavní úlohou v daném procesu bylo
vytvoření dvou státních sekretariátů (Sekretariát veřejné správy a Sekretariát pro územní
organizace státu) pro koordinaci komunikárních politik v rámci ministerstva. 235 Ve stejnou
dobu, ale na jiných ministerstvech (školství, vnitra, kultury), vliv členství v EU nešel nad
rámec transpozice malého počtu kvalitativních směrnic. Z tohoto důvodu se institucionální
transformace nakonec ukázala jako neocenitelná.
Druhý typ institucionálních změn se týká meziministerské reorganizace a vytváření
různých jednotek ad hoc, za účelem čelit požadavkům evropské politiky. Tyto změny jsou
méně viditelné, nikoliv méně důležité. Příkladem první změny je vytvoření Státního
sekretariátu pro rozpočet a veřejné výdaje v rámci Ministerstva hospodářství, s cílem zajistit
španělskou rozpočtovou a fiskální rovnováhu ve světle hospodářské a měnové konvergence.
Dalším příkladem je Ministerstvo zemědělství, výživy a životního prostředí, které prošlo
zásadní dvoufázovou přeměnou v posledních třiceti letech. Hlavní změna v první fázi
zahrnovala vytvoření čtyř generálních sekretariátů v souladu s hlavními organizačními liniemi
Společné zemědělské politiky.236 Později, po příchodu Lidové strany v roce 1996 do vlády, se
mimo Generální sekretariát pro rybolov spojily zbývající tři sekretariáty (struktura zemědělství
a výroby, zemědělské trhy a potravinová politika) do jednoho.237 Navíc se vytvořil významný
počet meziministerských komisí ad hoc, pro koordinaci španělské pozice v průběhu různých
finančních reforem EU, například pro mechanismus zavedení eura či pomoc týkající se
strukturálních fondů. Za zmínku stojí také komise, které vykonávají permanentní koordinační
činnost. Například Komise pověřená hospodářskými záležitostmi, která koordinuje finanční
aspekty evropské politiky, mezi různými ministerstvy, nebo Komise pro vztahy s evropským
společenstvím (CERCE), která byla zřízena v roce 1997 s cílem formulovat a koordinovat
činnost státu a autonomních oblastí v rámci EU v politikách náležících do pravomocí
autonomních oblastí.238
Nakonec je vhodné zmínit vytváření různých národních úřadů pověřených zajištěním
řádného fungování tržních politik, které prosazuje Evropská unie, jako například Úřad pro
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ochranu hospodářské soutěže, Komise pro cenné papíry, Národní energetická komise nebo
Telekomunikační úřad. Vytvoření těchto úřadů odráží proces transformace a modernizace,
kterými v posledních letech ve Španělsku prošly institucionální a správní struktury.
V případech institucionální transformace byla racionalita, provázející tento proces, udržována
významnými podněty a hlavními španělskými politickými aktéry. A to z toho důvodu, aby byla
získána efektivní organizace k obraně a koordinaci jejich zájmů v Evropské unii. To se stalo
nejen důležitou otázkou národní politiky, ale také nositelem změny vlastního institucionálního
systému. Dodnes se nejvýznamnější změny uskutečnily především na ministerstev, které měly
na starost nejevropštější otázky (zemědělství, životní prostředí, rozvoj, zahraniční věci,
průmysl a hospodářství).

4.3 Začlenění nových norem a doktrín soudními tribunály ve Španělsku
Španělský právní řád je založen na principech stanovených Ústavou a definovaných
organickými zákony z 10. ledna 1980 a 1. července 1985. Základními principy jsou
nezávislost, samovláda (Nejvyšší soudní rada), jednotnost a exklusivita jurisdikce a účast
veřejnosti.239 Právní řád je strukturován pyramidově na základě organických zákonů 7/1988 a
38/1988.240 První stupeň je tvořen tzv. Mírovými soudy v městech, kde neexistují soudy první
instance. Druhý stupeň tvoří Soudy první instance. Třetí, prostřední stupeň, tvoří Oblastní
audience v hlavních městech provincií. Čtvrtý stupeň představuje sedmnáct Vyšších soudů,
které zastřešují soudní organizaci každé autonomní oblasti, a na nejvyšším stupni se nachází
Národní audience (jurisdikce pro celé území Španělska) a Nejvyšší soud. Otázky spojené s
ústavní garancí přísluší Ústavnímu soudu.
Španělsko po čtyřech desetiletích diktátorského režimu vstupovalo do nové etapy
s jasnou vizí účasti na evropské integraci. Španělská ústava přijatá v roce 1978 proto obsahuje
v čl. 93 možnost převést na základě organického zákona a mezinárodní smlouvy část svých
pravomocí na nadnárodní organizaci. Plánovaný vstup v roce 1986 tedy nevyžadoval žádnou
zvláštní právní úpravu Ústavy či potvrzení vstupu v referendu. Další smlouvy – Maastrichtská,
Amsterodamská, Niceská a Lisabonská, se také obešly bez ústavních změn a ratifikace
v referendu, která se ovšem uskutečnila v případě hlasování o Smlouvě zakládající Ústavu pro
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Evropu (ve Španělsku schválena 20. února 2005).241
Po přistoupení Španělska příslušné soudní instance postupně začaly formulovat okruh
svých činností. Členství Španělska v EU vedlo k začlenění nových norem a právních doktrín.
Zásady nadřazenosti a přímého účinku jsou zásadní a na jejich základě se formulují vztahy
mezi španělským právním systémem a evropským právním uspořádáním. Když Španělsko
vstoupilo do ES, Evropský soudní dvůr již zavedl principy nadřazenosti evropského práva a
přímého účinku evropských právních předpisů. První princip spočívá v nadřazenosti
evropského práva nad vnitrostátním právem, dojdeli k jejich střetu. Proto tato doktrína
vyžaduje, aby národní soudci řešili spory s odkazem na evropské právní předpisy. Zásada
přímého účinku (nebo bezprostřední použitelnosti) umožňuje jednotlivcům bezprostředně se
dovolávat evropských ustanovení u vnitrostátního nebo evropského soudu. Tato zásada se
vztahuje pouze na některé evropské akty. Kromě toho musí být splněno několik podmínek.
Obě zásady vytvořily nové právně-argumentační rámce a proces vytváření těchto rámců byl
oficiálně zaváděn do národních právních praxí. Počet soudních rozhodnutí, která používají
argumenty z podobných již projednaných případů, se postupem času zvyšoval. Evropský
soudní dvůr od počátku osmdesátých let velmi srozumitelně vyžadoval, aby soudní spory v
členských státech vycházely z evropské soudní praxe.
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V návaznosti na zavedení a

uplatňování zásad přímého účinku a principu nadřazenosti se začaly vyskytovat názory, že
Evropský soudní dvůr má ústavněprávní charakter, vzhledem k možnosti transformace souboru
právních dohod s horizontálním účinkem mezi svrchované státy v rámci integrovaného
vertikálního právního režimu. Zmíněný právní řežim převádí práva a právní povinnosti na
všechny osoby a právní subjekty na území Evropské unie. V tomto smyslu Weiler poukazuje
na to, že Evropa zavedla ústavu bez ústavnosti, neboť vyvinula jednoduchá pravidla modelu
společnosti v různých členských státech.243 Jinými slovy, ESD učinil rozhodnutí, které vytváří
závazný rámec pro výkon a rozvoj zákonných práv občanů EU. Například výklad pojmu
„pracovník“, Evropským soudním dvorem, může zjednodušit nebo ztížit, aby konkrétní občané
EU měli nárok na sociální dávky, či nikoliv. Na rozdíl od stávající doktríny je nutné vědět, do
jaké míry vnitrostátní soudy jednaly jako mluvčí ESD. Proto existuje mechanismus používaný
členskými státy, nazvaný předběžná otázka. Institut předběžné otázky umožňuje soudu či
tribunálu členského státu při řešení problému s komunitárním prvkem obrátit se na ESD s
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otázkou na výklad evropského práva či na platnost komunitární normy. Předběžná otázka není
odvoláním (po zodpovězení otázky ESD se případ dál řeší před vnitrostátním soudem) ani
ESD přímo nerozhoduje o neplatnosti vnitrostátní legislativy. Předběžná otázka je tak extenzí
řízení před soudem členského státu a mechanismem, umožňujícím ESD zajišťovat (relativně)
homogenní interpretaci evropského práva ve značně odlišných soudních systémech
jednotlivých členských států.244 Tento mechanismis umožňuje formulovat vztahy spolupráce
mezi národními soudními orgány a ESD. Soudce kteréhokoliv členského státu tak může
(někdy i musí) využít předběžné otázky vždy, když bude aplikovat evropskou normu, jejíž
výklad vzbudí pochybnosti, nebo nebude (podle jeho názoru) dostatečně jasný pro vyřešení
sporu. Okamžitým důsledkem tohoto procesu je asociace evropských soudních orgánů
s aplikací spravedlnosti ve členských státech. Význam, který měly a mají předběžné otázky pro
vytváření evropského právního pořádku, je nesmírný. Nejdříve je třeba poukázat na důležitost
samotného právního formalismu. Soudy mezi sebou komunikují jazykem zákona a jejich
činnost probíhá v souladu s formálními požadavky a s určitým druhem právního myšlení.
Některá vysvětlení mluví o strategiích ESD ve způsobu jakým se zmíněný soud snaží získat
podporu národních soudců. Mezi tyto strategie se řadí pořádání pravidelných společných
seminářů a pozvání do Lucemburku. 245 Dalším uváděným argumentem je, že vnitrostátní
soudy mají zájem aplikovat evropskou legislativu, protože jsou tímto způsobem posíleny jejch
vlastní pravomoci. Konkrétně se jedná o případ soudů nižší instance, které spojují své síly
s ESD, aby mohly posílit svou pravomoc.246 Někteří autoři také hovoří o „kvazi-federálním
nástroji pro začlenění evropských a národních právních předpisů“. 247 V každém případě je
podstatné, že národní soudci se při řešení sporů mění v komunitární právní činitele používající
evropské právní předpisy. ESD je nutí zachovat přednost evropských právních předpisů,
vyzývá je, aby odkazovali na komunitární právo, a zároveň jim dává větší pravomoc k tomu,
aby dohlíželi na slučitelnost národního práva s komunitárním právem.248
Pohledem na zprávy Evropského soudního dvora do roku 2013 zjistíme počet
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předběžných otázek, které navrhli různí španělští soudní aktéři. Údaje, i přestože představují
nepravidelný model, ukazují, že počet předběžných otázek navržených za posledních osm let
(160) má vzrůstající tendenci. V předcházejícím období španělské soudy směřovaly 112
předběžných otázek, zatímco v prvních deseti letech jich odeslaly pouhých 41 249 . Většina
autorů se shoduje, že činnost španělských soudů je vykonávána v naprostém souladu a ve
spolupráci s ESD. 250 Úspěch integračního procesu ve Španělsku byl závislý na závazku
národních soudů při aplikaci komunitárního práva. Kromě toho španělský parlament přijal
mnoho zákonů „k přizpůsobení španělského právního pořádku požadavkům komunitárního
práva a důvodům jeho právní podstaty“.251 Členství Španělska v Evropské unii dostalo hlavní
španělské soudní aktéry do procesu větší dynamičnosti, ve které jejich hlavním úkolem bylo
rozpoznat a dodržovat evropské právo, a zavést ho do španělského právního pořádku.
Vysvětlení je takové, že španělské soudy přizpůsobily svá rozhodnutí po vzoru předešlých
evropských rozhodnutí obdobným způsobem, jako žalobci uzpůsobují své nároky již přijatým
rozhodnutím. Pokud soudní rozhodnutí vyvolá přiliv případů, vlastnosti „path dependency“
jsou stále zjevnější. Navíc, čím obsáhlejší a specifičtější by byla evropská legislativa, tím větší
by byl její vliv na španělský soudní systém.

4.4 Posílení exekutivy nad legislativou
Zjistit dopad procesu europeizace na vztah mezi legislativou a exekutivou znamená
analyzovat ho před vstupem do ES, a poté studovat dopad, který měly politické a
institucionální vstupy v něm zavedené. Španělsko je na základě Ústavy z roku 1978
konstituční monarchií s parlamentním politickým systémem. Španělský král je hlavou státu,
symbolem kontinuity a pospolitosti země a jejích institucí a je představitelem země na
mezinárodní scéně. Panovník je dle španělské ústavy nedotknutelný a právně nepostižitelný,
odpovědnost za vládu a veškeré akty padá na hlavu (španělského) premiéra a ministrů.
Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový parlament (Cortes). Poslanecká sněmovna
(Congreso de Diputados) je volena na čtyři roky v přímých volbách na základě systému
poměrného zastoupení. Ústava stanovuje pohyblivý počet poslanců od tří do čtyř set. Z
každého regionu zde musí být zastoupeni nejméně dva poslanci, a na každých dalších 144.500
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voličů vždy další poslanec. Počet mandátů se tedy v jednotlivých obvodech řídí počtem
oprávněných voličů. Severoafrická území Ceuta a Melilla jsou ve sněmovně zastoupena vždy
jedním poslancem. Zastoupení ostatních provincií se pohybuje od tří poslanců v osmi
nejmenších provinciích do třiceti tří v Madridu a Barceloně. Horní komora – Senát (Senado)
má také čtyřleté funkční období. Senátoři jsou však voleni většinovým systémem a část
senátorů je delegována jednotlivými autonomními oblastmi. Politické strany navrhují
kandidátky, a to až do počtu mandátů volených ve volebním obvodu. Volič vybírá jednu z
těchto kandidátek bez možnosti výběru mezi kandidáty. Mandáty jsou stranám přidělovány v
poměru podle počtu hlasů, s použitím d´Hondtovy metody v každém volebním obvodu zvlášť.
Uzavírací 3 % klausule je použitelná pouze ve dvou největších obvodech. 252 Forma vlády
stanovená ústavou z roku 1978 zakládá zjednodušený parlamentní systém, v němž je zjevné
dominantnější postavení vlády nad parlamentem a také nad všemi dalšími státními
institucemi.253 Nerovnost postavení mezi vládou a parlamentem, nejenom v otázkách evropské
politiky, je nutné chápat z perspektivy historického vývoje a obecných tendencí po II. světové
válce, kdy nastala jistá redefinice v držení pravomocí obou komor parlamentu, s jejich
následnou ztrátou ve prospěch moci výkonné. Španělská Ústava z roku 1978 vytváří systém
tzv. racionálního parlamentarismu s cílem zajistit převahu vlády nad parlamentem se záměrem
předejít eventuální ztrátě podpory vlády i ve smyslu kapacity zformovat ji. 254 Tvůrci vycházeli
z německého modelu z roku 1948, doplněného o nové specifické nástroje: nadstandardní
kontrolní pravomoce vlády navržené asymetrickou formou v porovnání s pravomocemi
parlamentu (otázka vyslovení důvěry či nedůvěry vládě), většinový volební systém pro Senát a
proporční volební systém s prvky uměle vytvořeného většinového systému pro Kongres
s cílem udržet zvolenou většinu u moci po celé volební období. Dominantní postavení výkonné
moci, se zřetelným protagonismem předsedy vlády, je také znatelné v evropské politice. 255
Parlament sice může odvolat vládu, nicméně tato možnost je velmi omezená.256 Ústava dává
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španělské vládě pravomoci a potřebnou způsobilost být silným aktérem. Vliv španělské
legislativní větve je poměrně omezený napříč celým politickým procesem. Toto je hlavní
závěr, ke kterému dochází Lynn Maurer, poté co učinil systematickou analýzu vztahů
exekutivy a legislativy ve Španělsku.257 Maurer ilustruje omezení, které má legislativa (oproti
exekutivě) ve vztahu k: 1) způsobilosti odmítnout zákony navržené exekutivou a nahradit je
vlastní legislativou, 2) legislativní způsobilostí ovlivnit politický program, 3) jeho způsobilost
pozměnit právní předpisy navrhované exekutivou. Španělský parlament je na základě této
analýzy definován jako slabý, kvůli reálnému omezení v některých jeho nejdůležitějších
funkcích. Toto potvrzují různé studie týkající se rozhodovacího procesu, které poukazují na
autonomii exekutivy a její dominanci nad jinými domácími subjekty.258
Před vstupem Španělska do ES se předchozí exekutiva naučila efektivně využívat
svobodu a moc, kterou jí v rozhodovacíhm procesu poskytoval ústavní rámec. Se vstupem do
ES byl tento proces rozšířen na evropské otázky. Bez ohledu na již existující institucionální
faktory ve španělském systému se vstupem Španělska do ES zavádí nové podněty směřující
stejným směrem, tedy k posílení role exekutivy nad legislativou. Za prvé evropská integrace je
především aréna vlád. Přechod národních pravomocí na evropské instituce má tendenci
posilovat jejich kontrolu, protože mají tendenci posilovat přístup domácích aktérů
k evropskému rozhodovacímu procesu. 259 Státní úředníci jsou hlavními aktéry politického
procesu EU a posilují svoji moc a autonomii v domácí rovině. Tato skutečnost je ještě více
posílena v politických systémech, jako je ten španělský, tj. v systémech, kde je zastupování
zájmů slabé a špatně formulované. Narozdíl od systémů jiných členských států, ve kterých
existují silné zájmové skupiny a sítě mající dostačující vliv na rozhodování vlády.
Za druhé, hlavním následkem tradičního konsensu o evropských otázkách mezi
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různými politickými stranami bylo to, že parlament byl příznivě nakloněn k přizpůsobení
španělského systému požadavkům evropské integrace. Legislativa sloužila více k obstarání
politické podpory stávající vládě při vyjednávání v Bruselu, než jako platforma k uskutečnění
debat o evropském integračním procesu. 260 Nepatrná intervence parlamentu v evropských
záležitostech je také vysvětlována konsensuálním stylem španělské evropské politiky a
parlamentních praktik. Obecná podpora evropské integrace v politické rovině způsobila, že pro
záležitosti spojené s Evropskou unií se pokládalo za důležitější preferování národních zájmů
před stranickými. Vláda tedy na sebe vzala veškerou odpovědnost a parlament se naopak
dostal do stále pasivnější role.
Za třetí, španělský parlament postrádá formální způsobilost odmítnout právní předpisy
přijaté v Bruselu. Kontrolní mechanismy exekutivy, týkající se evropských záležitostí, jsou ty
samé, které existují při schvalování mezinárodních dohod státem. Tzn. zprávy, interpelace,
slyšení, informativní schůze, vytváření specializovaných komisí a návrhů, nikoliv návrhů
zákona. Mnohé z aktivit, zabývajících se kontrolou evropských záležitostí a legislativy, se
odehrávají jen v parlamentních výborech a ne v plénu. Nejpodstatnější otázky jsou zařazeny do
roční debaty o státu a další spadají do informačních sezení, ve kterých vláda vysvětluje
Kongresu rezoluce přijaté Evropskou radou. Až na výjimky evropská politika dosud nebyla
objektem žádné vážnější parlamentní debaty. Základní problémy, které se odvozují z aktivit
spojených s evropskou agendou, spočívají v nedůsledné koordinaci a malé právní efektivitě
odpovědných parlamentních výborů. Hlavním parlamentním nástrojem k řešení evropských
témat je Smíšená komise Kongresu a Senátu pro EU vytvořená v roce 1985, postrádající však
legislativní pravomoce. 261 Tato komise informuje o procesu transpozice směrnic do národní
legislativy. Státní tajemník pro záležitosti EU je odpovědný za zodpovězení případných otázek
zmíněné komise. Podle Molinse a Morata však existoval velmi malý zájem ze strany
parlamentu o kontrolu evropských politik.262 Již v procesu vyjednávání o vstupu byla zpráva
Felipe Gonzáleze předložená parlamentu o dosažených bodech přijata a zcela akceptována bez
sebemenší debaty. V pozdější fázi došlo k nárustu počtu otázek ministrům, kteří byli nuceni

260

K tomu existují alespoň dvě vysvětlení, konsensus mezi španělskou politickou třídou a veřejným
míněním o potřebě být součástí projektu evropské integrace, a přínos, který získává národní politická
scéna z procesu evropské integrace.; Closa, Carlos, Heywood, Paul: Spain and the European Union. New
York: Palgrave Macmillan, 2004, str. 119.
261
Sánchez De Dios, Manuel: El Cortes. In: Román Marugán, P. (coord.): Sistema Político Español.
Madrid: McGraw Hill, 2001, str. 233.
262
Molins, Joaquim, Morata, Francesco: Spain: rapid arrival of a latecomer. In: Van Schendelen, M., ed.:
National Public and Private EC Lobbying. Darthmouth: Aldershot, 1994, str. 113-130.

87

vysvětlovat své politické preference před zahájením vyjednávací procesu. 263 Tento trend se
v posledních letech zvýšil v souvislosti s rostoucím přenosem informací, a také s rozsáhlejšími
diskuzemi o důležitých politických rozhodnutích.264 Nicméně ani zmíněné posuny nic nemění
na nevýznamné roli, kterou legislativa, ve srovnání s exekutivou, zastává. Tento vztah
v součastnosti prochází jistou, ač nepatrnou změnou kvůli změnám v Lisabonské smlouvě,
konkrétně principem kontroly uplatňování zásady subsidiarity. Lisabonská smlouva zmocňuje
národní parlamenty k tomu, aby se vyjádřily ve lhůtě osmi týdnů vždy, když budou mít
pozdezření, že tato zásada není uplatňována. Pokud se na předsedu Evropského parlamentu,
předsedu Rady EU nebo předsedu Evropské komise obrátí třetina parlamentů členských zemí,
Komise musí návrh předložené legislativy přezkoumat. Je na ní, zda v návrhu provede či
neprovede úpravy nebo jej úplně stáhne, v každém případě však musí své rozhodnutí
odůvodnit. Každopádně zapojení španělského parlamentu do přípravy evropské legislativy se
uskutečňuje prozatím pouze v nevyhnutelných případech a jeho úloha spočívá převážně
v oblasti kontroly a možnosti ovlivnit vládu v přípravné fázi formulování evropské politiky.
Překvapivě všechny snahy, zasazující se o větší účast parlamentu na evropských záležitostech,
způsobily propad pozitivního vnímání Unie u veřejnosti nebo ukázaly trhliny v názorech mezi
politickými elitami.265
Po vstupu Španělska do ES se kvalita vztahu exekutivy a legislativy postupně změnila.
I když je pravda, že nedošlo k zásadním změnám, existuje několik faktorů (uvedených výše),
které pomohly posílit a lépe vyprofilovat roli exekutivy nad legislativou. Došlo k procesu
adaptace na nové skutečnosti, které posílily předchozí tendence.

4.5 Politické strany a evropská integrace
Vliv Evropského společenství a později Evropské unie na působení španělských
politických stran byl a je znatelnější v programové rovině, více než v systémové či organizační.
Na rozdíl od ostatních států (např. Velké Británie, Dánska či Francie), kde evropská otázka
představuje autentickou cleavage v politickém systému a způsobuje interní

rozepře

mezi politickými stranami, ve Španělsku v otázkách evropské integrace panuje shoda napříč
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politickým spektrem. 266 Pohledem na programy jednotlivých politických stran se zjistí, že
všechny nejvýznamnější formace podporovaly vstup Španělska do Společenství, a že evropská
integrace se stala stěžejním pilířem jejich programů. Neexistence ryze protievropských stran,
které by si ze svého „ne“ vůči evropské integraci vytvořily centrální programový bod, je
zajímavým fenoménem. Ironií zůstává, že proevropanství španělských politických stran je patrné
i v případech nesouhlasu, kdy jasné „ne“ je ukrýváno pod málo vypovídajícími hesly „více
Evropy“, „jiná Evropa“ nebo „lepší Evropa“. Proevropanství španělských politických stran lze
demonstrovat na výsledku hlasování ve španělském parlamentu o Návrhu smlouvy zakládající
Ústavu pro Evropu, kde podpora dosáhla neuvěřitelných 94% (311 poslanců pro, a pouze
devatenáct proti). Ještě výraznější výsledek hlasování byl dosažen v hlasování o reformní
Lisabonské smlouvě (322 poslanců pro, šest proti a dva se zdrželi hlasování).267 Příčinou této
shody je, že politici spatřují v Evropě nástroj k modernizaci a stabilizaci demokracie po čtyřiceti
letech frankistické diktatury a mezinárodní izolace.
Španělské politické strany, na rozdíl od řeckých a portugalských, demonstrovaly velkou
shodu a projevily značnou důvěru ve výhody členství v delším časovém horizontu, sledujíce
jasné cíle v podobě zintenzivnění vzájemného obchodu s devítkou a v restrukturalizaci
ekonomiky.268
Z různých důvodů téměř všechny španělské politické strany pozitivně přijaly členství
v ES a evropská otázka nevyvolávala potenciální bod konfliktu a ani neměla žádný vliv na
volební výsledky (v žádných volbách, které se do té doby konaly, se neobjevila EU ani jako
ústřední, ani vedlejší téma) ani programové odlišnosti (návrhy byly po dlouhou dobu
neideologické), ani organizační schéma (nevznikly žádné rozkoly, ani se neobjevily v souvislosti
s EU nové politické strany). Ve skutečnosti byla kontinuita proevropské politiky Španělska
podpořena různými faktory. Nízká fragmentace stranického systému, malý počet vládních stran
(pouze tři od roku 1979 do roku 2014), a dlouhé setrvání u moci jednotlivých vlád. Je třeba vzít
v úvahu ještě jeden faktor. Španělská evropská politika byla vytvářena během vyjednávání o
přistoupení a následném začlenění do ES/EU malým počtem úředníků, kteří si, bez ohledu na
jejich politické preference, členství v PSOE (Španělská socialistická dělnická strana) nebo PP
(Lidová strana Španělska), vytvořili zajímavou síť osobních kontaktů. Jména jako Marín,
Matutes, Oreja, Solbes, Westendorp, atd., držela klíčové pozice ve Státním sekretariátu pro EU,
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na ministerstvech, u stálého zastoupení, ve Smíšené komisi parlamentu a senátu pro EU a
v samotné Evropské komisi, což přispělo k větší jednotnosti a kontinuitě španělské evropské
politiky. Celkově nebyla až do druhé třetiny devadesátých let evropská politika Španělska
výsledkem stranických preferencí, ale spíše skutečných národních zájmů.
Tento konsenzus se postupně od Masstrichtské smlouvy rozpadal (i když ne v jejím
důsledku). Nejprve se Sjednocená levice (Izquierda Unida) rozhodla pro hlasitější kritiku
evropské integrace z důvodů nedostatečné sociální regulace, později se Lidová strana stále
častěji přikláněla k nacionalističtějšímu diskurzu. Ve volbách v roce 1993 socialisté poprvé po
jedenácti letech od roku 1982 neuspěli ve snaze o znovuzískání absolutní většiny. Výsledná
realita volebních změn vyhrotila stranickou soutěž, která se rozšířila na oblasti do té doby
okrajové, jako byla evropská politika. Vzhledem ke změně vnímání veřejného mínění se zdá, že
vývoj stále nacionalističtějšího programu PP byl založen na strategické kalkulaci potenciálních
výnosů z přijetí programu méně vstřícného vůči EU. Tato progresivní ideologická diferenciace
signalizuje posun k tomu, co někteří autoři nazývají "normalizace"269 a co by se mohlo shrnout
do koncepce evropské politiky jako rozšíření interních stranických preferencí. Za těchto
podmínek se obrana národních zájmů a koncepce Evropy na prvním místě a budoucnost EU na
místě druhém staly předmětem volební soutěže. 270 Jednání o dokumentu Agenda 2000 na
mezivládních konferencí v letech 1996 až 2000, stejně jako debata s výhledem do roku 2014,
ukázaly značný stupeň neshod a sporů.
Zjednodušeně řečeno je možné konstatovat následující. Existují určitá témata, daná
výchozí pozicí Španělska v EU, která jsou - implicitně či explicitně - přijata všemi politickými
stranami jako součást základního konsenzu, ačkoli postupně

jsou nebo mohou být

přehodnocována. Všechny ostatní ideologické preference jednotlivých stran působí na jejich
politický program týkající se Evropy i na jejich způsob vyjednávání. Oblasti, kde se dominantní
španělské politické strany shodují, se týkají pro Španělsko nejdůležitějších konceptů.
Strukturální a hospodářská pozice Španělska a nedostatek reálné konvergence v rámci Unie
vyžaduje z pohledu španěské vlády účinné mechanismy pro přerozdělování ze strany EU.
Španělské strany také odmítají jakéhokoli mechanismy dvoukolejné integrace (posílená
spolupráce, tvrdé jádro EU, vícerychlostní Evropa), které by mohly být Španělsku vnuceny.
V neposlední řadě španělské politické strany kladou důraz na obranu institucionální vážnosti
Španělska jakožto velké nebo téměř velké země. S ohledem na uvedené tři konzenzuální body je

269

Barbé, Esther: La política europea de España. Barcelona: Ariel, 1999, str. 143.
Torreblanca, José Ignacio: La europeización de la política exterior española. In: Closa, Carlos, ed.: La
europeización del sistema político español. Madrid: Istmo, 2001, str. 489.
270

90

pak možné v ideologických rovinách hlavních celonárodních politických stran vysledovat jeden
základní znak. V momentě nástupu strany do vládnoucí pozice je evropská politika strany
podřízena evropské politice vlády, a častokrát podléhá osobním preferencím ministerského
předsedy. Jinými slovy, evropská politika hlavních stran PSOE a PP je závislá na aktuálním
lídrovi souběžně jako na zdroji i syntéze sledované politické linie. Navíc v důsledku tradice
politického konsenzu o EU napříč politickým spektrem je patrná absence konstruktivnější
diskuse o alternativách evropské politiky. Dobře to je patrné ve velmi omezené diskusi mezi
politickými stranami a médii o budoucnosti Evropské unie.
4.5.1 Španělská dělnická socialistická strana: evropanství
Španělská dělnická socialistická strana 271 prošla úspěšným procesem modernizace
v osmdesátých letech. Poté socialisté z pozice vládní strany nasměrovali Španělsko do závěrečné
fáze jednání o přijetí do Evropského společenství. Názor socialistů na ES/EU byl podmíněn a
ovlivněn několika faktory. PSOE zdědila pozitivní pohled na evropskou integraci díky
zkušenostem v opozici proti frankismu a v souvislosti s idealismem myslitele a filosofa José
Ortegy y Gasseta.

272

Druhým determinujícím faktorem socialistického přístupu byl

vliv Socialistické internacionály a uvnitř ní německé Sociálnědemokratické strany (SPD) a
konkrétněji, vliv W. Brandta na Felipe Gonzáleze. Za tímto vlivem se skrývá i programový
posun, který znamenal vyřazení marxismu z politického programu PSOE i překlenutí prvotního
negativismu ohledně španělského vstupu a účasti v NATO. Tento vývoj směrem k liberálnějším
politickým a ekonomickým postojům měl zásadní vliv na vztah s ostatními evropskými
socialistickými stranami. Pozdější podpora ze strany SPD také umožnila navýšení materiálněfinanční pomoci španělským potřebám. Třetím faktorem ovlivňujícím evropskou politiku PSOE
je realismus (v kombinaci s idealismem a umírněností), spjatý se zkušeností z dokončování
přístupových jednání a vládnutím během prvního desetiletí členství Španělska v ES/EU (1986 1996). Jako poslední a neméně důležitý faktor musíme zmínit vliv předsedů stran na formování
evropské politky. Obdobně jak nastalo později v období vlády Lidové strany, socialistický
evropský program se znatelně odvíjel od preferencí předsedy strany (především Felipe
Gonzáleze, a posléze i jeho nástupce J. L. Zapatera).
Vládní PSOE zaujmula federalistický diskurz, jehož součástí byly návrhy odpovídající
španělským zájmům. Přeneseně by se to dalo popsat jako sofistikované vklínění národního
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zájmu do federalistického programu. Opěrným bodem tohoto přístupu byl argument, že rozpor
mezi národním zájmem a zájmem Společenství neexistuje a cesta vpřed nevede přes poměrné
zisky, nýbrž prostřednictvím společného využívání kolektivních výhod. 273 Synergie mezi
evropským zájmem a zájmem národním přetrvala jako osa programu PSOE i v období zasedání
Konventu a návrhu smlouvy zakládající ústavu pro Evropu, která znatelně degradovala
vyjednané úspěchy v Nice. Tato shoda se promítla jak čistě interně, tak i přímo v EU.
Z vnitřního hlediska posloužila evropská integrace k legitimizaci a ospravedlnění
programu ekonomické modernizace, prováděného již od roku 1982. Každá část vládní politiky
se prezentovala a uzákoňovala v souvislosti s potřebou přizpůsobit politické a sociálněekonomické struktury ve Španělsku, s ohledem na vstup do ES, a, po roce 1992, s důrazem na
důsledky magického roku 1992 (pětisté výročí objevení Ameriky, vstup v platnost Maastrichtské
smlouvy, rok olympijských her v Barceloně a světové výstavy Expo v Seville). Modernizace a
europeizace byly propojeny v tom, co bylo nazváno hegemonní projekt PSOE - jediný způsob,
jakým bylo možné provést to nejdůležitější pro budoucnost Španělska.274
Navenek se deklarovaná shoda mezi zájmy národními a evropskými projevila velmi
pozitivním postojem k integračnímu procesu, vyjádřeným velmi otevřenými federalistickými
návrhy, předloženými na mezivládní konferenci v roce 1990 o občanství EU a hospodářské a
sociální soudržnosti. Dobré osobní vztahy s předními evropskými politiky, zejména H. Kohlem
(podpora myšlenky německého sjednocení) a Mitterrandem, a mírně eurooptimistické prostředí,
umožnily Gonzálezovi získat značnou výhodu a umně zamaskovat některé národní zájmy
Španělska. Zároveň vyjednáné úspěchy daly vyniknout jeho profilu významného evropského
státníka.
Změna okolností v první polovině devadesátých let ovlivnila chování socialistické vlády.
Od roku 1992 se rozpoutala hospodářská krize a došlo k nárůstu euroskepticismu, v souvislosti
s negativním výsledkem referenda v Dánsku. Přísná měnová politika, potřebná k dosažení
hospodářské a měnové unie, byla společností přijata s určitou nedůvěrou, což znamenalo, že
poprvé evropská rétorika ztrátila atraktivitu a schopnost legitimizace (jak na domácí, tak na
evropské půdě). V této době tak dochází k prvním střetům zájmů (zemědělství, rybolov atd.).
Díky rozšíření o severské země a možnosti budoucího rozšíření na východ začala ve Španělsku
vznikat obava z periferního postavení. Mechanická identifikace Evropy s Evropskou unií (která
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bylo součástí španělské myšlenkové mapy od 70. let) dostává trhliny.275
V této souvislosti se vláda PSOE od roku 1993 přiklání k výraznější obraně národních
zájmů,276 což je podpořeno také tím, že euroskepticismus, hospodářská krize a klima střídmosti,
jakožto i nové priority EU, omezovaly přijetí Gonzálezovi vize federalistické Evropy. Na
opětovnou nacionalistickou reorientaci měla vliv i volební hrozba konzervativců. Nicméně
Felipe González byl velmi obezřetný k tomu, aby se stranický program skutečně nezakládal na
otevřeně nacionalistických politických pozicích. Podle jeho názoru největší problémy mohly být
způsobeny renacionalizací evropských politik.277 Gonzálesovo vedení bylo důležité také uvnitř
strany, neboť některé kritické hlasy vyžadovaly opětovné vyjednání nebo alespoň flexibilizaci
programu hospodářské a měnové unie. Místo toho se Felipe González stal obráncem unijní
ortodoxie, a dokonce i v nejtěžších dobách ekonomické recese byl recept vlády na evropské
problémy "více Evropy", ne méně.278 Ve svém projevu k Evropskému parlamentu, u příležitosti
uzavření španělského předsednictví v roce 1995, apeloval González na zachování ducha
integrace a vyvarování se intolerance, nacionalismu, protekcionismu a destruktivního soupeření.
Po čtyřech volebních odbobích socialisté v roce 1996 prohráli parlamentní volby a
dostali se do vnitřní krize ukončené až zvolením Rodrígueze Zapatera předsedou strany.
Personální změny zásadně neovlivnily evropský program strany, taktiku však ano. Tváří v tvář
nacionalistickému programu PP zdůrazňovali socialisté své evropanství jako odlišující faktor.
V roce 1999, ve veřejném proslovu, tehdejší lídr strany Joseph Borrell podpořil svoji vizi
federální unie.279 PSOE velmi kriticky vystupovala proti vládnímu pohledu a vyjednávání na
mezivládní konferenci v roce 2000 pro „nedostatek ambicí“. Socialisté, ústy Joaquína Almunii,
jasně formulovali svoji preferenci rozšířeného programu, který zahrnoval reorganizaci Smluv,
upřesnění fungování "zesílené spolupráce" a přijetí Listiny základních práv. Opět se receptem na
zabránění rizika odsunutí Španělska na periferii zájmů kvůli rozšíření stalo motto "více
Evropy".280
Změna postoje znamenala, že politické konflikty s lidovci se přenesly do evropských
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otázek i do institucionální sféry EU. Dva aspekty odhalují tuto strategii konfrontace. PSOE tvrdě
kritizovala vládní evropskou politiku (vyjednávání o Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu,
libelarizační pokusy v hospodářské oblasti, kompenzace elektrickým společnostem za přechod
na volný vnitřní trh) a využívala evropská témata ve svůj mediální prospěch. PSOE se hlásila
k některým tezím ostatních evropských vlád, jež se ovšem nelíbily PP. Socialisté se např.
vyjadřovali ve prospěch modelu politiky zaměstnanosti podporovaného L. Jospinem, který byl
jen neochotně přijímán vládou PP.
Zapaterovo zvolení do čela strany částečně přineslo opuštění strategie konfrontace. Místo
toho se PSOE snažila zaplnit mezery, které podle jejich vnímání zanechala evropská politika PP.
Hlavním cílem bylo především posílit roli vlády při výstavbě EU. Trinidad Jiménez, zodpovědná
za mezinárodní vztahy, v rozhovoru, ve kterém hodnotila summit v Nice, zkritizovala vládní
projekt. Podle jejího přirovnání byl založený na vizi Evropy jako vemena, ze kterého je třeba
vysát veškeré mléko na úkor souseda. Přílišné sledování národních zájmů podle ní vede k
postupné ztrátě vlivu v Evropské unii, více než ztráta hlasů v Radě. Španělsko hrálo v Evropě
důležitou roli, když přinášelo podněty k procesu evropské integrace, když přicházelo s idejemi,
když fungovalo jako koordinátor spojení mezi jednotlivými zeměmi a když hledalo konsenzy a
většiny.281 Ve stejném smyslu napsal J. L. Zapatero: „žádný stát se nestane větším tím, že má více
hlasů v Radě, nýbrž tím, že dává návrhy, které jsou relevantní a přijímané většinou. To
nejdůležitější je, z mého pohledu, mít vliv, být respektován a vědět, že s naším názorem se
počítá“.282
Kritika Aznarovy politiky a potřeba konstruktivních návrhů se pojí s ústřední a stálou
myšlenkou socialistického programu, logickou komplementaritou mezi národním zájmem
Španělska a evropským zájmem, zájmem EU. PSOE vytvořila manifest o budoucnosti Evropy,
začínající oddílem příznačně nazvaným Španělsko pro Evropu. V manifestu se prohlašuje:
„národní zájem nikdy nebyl v rozporu s evropským zájmem. Evropský zájem je tedy nejen
součástí našeho plánu pro tuto zemi, nýbrž jsme přesvědčeni, že čím větší pokrok udělá Evropa,
tím lépe budeme hájit naše vlastní zájmy“.283 PSOE však neopouští realismus a uvědomuje si, že
národní stát bude stále hlavním protagonistou evropské politiky, a to i v případě změny jeho
struktury, popř. některých jeho pravomocí. Evropa nebude vybudována v rozporu se státy, nýbrž
z nich. Ve stejném duchu Zapatero napsal: „Tohle je skutečný význam Evropy. Budování
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integrované reality, ve které bude rozmanitost prvkem soudržnosti, ve které nás pluralita bude
vybavovat naším vlastním bytím a ve které různé úrovně moci budou schopné koexistovat vedle
sebe a fungovat bez konfliktů“. 284 Program PSOE je tedy federalistickým programem, který
počítá s pluralitou.
PSOE vytvořila v zápalu diskusí, vyvolaných summitem v Nice a projevem Joskhy
Fischera, dokument s názvem Budoucnost Evropy. Ačkoli byl dokument představen dříve, než
španělská vláda prezentovala svoji vizi, prošel relativně opomíjen. Dokument obsahuje čtyři
části (1. Španělsko pro Evropu, 2. Vůle k dokonalejší unii, 3. Financování evropského projektu,
4. Instituce a metody, které potřebujeme). První část rozvíjí téma zmíněné výše; kompatibilitu,
téměř totožnost mezi národním zájmem a evropským zájmem. Druhá část nastiňuje model Unie,
který je v následujících řádcích analyzován, a čtvrtá obsahuje institucionální návrhy sledující
program obsažený v Deklaraci číslo 23 Smlouvy z Nice.
V souvislosti s přípravou Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu, PSOE vítala dohodu o
zjednodušení Smluv. Také vnímala rozšíření a prohloubení jako kompatibilní. Problematickým
bodem zůstávala otázka rozdělení pravomocí. Socialisté se obávali, že některá z navrhovaných
rozdělení pravomocí by ve skutečnosti vedla k renacionalizaci a to by změnilo systém
přerozdělování v EU, ze kterého Španělsko získává významné rozpočtové příjmy. Druhá obava
panovala v souvislosti s eventualitou, že principiální diskuze o mechanismech dělení pravomocí
mezi Evropskou unií a členskými státy se může později promítnout do vnitřního rozdělování
pravomocí mezi centrální vládu a autonomní oblasti. PSOE stanovila tři kritéria pro rozdělení
moci: subsidiarita, kdy každý udělá to, co bude užitečné a efektivní a bude sloužit občanům,
identita, která bude předpokládat respekt k sférám vlivu a vlastním institucím každého státu, a
soudržnost. Další konkrétní návrhy směřovaly k progresivní komunitarizaci politiky
spravedlnosti a vnitřních věcí a zejména obnovení myšlenky "doložky solidarity", která byla
později zohledněna v Lisabonské smlouvě. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud je některý
členský stát cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní nebo člověkem způsobené pohromy,
jednají Unie a její členské státy společně v duchu solidarity (návrh již o několik let dříve
prosazoval F. González).
Od doby F. Gonzáleze a jeho federalistického programu byly středem socialistického
evropského programu pojmy soudržnost a občanství. Po zvolení Rodrígueze Zapatera
generálním tajemníkem strany a později předsedou vlády postavila PSOE svůj program týkající
se EU na těchto dvou klíčových myšlenkách: vytvářet evropskou integraci s cílem poskytnout co
nejlepší ochranu a služby evropským občanům, a prohloubit koncept solidarity a soudržnosti.
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Pokud jde o občanství, používal znovu Rodríguez Zapatero ve své kritice Niceské smlouvy
řečnický obrat Evropa občanů: „Evropská unie nemůže být jen vládou vlád, nýbrž vládou občanů
a pro občany. Vše, co by mohlo vést k urychlení rozvinutí občanství a demokracie, jsou cíle,
které by měly být vedeny jako trvalé priority“.285 Manifest PSOE nicméně neobsahuje konkrétní
návrhy na rozvoj pojmu občanství, ale spíše obecné náznaky, ke kterým obohacení konceptu
občanství vede, a je tedy zásadní pro kulturní a demokratickou soudržnost procesu evropské
integrace. Ve skutečnosti je pojem evropského občanství přímo postaven na konceptu
soudržnosti. Myšlenka neustále opakovaná Zapaterem a PSOE je, že neexistuje shoda mezi
soudržností jakožto principem a jeho materiálním zajištěním. Soudržnost je více než pouhý
přesun materiálních zdrojů. Především s výhledem na další rozšíření bylo podle socialistů nutné
překonat spory "kolik dáš a kolik dostaneš" a uznat povinnost udržovat soudržnost, a to zejména
před dalším rozšířením. Stejně tak není soudržnost vertikální politikou, nýbrž musí mít
horizontální charakter. „soudržnost je v diskusích špatně chápána už od počátku své definice. Je
zaměňována za fondy se stejným názvem a za fondy strukturální, ač bylo původně zamýšleno,
aby soudržnost prostupovala celou evropskou politiku. 286 Socialisté považují soudržnost za
určující prvek evropského projektu a evropské identity: „soudržnost, chápaná ve správném slova
smyslu, je velmi srozumitelným a silným prvkem, který umožňuje, abychom se identifikovali jako
Evropané, a nastavuje "identitu identit, jež představuje civilizační model Evropy.“287 Navíc je
aspektem politiky Unie, který umožňuje nalézt uspokojivé řešení na negativní vlivy způsobené
globalizací: „Nemůžeme dále dovolit, aby občané ukazovali na Evropskou unii jako na jednoho
z pachatelů bezpráví, které způsobuje proces ekonomické globalizace.“ 288 Federalistický
program zaměřený na občanství a soudržnost nevyhnutelně vyžadoval vzít v potaz materiální
prostředky, tedy financování. Předpokladem bylo, že financování Evropské unie vyžaduje
posazení na pevných a objektivních základech, a to nejen aby se zabránilo trvalým diskusím o
tom, co stát poskytuje a co dostane, ale aby se zajistilo dostatečné financování a zachovala se
soudržnost. Návrhy nebyly příliš inovativní a propracované. Navrhovala se revize politiky
příjmů a výdajů Evropské unie v souladu s ambicí rozšíření na 25-28 států a se zásadou
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soudržnosti. Pokud by to nebylo možné (což bylo předvídatelné), navrhovalo se zachovat
stávající model a financovat rozšíření s přispěním proporcionálnímu HDP na obyvatele každého
státu.
Primárním zájmem španělské zahraniční politiky v prvních měsících Zapaterovy vlády bylo
„navrátit se do srdce Evropy.“289 Socialistická vláda přijala systém hlasování, který byl navržen
v rámci Konventu, a hledala způsob, jak opět dát najevo svůj europeistický postoj. Zároveň se
snažila potlačit obavy, které vyvolala Aznarova vláda, když vetovala Ústavní smlouvu. Dále se
zasadila o svolání referenda o ratifikaci Evropské ústavní smlouvy. Výmluvný vládní slogan zněl
„první v Evropě“290 a potvrdil tak záměr Zapaterovy vlády změnit politiku jak na národní, tak
evropské úrovni. Na jedné straně se díky očekávanému přijetí smlouvy ve Španělsku očekával
tzv. bandwagon effect, a to především ve Francii (ostatně Chirac doprovázel Zapatera během
kampaně v Barceloně). Na druhé straně se vláda snažila uskutečnit referendum dříve, než začne
diskuze o finančním výhledu EU pro období 2007–2013. Měly se tak minimalizovat následky,
které mělo přinést předpokládané snížení prostředků evropských fondů mířících do Španělska.
Nezájem o diskusi, která předcházela referendu, a malá účast v samotném referendu (42% účast,
76,73 % hlasovalo pro přijetí smlouvy) potvrdily lhostejný přístup Španělů k Evropské unii. Ani
tak se však nezpochybňovala účast Španělska na evropském projektu.
Ochromení, které zažila Evropa po odmítnutí ze strany Francie a Nizozemí, postavilo
obránce Ústavní smlouvy do složité situace. Po dlouhém období reflexe na národní úrovni se na
popud J. L. Zapatera a jeho lucemburského protějšku konala schůzka všech států, které již
Ústavu ratifikovaly (účastnily se tedy země, které byly pro přijetí Ústavní smlouvy, kromě Irska
a Portugalska). Na této schůzi se měla zhodnotit situace a dojít k takovému závěru, se kterým by
byli všichni spokojeni. Podle José Ignacia Torreblanky bylo cílem „dát najevo, že větší část cesty
by měly urazit státy, které jsou v menšině a jsou vzdálené od společného jmenovatele, ne ty
ostatní“.291 „Přátelé Ústavy“, kteří se sešli 26. ledna 2007, znovu potvrdili, že jsou připraveni
naslouchat návrhům ostatních členů, aby se dosáhlo dohody, která by respektovala podstatu a
vyváženost ústavní smlouvy. Socialistická strana Španělska v tomto smyslu zastávala aktivní
postoj a oproti ostatním členským státům, které byly doslova paralyzovány, přicházela s novými
návrhy.
Později v roce 2003 Zapatero a nově zvolený francouzský prezident Sarkozy iniciovali
dokument, kde upřesnili body, které by měla nová evropská smlouva respektovat. Jednalo se o
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předsednictví Evropské rady, ministra zahraničních věcí (sedícího na dvou židlích), právní
subjektivitu EU, hlasování kvalifikovanou většinou a jeho rozšíření, rozvoj Evropského prostoru
svobody, bezpečnosti a práva, společnou přistěhovaleckou politiku, posílenou spolupráci,
pokroky ve správě eurozóny, posílení politiky v oblasti zdraví, energetiky a civilní ochrany,
doložku solidarity, podporu nejvzdálenějších oblastí a také obsahoval zmínku o Listině
základních práv.
Cílem socialistické vlády bylo přijít se smlouvou, která by co nejvíce zachovala důležité
návrhy z Ústavy pro Evropu, a která by zároveň mohla být přijata všemi členskými státy.
Předseda vlády Zapatero se snažil odblokovat jednání. Společně se Sarkozym a Prodim podpořil
návrhy německého předsednictví. S Blairem pak vyjednal nahrazení funkce Ministra
zahraničních věcí Unie Vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Co se týče systému hlasování v Radě, schůzky Španělska, Lucemburska, Francie a Velké
Británie s Polskem pomohly najít konsensus a vytvořit novou reformní smlouvu. Předseda
španělské vlády na zasedání španělského parlamentu potvrdil, že se jedná o „úspěch Španělska,
který je zároveň ve španělském zájmu. Každý z prvků staré ústavní smlouvy, které jsme
považovali za velice důležité a odmítali jsme je vypustit, je obsažen v nové smlouvě. To znamená,
že se efektivnější a demokratičtější Evropa, pro kterou Španělé hlasovali v referendu, stane
skutečností, jakmile vejde v platnost nová smlouva.“292
Úspěch španělské vlády spočíval v tom, že Lisabonská smlouva z roku 2007 přejala více
než 90 % změn přijatých v rámci Ústavy pro Evropu.
4.5.2 Lidová strana Španělska: realismus
Lidová aliance, 293 konzervativní strana, v níž působilo i několik bývalých ministrů
Frankovy vlády, zažila hlubokou programovou přeměnu právě kvůli členství Španělska v ES a
zejména svému zájmu vstoupit do frakce křesťanských demokratů v Evropském parlamentu
(přijati v roce 1992). Lidová aliance, ze které se později interní transformací stala Lidová
strana,294 udržovala v opozici nepatrný odstup od nadšených proevpropských vyjádření PSOE.
Po nástupu do vlády však razantně podporovala měnovou a ekonomickou integraci, nejdříve
jako cíl prostřednictvím sledování konvergenčních kriterií, a později jako skutečnost po
úspěšném splnění maastrichtských kritérií stanovených pro účast v měnové unii. V oblasti
evropské integrace si PP zvolila jasnou preferenci více obhajovat národní priority. Ve svém
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projevu na meziparlamentní konferenci Evropské lidové strany v roce 1995 předložil Aznar vizi
Evropy blízkou podle některých až Gaullistickému pojmu "Evropa národů": „národní stát a jeho
suverenita jsou (a musí být) základem integračního procesu“. 295 Aznarovy ideje v oblasti
evropské integrace byly založeny na silném přesvědčení, že Španělsko je jedním z velkých
historických národů Evropy a že evropský projekt musí být plně v souladu s respektováním
národních identit.296 Jeho vlastními slovy: Španělsko roku 2000 je starý národ, bez komplexů a
schopný si zasloužit své místo v globalizovaném světě.297
Oživení nacionalističtějšího programu, zaměřeného na obranu národních zájmů je
považováno za normalizaci, jejíž původ pochází ze tří podnětů.298 Prvním je změna nálady uvnitř
španělské veřejnosti (skeptičtější ohledně integrace), díky níž mohla řečnická obrana národního
zájmu představovat volební zisky. 299 Druhým je samotný vývoj evropské integrace během
devadesátých let (více nakloněn nacionalistickým reakcím) a třetím podnětem je fakt, že již
nebylo nutné odvolávat se na EU, aby se legitimizovala restriktivní makroekonomická politika.
K tomu

je

třeba

přičíst

i

ideový

posun

těch

členů

vlády,

kteří

byli

svázáni

s křesťanskodemokratickou tradicí inklinující k více proevropským ideám. Vláda PP dokončila
nacionalistické posílení evropské politiky na počátku iniciované socialistickými vládami.
Jestliže PSOE udělala z modernizace prioritní cíl, PP se soustředila na dokončení třetí etapy
hospodářské a měnové unie jako na prvořadý cíl. Dosažení tohoto cíle bylo připisováno
ekonomickým reformám PP a příznivé mezinárodní hospodářské situaci.
Zmíněné aspekty nasměrovaly PP k určitému individualismu ve vedení zahraniční
politiky, který se projevil v několika ohledech: atlantismus, rozbití tradiční struktury aliancí
Španělska a promítnutí liberální ekonomické ideologie do Evropské unie. Vláda J. M. Aznara
ukázala větší náklonost k mezinárodně politicko-ekonomickým tezím USA, než jakákoli
předchozí španělská vláda, což představovalo znatelnou změnu španělské zahraniční politiky,
přibližující se ostatním tradičně proatlantickým vládám (např. Velké Británii). Projevů této
změny bylo několik. V roce 1998 byl například J. M. Aznar jediným evropským lídrem veřejně
podporující zásah v Iráku. Později se Aznar stal do jisté míry jednostranným podporovatelem
americké iniciativy strategické obrany, i přes nedůvěru jiných vlád, a bez čekání na společný
295
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evropský postoj. Proslulý francouzský sociolog Alain Touraine označil tuto změnu (spolu s tou
Berlusconiovou) za známku určitého rozdělení v rámci EU.300
Vláda PP hledala spojence ad hoc v závislosti na momentální shodě zájmů, na
ideologické spřízněnosti a osobním souladu s předsedou vlády Aznarem. Častější se staly v
evropské politice střety s německou vládou, a naopak se Španělsko více přiblížilo britské vládě,
jejíž teze již tradičně představují konzervativnější přístup k evropské integraci, a mnohokrát
bývaly v rozporu se zájmy předchozích španělských vlád. Pozitivní vztahy s Velkou Británií se
upevnily na základě pořádání společných seminářů o zaměstnání, které se konaly v Seville
(listopad 1998) a Oxfordu (1999), a které vyvrcholily na lisabonském summitu prezentací
britsko-španělského návrhu "Strategie udržitelného rozvoje." 301 Shoda s britskými tezemi při
různých příležitostech mohla vytvořit dojem, že Španělsko postupně sklouzává k postoji
předního euroskeptika. Realita však byla naprosto odlišná.
Seznam sporů s německou vládou je dlouhý. Začíná sporem o rozpočet v diskusi o
Agendě 2000 (rozdílně vize financování byly nicméně již dříve) a pokračuje opozicí španělské
vlády vůči některým německým iniciativám v průběhu mezivládní konference v roce 2000.
Španělsko bylo proti zrušení práva veta v posílené spolupráci, i když ho nakonec přijalo, a Aznar
reagoval s nechutí na německé návrhy ohledně federalismu a konstitucionalismu. Ačkoli se
rozklad, kterým trpěly španělsko-německé vztahy, přičítal pasivitě španělské vlády a nedostatku
osobní shody mezi Aznarem a Schroederem, také ho silně ovlivnilo, že zájmy obou států v rámci
Evropské unie (hlavně rozpočtové zájmy) jsou protikladné. Španělsko s velkým zděšením
reagovalo na německý návrh na renacionalizaci Společné zemědělské politiky. Další konfrontace
nastala, když Aznar předložil memorandum, kterým požadoval, aby se zabránilo tomu, že by
rozšíření mělo za následek efekt statistické konvergence (tj. automatické vylepšení příjmů
v přepočtu na obyvatele v důsledku přistoupení chudších států), který by penalizoval chudší
španělské regiony. Španělské memorandum vyvolalo ostrou reakci, ne kvůli svému obsahu, ale
kvůli rozporuplné taktice, že bylo předloženo v rozhovorech o rozšíření, spojených s německým
požadavkem k uložení přechodného období v délce sedmi let pro volný pohyb pracovníků. Po
měsících tahanic španělská vláda svou žádost stáhla.302
Kromě atlantismu a změny tradičních spojenectví Španělska, byla třetím prvkem,
zmiňovaným jako charakteristika individualismu PP, projekce liberálního ekonomického
programu do evropské agendy. V protikladu k federalizačním iniciativám socialistických vlád
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(občanství, hospodářská a sociální soudržnost), iniciativním příspěvkem vlády PP k procesu
integrace byla společná iniciativa prezentovaná s Tony Blairem ohledně makroekonomického
modelu čistě liberálního ražení - Strategie udržitelného rozvoje, jehož tři hlavní linie měly být
následující.

303

Důraz na znalostní ekonomiku prostřednictvím podpory politiky vědy a

výzkumu, strukturální ekonomické reformy a dotvoření zcela funkčního vnitřního trhu. Důraz na
modernizaci evropského sociálního modelu, prostřednictvím investic do lidského kapitálu a boje
proti sociálnímu vyloučení politikou zaměstnanosti. A nakonec hospodářské reformy zajištující
stabilizovaný evropský hospodářský růst kolem 3% ročně. Konkrétně se jednalo o program
liberalizace trhů, kde vývoj nových technologií byl omezován nadměrnou regulací, dirigismem a
fragmentací národních trhů. Uvedené body dominovaly v lidovecké liberální vizi evropské
integrace. Podle názoru Aznara a Blaira by evropské vlády neměly upadnout do nástrach
státnímu dirigismu ani nahrazovat trh. Neměly by zasahovat do obchodních rozhodnutí ani
ukládat těžké ekonomické a sociální regulace. Naopak, role vlády by měla spočívat ve vytváření
vhodných podmínek pro firmy a tím napomoct tvorbě pracovních míst. Tato vize měla i
institucionální důsledky, národní koordinace se jevila jako vhodnější než harmonizace a
mezivládní koordinace a výhodnější, než klasický supranacionalismus hospodářské politiky,
který by měl probíhat pod vedením hlav států a vlád v Evropské radě.304 Na základě uvedených
dokumentů lze ohodnotit evropskou politiku PP jako pragmatickou a silně utilitarní. Během
mezivládní konference v roce 1996 nastínil J. M. Aznar svou vizi - reformu řízenou
následujícími kritérii: gradualismus, jednotný institucionální rámec a společné cíle (byť
s různými rychlostmi), politická a finanční podpora ze strany Evropské unie pro ty členské státy,
které nebudou zpočátku schopné dosáhnout společných cílů (s pohledem upřeným na
hospodářskou a měnovou unii), a dostatečně velký prostor pro plnění termínů.305 Ačkoli se tento
program a priori nevzdaloval příliš od unijní ortodoxie, dva rysy vyjednávajícího stylu Aznarovy
vlády odhalují vizi více soustředěnou na vnitrostátní rozměr. Aznar identifikoval tři základní
národní priotiry: přesnější definici principu subsidiarity (tradičně vnímanou španělskými
vládami jako britský pokus oslabit Komisi, dříve institucionálního spojence Španělska), reformu
rozpočtu EU (otázka mimo agendu mezivládní konference) a požadavek na odstranění práva na
azyl pro občany členských států Unie.306
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J. M. Aznar si také osvojil asertivní styl, jehož hlavním rysem bylo využívání práva veta
na obranu španělských zájmů. Konkrétně při nárokování zvýšení počtu hlasů v Radě jako
kompenzaci za ztrátu jednoho komisaře. J. M. Aznar na mezivládní konferenci v roce 2000
usiloval, aby Španělsku byla přiznaná váha odpovídající jeho demografické důležitosti, a aby se
obnovila rovnováha, která byla narušena postupným rozšiřováním. Vláda PP ukázala
vyjednávací styl velmi zaměřený na národní priority s malou snahou o kompromis i u příležitosti
předložení Aznarova memoranda z roku 2001 o regionální politice. Vláda vetovala německý
návrh na přechodné období ne kvůli jeho podstatě, nýbrž pro vynucení přijetí vlastních tezí.
Kompenzace, kterou španělská vláda získala, byl závazek Komise vypracovat zprávu o dopadu
rozšíření na politiku soudržnosti.
Aznarův přístup k reformám, které projednávala mezivládní konference v roce 2000, byl
opět pragmatický. Španělská vláda se soustředila převážně na vyřešení problematických bodů
Amsterodamské smlouvy (složení Komise, přerozdělení hlasů v Radě a rozšíření kvalifikované
většiny do dalších oblastí). Aznar se obával, že rozšíření programu o další otázky by mohlo mít
vliv na časový rozvrh rozšíření a na potenciální nepřipravenost Unie přijmout nové členy v roce
2003. Ve skutečnosti si vláda nepřála doplnění jednání o posílenou spolupráci do programu. Ve
společném dopise J. M. Aznara a Tonyho Blaira bylo uvedeno: „Unie se ocitla v nebezpečí
vytvoření druhořadých občanů prostřednictvím Evropy dvou rychlostí ".307 Vláda měla obavy, že
by se posílená spolupráce mohla stát mechanismem pro odsunutí Španělska na druhou kolej a
především, že by mohla ovlivnit strukturální fondy a politiku životního prostředí. Aznar nakonec
přijal zmíněný bod v závěrečném programu jednání v Nice, ale s podmínkou, že se nebude
vztahovat na tyto dvě oblasti.308
Aznar opakovaně vyjadřoval nedůvěru ohledně různých návrhů na evropskou federaci a
evropskou ústavní smlouvu, zpochybňoval jejich účinnost a hodnotu pro vymezení budoucnosti
Unie, a navrhoval dvě jasné meze federalismu a Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu. Co se
týká federalismu, varoval, že evropské státy jsou velmi žárlivé na svou národní a mezinárodní
identitu, a úpravy v oblasti kompetencí Unie mají být podmíněny souhlasem všech. To znamená,
že každý federalizační proces by měl mít jednomyslnou podporu, nebo, což je totéž, každá země
má mít právo veta. 309 Ve svém projevu v Německu, který byl součástí semináře o Evropě
bez hranic (19. ledna 2001), se přihlásil k pragmatismu a postavil se proti abstraktním
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konceptům.310 Pokud jde o Ústavu, Aznar byl toho názoru, že nic nebrání tomu, aby text, který
byl formálně smlouvou suvéreních evropských států, měl konstitutivní obsah. „Případá mi to
jako dobrá cesta, i když ještě zbývá mnoho ke zlepšení.“311
V říjnu 2001 Aznar předložil skupinu úvah, které přinesly inovativní pohledy, a posunuly
vpřed některé konkrétní návrhy. 312 Jak načasování, tak kontext pro prezentaci však nebyly
nejvhodnější. Stalo se to v 8. října v sídle Evropské komise při příležitosti předání medaile
Viviane Redingové za evropské zásluhy313 před malou skupinou účastníků. Ještě důležitější bylo,
že k tomu došlo po předložení návrhu PSOE a několik hodin po zahájení amerického
bombardování Afghánistánu. To první ho postavilo do stínu dokumentu hlavní opoziční strany, a
to druhé mu ubralo na viditelnosti. Vynikají v něm čtyři podstatné návrhy, které odrážejí čtyři
specifická témata uvedená v Prohlášení 23 Smlouvy z Nice. K těm Aznar přidává podružnou
zmínku o rozpočtu EU. Podle Aznarova názoru měla být soudržnost unijního systému posílena
provedením progresivní konstitucionalizace smluv. Zde uváděl dva prvky, které jsou
nevyhnutelné. Za prvé Listina základních práv by se měla zahrnout do smluv v plném rozsahu.
Rovněž by se měla podpořit možnost, aby se jednotlivé národní parlamenty mohly obrátit na
Evropský

soudní

dvůr

při

uplatňování

závazných

práv z Listiny.

Kromě

toho

"konstitucionalizace" měla umožnit přidělení právní subjektivity Evropské unii, což by dále
zlepšilo viditelnost a váhu Unie navenek a dalo by jednotnější charakter fungování unijních
institucí. Dálší návrhy se týkaly role národních parlamentů. Úvodním Aznarovým předpokladem
bylo, že v Evropské unii ve skutečnosti neexistuje demokratický deficit. Je však zapotřebí
upravit tradiční mechanismy politické kontroly vzhledem k novým požadavkům evropské
integrace. Pro posílení demokratické legitimity by se měla vypracovat závazná listina o zásazích
národních parlamentů do záležitostí týkajících se Evropské unie. Tato listina měla vymezovat
intervenční postupy vnitrostátních parlamentů v otázkách týkajících se Evropské unie. Listina by
shrnovala kodex chování, povinný pro národní parlamenty, a stanovovala by minimální
požadavky na vnitrostátní parlamentní kontrolu. Vnitrostátní parlamenty měly převzít důležitější
úlohu v momentě, kdy by Unie musela převzít pravomoci, jež nejsou dosud definovány
zakládajícími smlouvami. Takže pokaždé, když by bylo třeba, aby Unie převzala novou
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pravomoc, by bylo nutné získat kromě stanoviska Evropského parlamentu i souhlas národních
parlamentů. Co se týče rozdělení pravomocí mezi EU a národní státy, Aznar vycházel
z předpokladu, že místo toho, aby se diskutovalo o rozdělení pravomocí, mělo by se hovořit o
tom, jak se Evropská unie a její členské státy vzájemně propojují s cílem zajistit účinné
provádění a řízení pravomocí Unie. Aznar zpochybňoval, že by řešením mohlo být zavedení
striktního a předem stanoveného katalogu, který by rozdělil pravomoci mezi Evropskou unii a
členské státy. Argumentem bylo, že Evropská unie je složena z členů s různými ústavními
tradicemi. V Evropě existují centralizované státy, semi-centralizované, autonomní stát a
několik federálních států. Proto je třeba flexibilní systém. Což je velmi náročné, protože
Evropská unie je značně dynamický celek, který existuje k dosažení několika různých účelů a
cílů. Striktní systém rozdělení pravomocí by podle lidovců zabránil Unii převzít pravomoci
v případech, kde by byl zapotřebí její zásah, například v technologické nebo sociální oblasti
v různých zemích Evropské unie. Nakonec Aznar varoval, že i když není otázka finančních
zdrojů a rozpočtu na pořadu jednání před rokem 2004, debata o rozpočtu je nevyhnutelná,
jelikož neexistuje rovnováha mezi zdroji a potřebami Unie.
4.5.3 Sjednocená levice: kritické evropanství
Sjednocená levice (IU), do které patří Komunistická strana Španělska (PCE), zastávala
za začátku obecně proevropský program. Kritika neoliberálního profilu Evropské unie se
zintenzivnila až po přijetí Maastrichtské smlouvy a programu pro dosažení hospodářské a
měnové unie. Ve skutečnosti rozdíly v chápání významu této smlouvy byly jednou z příčin
rozštěpení Sjednocené levice 314 . Podle názoru předchozího předsedy strany Julia Anguity
představovala měnová unie konec jakékoli vyhlídky na demokratickou, sociální a politicky
solidární Evropu. Po dokončení programu EU obsahujícího liberalizační návrhy Aznara a Blaira,
uvedl nový předseda Sjednocené Levice Gaspar Llamazares: „Tandem tvořený Aznarem a
Blairem nadále zůstane brzdou pro vytvoření sociální Evropy“. 315 Rozšíření na východ bylo
představitely strany považováno za pouhé rozšíření zóny volného obchodu.
Kritika

Sjednocené

levice

liberálního

modelu

EU

se

postupně

přiblížila

k nacionalistickému tvrzení, jasně vyjádřenému v kritice, kterou tehdejší předseda strany, Gaspar
Llamazares, pronesl k výsledkům dohod z Nice: Vláda nedosáhla svého hlavního cíle vyrovnat
se velké čtyřce. I když se k ní částečně přiblížila nelze to brát jako úspěch. Zhoršila se naše
schopnost blokovat návrhy v Radě, ztrátili jsme jednoho z našich dvou komisařů a ztrátili jsme
314
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relativní váhu v Evropském parlamentu. To způsobilo zvrácení velmi důležité rovnováhy sil
v neprospěch Španělska ve třech vrcholech "magického trojúhelníku, který je představován
těmito třemi institucemi. V širším smyslu se zmenšil vliv Španělska na budoucnost evropské
integrace. Vláda nevytěžila dostatek z Prohlášení č. 50 Amsterodamské smlouvy, které jí
zaručovalo náhradu větší relativní váhy v rozhodování Rady. Předseda vlády Aznar obětoval
naše zastoupení v Evropském parlamentu akceptováním snížení počtu poslanců z 64 na 50, čímž
se Španělsko stalo zemí, která ztratila poměrově nejvíc křesel v novém uspořádání.316
Tento nacionalističtější přístup je v rozporu s původním evropanstvím Sjednocené levice
a vede k rozporuplným prohlášením. Ve stejném smyslu Llamazares kritizuje Aznara, že do Nice
přijel bez vlastních myšlenek. Argumentoval, že z hlediska Sjednocené levice by se Evropská
unie měla zaměřit na budování jednotného hospodářského a sociálního prostoru s dostatečnými
zdroji a na vytvoření politické unie schopné přinést do procesu globalizace vlastní historické
zkušenosti a sociálně zaměřené univerzální hodnoty. Aby se toho dalo dosáhnout, bude nutné
vyvinout více politické inteligence a velkorysosti a zajistit větší vliv občanů na rozhodování.
V souvislosti s Lisabonskou smlouvou se Sjednocená levice projevovala velmi kriticky a
hlasovala proti přijetí smlouvy. Gaspar Llamazares vysvětlil, že jejich parlamentní skupina
hlasovala proti, protože Evropa prodala svou duši trhu a podotkl, že smlouva zachovává
neoliberální charakter a vzdaluje se od jakéhokoliv pokusu o zvýšení demokratické legitimity
celého projektu. 317 Cayo Lara, předseda parlamentní skupiny Sjednocené levice, Aragonské
junty, Iniciativy pro zelené Katalánsko a Sjednocené alternativní levice přirovnával Lisabonskou
smlouvu k železnému korzetu, který zadusí stát blahobytu.318
4.5.4 Nacionalistické strany
Evropská

unie

a

integrační

proces poskytují

nacionalistickým

stranám

(tj.

regionalistickým) novou politickou arénu (tedy rozšíření příležitostí) a nové rétorické nástroje
k posílení a/nebo předefinování tradičních ideologických pozic. Všechny významné španělské
regionální politické strany se shodují v požadavku zahrnujícího účast národností v evropském
procesu nezávisle na státu. I když se jejich vize rozchází v konečných cílech. Práce přestavuje
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komparativní pohled na tři nejvýznamnější nacionalistické strany. Každá z nich zastupuje zájmy
voličů ze tří historických národností: Katalánsko, Baskicko a Galicie.
Evropa a Evropská unie má v katalánském nacionalistickém programu přesně
definovanou roli. Za prvé se nacionalistický program pojí s širší, modernější a pluralitnější
politickou entitou, která propůjčuje větší důvěryhodnost politickým prohlášením, jež by
jinak mohla být považována za provinční. Za druhé Evropa představuje analogii politické
autority bez státní příslušnosti a za třetí katalánské požadavky na politicko územní autonomii se
posilují představou fungující Evropy přesahující tradiční národní konfiguraci.319
Katalánský nacionalismus definoval jako svůj prioritní cíl národní nezávislost a právo na
sebeurčení, tedy zajištění suverenity a státnosti. Evropská unie vyvolává jistou relativizaci
tohoto scénáře. V něm je cílem katalánských nacionalistů urychlit proces vytvoření Evropy
národů. 320 Dva důvody mohou osvětlit tuto změnu hlavního cíle. Na jedné straně rozpad
klasických znaků státnosti pozměnil obecné vnímání národních států jako utlačovatelů
historických národností. Díky tomu se požadavek nezávislosti jeví archaický. Demokratická
konvergence Katalánska proto částečně změnila diskurz a poukazuje na skutečnost, že
úbytek váhy státnosti otevírá dveře k přímé přítomnosti národností v Evropě, které nejlépe
mohou zastupovat různé národní entity a odlišnosti v rámci Evropské unie.321
Na druhé straně současný vývoj evropské integrace přináší jistou míru realismu ohledně
skutečných vyhlídek případného nově vzniklého státu v EU 322 . Katalánští nacionalisté se
domnívají, že Katalánsko má sílu a potenciál se politicky vyčlenit v rámci Evropské unie a vyvíjí
řadu konkrétních aktivit směřujících k danému cíli. Z pohledu vnistrostátní politiky se jedná o
tlak na španělskou vládu, aby uznala koncept multinárodnostího rámce. V praxi by to znamenalo
vytvoření mechanismů, které by do národní evropské politiky začlenily vůli menšinových
národností. Procesy na evropské úrovni by měly primárně směřovat k přesunutí rozhodovacích
mechanismů v souladu s principem subsidiarity na decentralizovanou úroveň (v ekonomické,
sociální a kulturní oblasti). Dále k většímu propojení mezi evropskými regiony a ke zvýšení
katalánské přítomnosti v evropských institucích a k obraně katalánštiny.
Pokud jde o reformy v Ústavní a Lisabonské smlouvě, katalánský nacionalistický přístup
odrážel v některých bodech běžné teze španělských politických stran. Reformy měly sloužit jako
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nástroj přiblížení evropských institucí občanské společnosti a rozšíření by nemělo zapříčinit
oslabení Evropské unie ani poškození méně rozvinutých regionů.323 Nadto CiU požadovala, aby
Katalánsko bylo uznáno jako volební obvod s cílem získat větší počet křesel v Evropském
parlamentu. Tradičním zájmem nacionalistů bylo také přímé zastoupení Katalánska v Radě
ministrů. Se záměrem podpořit zmíněné požadavky, uvedl kandidát katalánských nacionalistů do
Evropského parlamentu Ramon Tremosa, že Evropská unie bude silná, jedině pokud všechny její
regiony se budou cítit adekvátně zastoupené v rozhodovacíh procesech.

324

V pozičním

dokumentu nakonec CiU podpořila finální text Lisabonské smlouvy, protože nabízí nejvhodnější
garanci pokračování procesu evropské integrace. Při každé vhodné chvíli však katalánští
nacionalisté neopomínají požadovat repekt k národní pluralitě.
Přístup Baskické nacionalistické strany (PNV) je mnohem radikálnější. PNV považuje
pojmy jako národ, právo na jednotu baskického lidu, svrchovanost, právo na sebeurčení a
nezávislost za nezpochybnitelné.325 Konečným cílem, ke kterému se PNV častokrát symbolicky
hlásí je absolutní nezávislost v evropském politicko územním uspořádání a deklarovaný zájem
stát se dalším suverením státem v rámci Evropské unie. Političtí lídři PNV zasazují uvedené
očekávání do střednědobého horizontu 15 až 20 let.326
Baskická nacionalistická strana vládla v Baskicku od počátku demokratizace až do roku
2009, a většinou prokazovala proevropské cítění. V institucionální rovině se projevovala
důležitost evropské otázky vytvořením Ředitelství pro evropské otázky v rámci Sekretariátu pro
zahraniční vztahy, který byl přímo podřízen předsednictví baskické vlády (Lehendakaritza).
Zajímavé okolnosti se odehráli v souvislosti s účastí PNV v Evropském parlamentu. Ze
začátku strana patřila do frakce Evropské lidové strany. V roce 1999 ovšem Baskická
nacionalistická stranu odmítla podepsat novou podobu statutu Evropské lidové strany
v Evropském parlamentu, čímž porušila povinnosti členské strany. Politické předsednictvo
frakce EPP po několika marných výzvách k přehodnocení negativního postoje, označilo jednání
PNV za faktické opuštění frakce Evropské lidové strany.
Evropský program PNV je přinejmenším rozporuplný. Na jedné straně uvádí, že největší
překážkou evropské integrace je "zastaralý nacionalismus národních států", který brání efektivní
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účasti národů bez státu. Zároveň ovšem PNV aspiruje na stejnou metu, kterou kritizuje, tzn. na
uznání územní a politické svrchovanosti Baskicka. Na druhou stranu se PNV hlásí k principu
subsidiarity (podle standardizující logiky, která je založena na rozdílnosti, a která ne zcela nutně
zastupuje zájmy minoritních entit) jako k mechanismu, který zajistí účast substátních celků.
PNV například kritizovala španělskou vládu, že nepodepsala deklaraci federálních států
Evropské unie (podepsali Německo, Rakousko, Belgie) z roku 1997 o rozdělení pravomocí.
V praktické rovině PNV na rozdíl od CiU tolik nevyužívala odvolání se k Evropské unii
jako rétorickému prostředku. Důvodem pravděpodobně bylo, že si PNV realisticky uvědomovala
obtížnost obhájení nacionalistického programu na evropské úrovni.327
Určitá změna ve vnímání evropské politiky nastala nástupem Josu Jon Imaze do čela
PNV. Strana vsadila na inovaci politického diskurzu a zvolení nové strategie v souvislosti
s Evropskou ústavní i Lisabonskou smlouvou.328 Během mandátu Imaze (leden 2004 - září 2007)
se odvolávání na Evropu stalo klíčovým bodem politického diskurzu i politických aktů, jak
dokazují mnohé stranické dokumenty a politická vystoupení.329
Pozice Galicijského nacionalistického bloku (BNG) se v evropské politice odlišovala od
výše uvedených stran zejména v nacionalistické rovině. Galicijský nacionalistický blok nikdy
neprojevoval zájem o politickou svrchovanost a jeho hlavní pozornost byla vždy upřena na
sociálně ekonomické problémy. Ačkoli Galicijský nacionalistický blok nebyl a priori proti
evropské integraci ani proti samotné Evropské unii, odmítal však aktuální evropský model,
zejména ten navržený v Maastrichtské smlouvě. Ve své kritice kombinovali představitelé strany
dva přístupy. Za prvé, hospodářský model EU je podle nich založen na ekonomické a finanční
podřízenosti zájmům kapitálu klíčových zemí. 330 Tento model dostatečně nechrání potřeby
obyvatel Unie. Za druhé, Galicie se nachází v periferní oblasti (geografické i produktivní),
vzdálené a podřízené, což se projevuje v tom, že její hlavní hospodářská odvětví (zemědělství,
rybolov, chov dobytka, stavba lodí) jsou málo efektivní. 331 Cílem EU by měla být náprava
uvedených nerovností. Strategie BNG byly však realistické, Evropská unie představuje
nevyhnutelnou realitu a BNG v zájmu svých voličů musí být přítomna ve stěžejních evropských
institucích, a to buď přímo, nebo prostřednictvím španělského státu. Výbor regionů naopak
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nepředstavuje pro BNG ideální nástroj regionálního zastoupení pro značnou heterogenitu jeho
složení a doporučující nezávazný charakter jeho vyjádření. Co se týče politik pozornost BNG se
v rámci domácí i evropské politiky zaměřuje na ochranu problematických odvětví, především
rybářského sektoru.

4.6 Autonomní oblasti
Za jeden z nejvýznamnějších dopadů procesu evropské integrace lze označit změny v
decentralizovaných členských státech ať už federální, autonomní či regionální úrovně. Důvod je
zřejmý. Opatření EU jsou „slepá“ v ohledu na vnitřní organizaci států a nereflektují možné
rozdělení kompetencí na různé úrovně.332
Případ Španělska umožňuje zajímavým způsobem porozumět dopadům evropského
vládnutí na decentralizované státy. V takovýchto případech je nezbytné mít na paměti vliv
interních procesů na formování reakcí vůči tlaku, vzniklému procesem europeizace. Interakce
mezi evropskou integrací a dynamikou autonomního vývoje nám nabízí nové zajímavé pohledy
v podobě mobilizace autonomních oblastí v Evropě, užívání národnostních jazyků v Unii a
dokonce zahrnutí vztahů s EU do nových autonomních statutů.
V prosinci roku 1985 španělská vláda převzala iniciativu prostřednictvím představení
návrhu o spolupráci mezi vládou a autonomními oblastmi v souvislosti s členstvím v Evropském
společenství.333 Cílem bylo zajistit odpovídající aplikaci evropského práva, sjednocení transpozic
směrnic a zajistit účast autonomních oblastí na rozhodování. Dokument byl přijat na nedávno
vytvořených sektorových komisích,334 které sloužily jako platforma mezivládní koordinace. Byla
definována základní kritéria spolupráce, se zaměřením na realizaci primárních cílů a také padl
návrh o zapojení dalších bilaterálních mechanismů, jako jsou smíšené komise, jejichž pravomoce
byly detailněji popsány v autonomních statutech.
Vláda Katalánska odpověděla protinávrhem založeným na třech bodech. Ústavní
rozdělení pravomocí by mělo být jediným kritériem pro určení implementačních povinností
evropských norem; centrální vláda by měla přijmout závazek informovat autonomní regiony o
všech citlivých evropských záležitostech, které by mohly ovlivňovat regionální pravomoci; a
jako poslední, autonomní oblasti by měly mít možnost formulovat závazná doporučení
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v případech, kdy se jedná o jejich výhradní pravomoc. Návrh zahrnoval i vytvoření stálé
delegace autonomních oblastí při EU, složené ze šesti zástupců, z nichž tři by náleželi
historickým regionům. Delegáti oblastí měli být součástí Stálého španělského zastoupení
v Bruselu a měli by mít možnost účastnit se zasedání pracovních skupin Rady. Katalánský návrh
vyvolal okamžité zamítnutí jak ze strany vlády, tak ze strany většiny regionálních vlád. 335
Zatímco vláda dala jasně najevo nesouhlas s přímou účastí regionů v Radě, zástupci regionálních
vlád se stavěli proti uznání jakéhokoli privilegia pro historické autonomní oblasti.
V dubnu roku 1986 španělská vláda představila druhý návrh dohody, inspirovaný
německým modelem, 336 ve kterém se zavázala k převodu relevantních dokumentů (návrhy
Evropské komise), které by potencionálně mohly ovlivnit pravomoci autonomních oblastí. 337
Autonomní oblasti by na základě systému včasného varování mohly připravit a vyjádřit vlastní
postoje, které by byly zařazené do národních postojů, vždy a pokud by reflektovaly obecné
národní a evropské zájmy. V interním měřítku by se proces zaštítil prostřednictvím
zodpovědného orgánu garantujícího koordinaci, přenosem relevantních informací, přiblížením
kritérií a formováním společných pozic. Na evropské úrovni by autonomní oblasti získaly
jednoho pozorovatele a jeho zástupce jmenovaného ministerstvev zahraničí, pověřené sběrem a
přeposíláním relevantních informací interním koordinačním orgánům. Oba pozorovatelé by se
mohli účastnit setkání výborů a pracovních skupin Komise a Rady ministrů. Vláda a autonomní
oblasti se na návrhu neshodly kvůli naléhání Katalánska a Baskicka na ustanovení vlastního
zástupce v COREPERu (Výboru stálých zástupců) a kvůli požadavku na schválení závazného
charakteru pozic oblastí.
Cíl dosáhnut dohody se zdál být vzdálený nejen kvůli neshodám mezi státními a
regionálními představiteli, ale také kvůli absenci společné pozice autonomních oblastí. Část
autonomních oblastí, ovládaných PSOE či PP, nesdílelo představy historických regionů. 338 Po
regionálních volbách roku 1986 se problém odsunul na druhou kolej, vzhledem k prioritnímu
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vyjednání nového systému autonomního financování.339 V roce 1988, bezprostředně před prvním
španělským předsednictvím, vláda navrhla vytvoření Sektorové komise pro záležitosti spojené
s evropským společenstvím (CARCE), v čele s ministrem pro veřejnou správu. Tato komise měla
být složena ze státních tajemníků pro ES, tajemníků místních orgánů a jedním zástupcem
regionálních vlád. Počátečním úkolem komise mělo být informovat o průběhu půlročního
předsednictví a zajistit mechanismus pro výměnu informací a názorů mezi oběma rovinami
vlády. Jak uvádí Diego Casals, „komise představuje alternativu jednostranného přijímání
rozhodnutí pouze na vládní úrovni a ukazuje na možnou eventualitu odděleného jednání o
rozlišných otázkách, které vyžadují účast autonomních oblastí.“340 Jednalo se o změnu strategie
založené na pragmatismu, reflektujícím rostoucí obavou z aplikace a dopadu evropského
práva.341 Ve skutečnosti postupný nárůst neformálních vztahů mezi státními tajemníky pro ES a
úředního aparátu autonomních oblastí umožnil snadnější aplikaci evropského práva.342
I přes počáteční negativní postoje baskické vlády zapojit se do práce Komise bylo
dosaženo tří dohod: vzájemný závazek respektovat vnitřní rozdělení pravomocí, respektování
ústavního pořádku ve vztahu k rozhodnutím Společenství uznání výlučné pravomoci centrální
vlády v oblasti zahraniční politiky. Tato základní shoda dovolila otevřít tří praktické otázky:
stanovit podmínky přístupu autonomních oblastí k databázi státního sekretariátu pro ES;
koordinovat proces komunikace o projektech veřejných podpor a koordinavat postoje v případů
konfliktů před Evropským soudním dvorem. Důležitá byla také zmínka o zapojení autonomních
oblastí do rozhodovacích procesů spojených s ES.343 V každém případě, horizontální charakter a
nedostatek vlivu CARCE zásadním způsobem omezovaly efektivitu jednání.344
Podpis autonomního paktu mezi Španělskou dělnickou socialistickou stranou a Lidovou
stranou v roce 2002 pomalu přiblížil úroveň pravomocí deseti autonomních oblastí k ostatním
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sedmi (Katalánsko, Baskicko, Galicie, Andalusie, Navarra, Valencie a Kanárské ostrovy) a vedl k
institucionalizaci CARCE. Nepodepsala jej katalánská a baskická vláda, neboť obě vlády nebyly
spokojeny s jednotvárností autonomního systému. Dohoda potvrzovala potřebu prohloubit účast
autonomních oblastí na rozhodování o evropských otázkách,345 zvýšila vliv CARCE a vylepšila
její pracovní metody. K tomu jí byly ještě přiznány další hlavní funkce: informování a diskuze o
vývoji procesu evropské integrace; institucionalizace autonomní účasti v evropských
záležitostech; a podpora a sledování integračního procesu na již existujících sektorových
komisích. Nicméně tato dohoda o institucionalizaci CARCE, ze které se samo vyloučilo
Baskicko a Katalánsko, nevedla k žádnému konkrétnímu pokroku v účasti autonomních
oblastí.346
4.6.1 Regionální strany ve vládní koalici s PSOE (1993-1996)
Parlamentní volby v roce 1993, ve kterých PSOE ztratila vůbec poprvé od roku 1982
absolutní většinu, přisoudily větší protagonismus katalánské CiU (Konvergenci a jednotě). 347
Koaliční rozložení sil ovlivnilo přijetí nové dohody v listopadu 1994 o účasti autonomních
oblastí na unijních záležitostech prostřednictvím sektorových komisí. Samotný proces
koordinace postoje vlády a autonomních oblastí v přípravě evropské legislativy byl velmi
komplikovaný.

348

Před konečným návrhem Evropské komise měli autonomní oblasti

prostřednictvím odpovědné sektorové komise přijmout pozici. Předložený návrh nebyl nicméně
pro vládu závazný s výjimkou případů spadajících do výlučných pravomoci autonomních oblastí.
Jinými slovy, autonomní účast měla různé stupně intenzity na základě dvou kritérií. 349 Povahy
svěřených pravomocí (výlučné, sdílené, souběžné) a ve stupni shody autonomních oblastí.
K celkové komplexnosti procesu lze přičíst skutečnost, že by návrh měl být přijat odpovědnou
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sektorovou komisí v závislosti na specifickém a často různorodém rozdělení pravomocí a
rozsahu příslušné politiky Společenství (odstavec 2 dohody). 350 Navíc systém sektorových
komisí byl velmi heterogenní a nepravidelný a ani nedisponoval organizačními prostředky a
společným kritériem, specifikujícím přesné zapojení autonomních návrhů se do evropského
procesu. 351 V praxi CARCE nevykonávalo nad zbývajícími sektorovými komisemi žádnou
hierarchickou moc. V důsledku popsaných poznatků mezi lety 1994 a 1997 nikdy nedošlo
k zformování společné pozice.352
4.6.2 Autonomní oblasti během vlád Lidové strany (1996-2004)
Období vlády J. M. Aznara se částečně podobalo tomu předchozímu. První funkční
období v letech 1996 – 2000, ve kterém byla parlamentní podpora nacionalistů zásadní, s sebou
přineslo důležité změny v účasti autonomních oblastí v evropské politice. Oproti tomu, druhé
funkční období charakterizované získáním absolutní většiny Lidové strany v parlamentu, se
neslo ve znamení pozastavení tohoto procesu.
První těsné volební vítězství Lidové strany ve volbách roku 1996 předurčilo význam
nacionalistických stran v momentě schvalování vládního programu. V tomto období byla vláda
Lidové strany umožněna podporou Kanárské koalice a dvou nacionalistických stran, katalánské
Konvergence a jednoty a Baskické nacionalistické strany. Ačkoli Konvergence a jednota během
volební kampaně slibovala nepodporovat možnou vládu PP, obě formace okamžitě po volbách
rychle podepsaly koaliční smlouvu. Smlouva obsahovala požadavek na zlepšení postavení účasti
autonomních oblastí při přijímání a aplikaci evropského práva, konkretizovala posílení role
Komise pro záležitosti týkající se Evropských společenství a zjednodušovala účast autonomních
oblastí v procesu formování evropských pozic španělské vlády. Navíc přislíbila účast zástupců
autonomních oblastí ve výborech a pracovních skupinách Komise i Rady. Právě volební
výsledky vhodněji ilustrují vládní politiku a rozhodnutí, přijatá v prvním legislativním obdobím,
a zjevný kontrast s druhým funkčním obdobím Lidové strany, ve kterém získala absolutní
většinu. Tehdy téma autonomních oblastí ustoupilo do pozadí, a to i přes požadavky, které
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opakovaně vznášely autonomní oblasti a nacionalistické strany.
V průběhu prvního volebního období existovaly obavy, zejména ze strany ostatních
autonomních oblastí, že katalánská a baskická vláda využijí koaliční partnerství ke zlepšení
postavení pouze historických oblastí. To se nakonec nepotvrdilo a uzavřené dohody byly
prospěšné, až na jednu výjimku, všem autonomním oblastem. Zmíněnou výjimkou bylo
vytvoření dvoustranné komise vláda – katalánská Generalitat, zabývající se spoluprací v oblasti
evropské integrace. 353 V praxi centrální vláda dostála jen části slibů. Naopak vetovala účast
zástupců autonomních oblastí na setkáních Rady ministrů, jejich výborech a také v pracovních
skupinách. 354 V rámci smlouvy CiU – Lidová strana, byla Komise pro záležitosti týkající se
Evropských společenství definována jako „orgán spolupráce, konzultace a rozvahy“ mezi státem
a autonomními oblastmi. 355 Nový impuls směřující ke zvýšení efektivity CARCE znamenal
vytvoření komise koordinátorů pro evropské záležitosti tvořené dvěma zástupci státních
tajemníků pro EU, aparátem územní správy, a také osobami odpovědnými za technické
záležitosti ze sedmnácti autonomních oblastí. Cílem bylo vyrovnat se různorodosti pravomocí a
zájmů autonomních oblastí s měnícím se obsahem evropských témat. Komise během jednoho
roku přijala několik rozhodnutí, která zaručovaly efektivnější zapojení autonomních oblastí do
otázek, týkajících se Evropské unie. Dalším rozhodnutím ze dne 6. prosince 1996 bylo vytvořit
funkci Poradce pro regionální otázky356 ve stálém zastoupení Španělska při EU. Tento poradce
sloužil jako informační kanál pro autonomní oblasti, dále spolupracoval s kancelářemi
autonomních oblastí v Bruselu, a také s dalšími příslušnými orgány autonomních společenství.
Stejně tak se účastnil všech schůzí, kde se řešily otázky, které by mohly přímo ovlivnit
pravomoci autonomních oblastí.
Později došlo k posílení úlohy CARCE. V zákonu č. 2/1997 z 13. března byly upraveny
její pravomoci a zároveň byl přijat nový jednací řád. 357 Vše bylo završeno dohodou z 11.
prosince 1997, která umožňovala účast autonomních oblastí v řízení před Evropským soudním
dvorem a konkretizovala postupy podávání návrhů v přípravné fázi evropského legislativního
procesu.358 Navzdory uvedeným změnám CARCE nadále zůstalo bez významnějšího vlivu na
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sektorové komise. Mezi lety 1996 a 2003 nebylo nikdy dosaženo společné pozice autonomních
oblastí, aby mohla být obhajována v Radě EU.359
Co se týče účasti regionů při vyjednávání na evropské úrovni, na konci roku 1996 si
CARCE, po dohodě centrální vlády s autonomními oblastmi, zaručila zastoupení v padesáti pěti
delegacích španělské vlády, zastoupených ve výborech Evropské komise (komitologie). Bylo
schváleno zastoupení na čtyři roky. V každém výboru bylo sdílené vždy dvěma autonomními
oblastmi. Nicméně toto rozdělení nebylo až do roku 2002 formální, 360 během období let 20032006 se rozšiřovalo až na finální počet sedmdesáti čtyř výborů.361
Zkušenost z těchto let ukázala na dva typy problémů. Za prvé autonomní oblasti velmi
obtížně formulovaly společné postoje, zejména kvůli absenci efektivních mechanismů
horizontální a vertikální koordinace. A za druhé si centrální vláda stěžovala na nedostatek
technické a jazykové vybavenosti a dokonce i na nedostatek politického zájmu některých
autonomních oblastí.
Jak bylo řečeno, smlouva CiU - PP vytvořila novou pozici člena rady pro záležitosti
autonomních oblastí přítomného ve Stálém zastoupení Španělska před EU. Hlavní jeho funcí
bylo informovat autonomní oblasti přes kanceláře v Bruselu o připravované evropské
legistlativě. 362 Nicméně stále se jednalo o diplomatickou funkci, přiřazenou k Ministerstvu
veřejné správy, která autonomní oblasti reprezentovala v omezené míře.363 Centrální vláda velmi
neochotně akceptovala zastoupení autonomních oblastí v Radě EU. V březnu 1988 předložila
Poslanecké sněmovně ke schválení návrh na vytvoření vzorce, který by umožňoval zástupcům
autonomních oblastí účastnit se jednání Rady EU, na kterých se řeší záležitosti, v nichž mají
výlučnou pravomoc právě autonomní oblasti. Vláda Lidové strany s absolutní většinou od roku
2002 uvedené podněty nikdy nedotáhla do podoby konkrétních návrhů. Odůvodňovala to
přípravné fázi vyjednávání evropské legislativy a v záležitostech souvisejících se Evropským soudním
dvorem.
359
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složitostí dělby pravomocí a nedostatkem shody autonomních oblastí.364
Ve shrnutí období let 1996-2000 se vyznačuje čtyřmi charakteristikami. Konsolidace
CARCE jako hlavní platforma účasti autonomních oblastí v evropské politice. Účast však nebyla
efektivní z mnoha důvodů: složitost řízení, informační asymetrie, vládní monopol na podávání
výzev, nedostatek prostředků, neschopnost koordinovat další sektorové komise a nezájem nebo
nedostatek technických prostředků některých autonomních oblastí. Dále došlo k ustanovení
funkce samostatného poradce přidruženého k REPER-u, který ovšem přímo podléhal centrální
vládě. A zvýšila se přítomnost zástupců autonomních oblastí ve výkonných výborech Evropské
komise. Na druhou stranu centrální vláda neplnila své závazky a neumožnila zástupcům
autonomních oblastí účastnit se jednání Rady ministrů.
4.6.3 Autonomní oblasti během vlád PSOE (2004-2011)
Funkční období předsedy vlády Josého Luise Rodrígueze Zapatera bylo ovlivněno
podobnými okolnostmi jako první období Aznarovy vlády. Vítěz voleb, v tomto případě
Španělská dělnická socialistická strana, neměla většinu hlasů, aby mohla sama vládnout, a proto
potřebovala podporu nacionalistických stran. Uvedená skutečnost byla důležitá v postoji vlády
k danému tématu, avšak nebyla rozhodující. Zapatero opakovaně projevoval federalističtější
přístup i úmysl dokončit vnitřní proces změn pomocí několika iniciativ, které měly upravit
zapojení autonomních oblastí do různých národních a evropských institucí. Během Zapaterovy
vlády se i nadále využívaly vnitřní mechanismy zřízené předchozími vládami, které měly pomoci
začlenit postoje autonomních společenství do španělského postoje v EU. Hlavní přínos
Zapaterovy vlády spočíval v definitivním upevnění přímé účasti zástupců autonomních oblastí v
orgánech a institucích Evropské unie. Autonomní oblasti se pravidelně od roku 2005 účastní
zasedání Rady EU. Důvody změny lze identifikovat dva. Za prvé, Španělská dělnická
socialistická strana se ve volbách prezentovala s volebním sloganem, hlásajícím posílení
„pluralitního Španělska“ a žadajícím „návrat k Evropě“. Zmíněný návrh byl založen na řadě
závazků, stejně jako na oživení vztahů mezi centrální vládou a vládami autonomních oblastí
prostřednictvím koordinace výboru předsedů vlád. Byl založen také na návrhu reformy senátu,
spočívající v zaručení vhodnějšího způsobu zastoupení autonomních oblastí v celonárodní
politice, zajištění jejich spoluúčasti na aktivitách EU a konečně také na referendu o přijetí návrhu
Evropské ústavní smlouvy.
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Za druhé, Zapaterova vláda neměla absolutní většinu a odbobně jako Aznarova nebo
Gonzálesova, musela vyjednávat o parlamentní podpoře s nacionalistickými stranami.
Vyjednávání začala s osmi poslanci z ERC365 a čtyřmi z IU/Iniciativa Catalunya-Verds366. Obě
politické formace měly mezi svými prioritami zajistit významnější účast autonomních oblastí
v evropských otázkách a zajistit používání nových oficiálních jazyků v EU. Od tohoto momentu
s vidinou blížícího se evropského referenda v únoru 2005 iniciativu rychle převzala vláda.367 Po
řadě přípravných jednání koordinačních výborů vláda a CARCE v prosinci 2004 schválili
dohody upravující účast autonomních oblastí na pracovních výborech Rady EU. 368 První dohoda
upravila funkci poradce pro regionální otázky ve stálém zastoupení Španělska při EU. Druhá
dohoda zavedla systém zastoupení autonomních společenství ve formacích Rady EU. Počet
výborů, ve kterých mohli participovat zástupci autonomních oblastí byl v období 2007–2011
rozšířen na devadesát jedna. Tyto dvě dohody a na ně navázané strategie přispěly k posílení hlasu
autonomních oblastí před orgány EU. Dohoda poprvé umožnila začlenění regionálních zástupců
(radního nebo člena autonomní vlády) do národní delegace v oblastech, které spadají do
pravomocí autonomních obalstí (Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a spotřebitelé;
pro zemědělství a rybolov; pro životní prostředí; pro školství, mládež a kulturu). 369 Z
odpovádajících sektorových výborů se vybírá zástupce z jedné autonomní oblasti na období šesti
měsíců, což odpovídá rotujícím šesti měsícům předsednictví. Tento zástupce autonomní oblasti
jedná pod dohledem předsedy španělské delegace, ale také jako arbitr během svého mandátu,
v případě střetu zájmů jednotlivých autonomních oblastí. Z organizačního hlediska je zajímavé
poukázat na odlišné způsoby volby v různých sektorových výborech. Šestiměsíční rotace
v abecedním pořadí, nebo podle zvláštních zájmů (zemědělství), losem (veřejné zdraví a
spotřebitel), v závislosti na specifických zájmech (rybolov), rotace v systému „troika“ a na
základě zeměpisných kritérií (životní prostředí), podle aktivního obyvatelstva (zaměstnanost a
sociální věci), nebo podle velikosti obyvatelstva na základě politických kritérií (vzdělání, mládež
a kultura). 370 Výběr formací byl odůvodněn skutečností, že uvedené politiky spadají do
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pravomocí autonomních oblastí. Ostatní formace Rady, jako Ecofin (Rada pro ekonomické a
finanční záležitosti) či spravedlnost a vnitřní záležitosti, se týkaly Baskicka a Katalánska.
Dohoda specifikovala, že zapojení zástupců autonomních oblastí nemůže změnit princip jednoty
zastoupení a jednání Španělska v rámci EU. 371 Kvůli praktickým problémům se 12. prosince
2006 na Komisi pro záležitosti, týkající se Evropských společenství, přijala příručka
osvědčených postupů. Ta se snažila sjednotit proces účasti autonomních oblastí na zasedání
Rady, zodpovědět otázky týkající se problémů s vedením a zajistit, aby se příspěvky
autonomních oblastí braly v úvahu při postoji vlády. Na dalším setkání Komise pro otázky
spojené s Evropskou unií bylo 2. června 2009, 372 schváleno rozšíření účasti autonomních oblastí
ve formaci Rady zabývající se hospodářskou soutěží v souvislosti s ochranou spotřebitelů,373 Na
dalším setkání 15. Dubna 2010 se rozhodlo o rozšíření účasti v tématech vztahujících se na
hazardní hry a sázení na vnitřním trhu EU. V rámci dohody se stát zavazuje umožnit přítomnost
odborníků z jednotlivých autonomních oblastí, kteří mohou španělské centrální vládě přispět
k formulování adekvátnějšího a profesionálnějšího stanoviska

374

Poradce z roku 1996 je

nahrazen dvěma náměstky, jmenovanými autonomními oblastmi na tři roky rotačním
systémem.375 Náměscti jsou plnoprávní členové Stálého zastoupení i Výboru stálých zástupců376
a speciálního výboru zaměřeného na Společnou zemědělskou politiku. Jejich hlavním úkolem je
předávat veškeré informace týkající se Unie, které by mohly ovlivnit pravomoci autonomních
oblastí.377 Uvedený systém nedělal větší rozdíly mezi regiony i proto se objevují prognózy o
jmenování třetího poradce/náměstka, které jdou na notu snahám Katalánska a Baskicka mít
svého vlastního zástupce. Za hlavní změnu Zapaterovy vlády je podle mnoha odborníků
označována obrana úředních jazyků Španělska v institucích a orgánech EU.378
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4.7 Zapojení regionů do evropské integrace
Ve více úrovňovém systému vládnutí Evropské unie379 je zapojení regionů podmíněno jak
podmínkami, tak možnostmi, které vytváří samotný proces evropské integrace. Postupné
rozšiřování oblastí činnosti Evropské unie, i přes potlačení regionální autonomie, má za následek
významnější roli regionů při provádění nadnárodních politik. 380 Paralelně se zvýšují dostupné
pobídky, pokud jde o financování, zastoupení a přístup k formování evropské politiky
„policymaking“, což nepřímo legitimizuje regionální politické aspirace.381
Europeizace tak působila v dvojím smyslu. Podporovala zapojení regionů do
rozhodovacích procesů Evropské unie, když hledala zdroje (politické, finanční nebo
symbolické), prostřednictvím nabídek nových příležitostí působit na poli evropské politiky.
Přesto, nebo právě kvůli frustraci z neuskutečnění svých cílů, směřujících k účasti v EU v rámci
domácí politické scény, byly autonomní oblasti od roku 1986 velmi aktivní v rámci Evropské
unie. Mimo účasti na Výboru regionů, kterou se budeme zabývat minimálně, měly tyto aktivity
tři hlavní výstupy. Zastoupení regionů v Bruselu, regionální koalice a transevropské sítě.
4.7.1 Zastoupení regionů v Bruselu
Následujíc kroky německých spolkových zemí, Katalánsko, Baskicko a Galicie byly
v roce 1986 prvními autonomními oblastmi, které si otevřely zastupitelské kanceláře v Bruselu.
V průběhu osmdesátých let se k nim připojily zbývající autonomní oblasti. Z organizačního
hlediska, regionální zastoupení sledují různé právní modely, spojené s počátečním neformálním
charakterem jejich přítomnosti v Bruselu.
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V roce 1986 byly vztahy s Bruselem stále

považovány za oblast mezinárodních vztahů, a proto byly ve výlučné pravomoci centrální vlády.
Po kladném rozhodnutí Ústavního soudu ve věci otevření delegace baskické vlády došlo k
postupné institucionalizaci delegací.383
Navzdory této institucionalizaci stále přetrvávají rozdíly. Například katalánská delegace
byla až do roku 2004 zastřešena patronátem Català Pro Europa, společenstvím vytvořeným
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veřejnými a soukromými subjekty roku 1984. Baskická delegace měla charakter ryze
institucionální, zatímco galicijská delegace přijala právní postavení nadace. Ve své většině byla
ostatní zastoupení založena jako kanceláře regionálního rozvoje.
Zkušenost ukazuje, že se autonomní oblasti naučily v Bruselu velmi rychle orientovat v
institucionální i technické rovině. 384 Delegace se aktivně podílely na unijních projektech, na
vytváření a konsolidaci veřejno-právních i soukromých sítí, na spolupráci s ostatními
autonomními oblastmi, i na prosazování zájmů jednotlivých autonomních oblastí. Je zřejmé, že
jejich se role odvíjela od závazků regionálních vlád a úrovni vzájemné shody s centrální vládou.
V tomto smyslu vytvoření samostatného zástupce u Stálého zastoupení v roce 1996 a rostoucí
přítomnost regionálních odborníků v pracovních výborech Rady EU a Komise upevnily
strategickou úlohu delegací jako prostředníka mezi evropskou a regionální úrovní. Regionální
zastoupení udržují více méně pravidelné kontakty, v závislosti na politické příslušnosti a
zájmech, s více než dvěma sty kontaktních míst v Bruselu.
4.7.2 Spolupráce evropských regionů
Větší zapojení autonomních oblastí do politik Evropské unie je také vyjádřeno utvářením
koalic s jinými regiony, za účelem pokusit se zvýšit vlastní vliv v integračním procesu. Obecně
platí, že větší zájem byl patrný ze strany historických autonomních oblastí, které se snažily o
maximální využití výhod, získaných z procesu evropské integrace. Jedním z priorotních zájmů
bylo ovlivňovat prostřednictvím evropského procesu i domácí politiku. To bylo zjevné
především od roku 1992. Někteří představitelé autonomních oblastí, např. Jordi Pujol se vtělili
do role mluvčích evropského regionalismu. Definovali strategie a vytvářeli spojenectví,
zaměřené na posílení role regionů v rámci Evropské unie. V průběhu devadesátých let německé,
španělské, belgické a italské regiony sázely na paradigma „Evropa regionů“, s jednoduše
rozšifrovatelným cílem dosáhnout většího institucionálního uznání. Pro tento účel zpočátku
používali kolektivní platformu ARE (Shromáždění evropských regionů), vytvořenou na počátku
osmdesátých let, a v letech 1992 – 1996, vedenou Jordim Pujolem. Nicméně frustrace očekávání
„silných“ regionů, v souvislosti s Výborem regionů a zásadou subsidiarity mající kořeny
v Maastrichu a Amsterodamu, vedla k opuštění uvedené strategie ve prospěch jednání založeném
na průsečíku společných zájmů. V září 2002 v průběhu mezivládní konference v Nice,
Katalánsko a Baskicko spolu s dalšími dvaadvaceti německými, rakouskými a belgickými
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regiony přijaly společný postoj k řadě požadavků, spadajících do jejich zájmů. Požadovaly
zřetelnější rozdělení pravomocí, posílení role Výboru regionů, přiznání zvláštního statutu
regionům s legislativními pravomocemi, respektování zásady subsidiarity a práva na přístup
k Evropskému soudnímu dvoru. Tento návrh vedl ke konání první Konference regionálních
představitelů s legislativními pravomocemi (REGLEG) v listopadu 2000. REGLEG sdružovala
73 regionů v Rakousku, Belgii, Německu, Španělsku, Itálii, ve Spojeném království a kromě
toho i francouzské a finské ostrovy. V obdobném smyslu, v květnu 2001, Katalánsko, Bavorsko,
Skotsko, Severní Porýní – Vestfálsko, Salzburg, Valonsko a Flandry, vytvořily společné
prohlášení jako příspěvek do diskuzí o společné budoucnosti Evropy. Tyto postoje, kombinované
s tlaky belgických regionů a německých spolkových zemí na národní vlády, vedly k zařazení
výslovného odkazu na úlohu regionů v Leakenské deklaraci během belgického předsednictví
v druhé polovině roku 2011.385 Později, v průběhu konání Evropského konventu, se REGLEG
vrátila k počátečním cílům, a vyšla vstříc dohodnuté podobě Evropské ústavní smlouvy. Za velký
úspěch lze pokládat existenci druhého protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality
v návrhu Evropské ústavy. 386 Nakonec nebyly přijaty veškeré požadavky regionální autonomie a
rozšířená působnost principu subsidiarity, nicméně dosažené výsledky byly chápány jako značný
pokrok vpřed s ohledem na aktuální situaci.387
Tlak ze strany autonomních vlád se stupňoval akcemi autonomních parlamentů, jež se
obávali odnětí pravomocí v důsledku sílícího přesouvaní pravomocí na nadnárodní úroveň. 388
Národní parlamenty do Lisabonské smlouvy a především ty regionální postrádají možnost
zapojení do systému víceúrovňového evropského vládnutí. Vzhledem k obtížnosti podílet se na
vytváření španělské evropské politky, se regionální výkonná i zákonodárná moc soustřeďovala
na možnost přímo ovlivňovat instituce Společenství. Proto vytvořily vlastní koordinační
propojení, jak na domácí úrovni prostřednictvím Konference předsedů autonomních
zákonodárných shromáždění Španělska (COPREPA),389 tak na evropské úrovni prostřednictvím
Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE).
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CALRE byla vytvořena roku 1997 jako výsledek iniciativy politického uskupení
Asturijské Junty, a je tvořena předsedy parlamentů členů REGLEG-u. Dohromady se jedná o 74
regionů v osmi zemích EU, které zastupují vice než 200 milionů obyvatel.390 Cílem bylo posílit
práva regionů a jejich obyvatel v rámci Evropské unie. V dlouhodobém výhledu existuje
představa, že všechny regiony by měly dostat v určitých oblastech Evropské unie např. v
regionální politice, zákonodárnou pravomoc. Aniž by se CALRE vzdalo svého práva, některé
regionální

parlamenty

spustily

specifičtější

kooperační

mechanismy.

Evropská

síť

zákonodárných výborů (NORPEC) je síť výborů pro evropské záležitosti parlamentů Katalánska,
Flander a Skotska, která byla založena roku 2002 jako fórum pro výměnu zkušeností a
osvědčených postupů.
Evropská integrace změnila pojetí hranic.

391

Národní rámec, který je i nadále

nejdůležitější, již není jediným měřítkem ve stále více otevřeném společném trhu, ve kterém
komparativní výhody, popřípadě nedostatky různých regionů dosahují větší relevance. 392
S uskutečněním společného evropského trhu dostaly regionální instituce nový impuls společně
formulovat strategie a zájmy, generující nové prostory pro supra-regionální integraci. Evropská
unie tento proces podporuje prostřednictvím programů na zintenzivnění meziregionální
spolupráci s cílem překonat nevýhody státních hranic.
Autonomní oblasti měly zásadní podíl na vytvoření organizací evropského rozsahu, jako
již zmíněné ARE, s cílem výměny zkušeností a společným zastupováním zájmů před institucemi
EU. Od konce osmdesátých let bylo ARE dále rozděleno do různých regionálních uskupení
postavených na praktických zájmech. Nejdůležitější se z pohledu španělských regionů jeví
Konference okrajových přímořských regionů (CRPM), Asociace evropských hraničních regionů
(ARFE), Asociace horských regionů, Evropské vinařské oblasti. Mimo tento typ asociací zbývá
vyzdvihnout různé iniciativy, realizované autonomními obalstmi v kontextu INTERREG-u. Ty
vedly k vytvoření pěti euroregionů: Galicie-Severní Portugalsko; Extremadura-AlentejoAlgarve; Baskicko francouzské i španělské; a nedávno navíc euroregion Pyreneje-Středomoří
(Aragón, Katalánsko, Baleáry, Midi-Pyréenes a Languedoc-Roussillon).
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v ostatních oblastech Unie, byly přeshraniční mikroregiony utvářeny v souladu se strategií
přeshraniční správy vlastních zájmů v rámci Evropy.394
V tomto duchu se zřizují nové prostory supraregionální integrace v souladu s logikou,
která prostupuje celou Evropou, prostřednictvím společných idejí, zdrojů a pravomocí a
zapojením soukromého i veřejného zájmu. Vložení autonomního státu do dynamiky integračního
procesu má za následek znásobení kooperačního propojení s regionálními aktéry jiných
členských států. Přes nízkou míru intitucionalizace působí uvedená propojení jako nástroje
výměny a informací a jako nátlakové skupiny na centrální vlády a evropské instituce. Nicméně
pokud se zaměříme na skutečný vliv na rozhodování zjistíme, že individuální ani kolektivní
strategie autonomních oblastí, nejsou dostačující k překonání institucionální bariéry, stanovené
zakldádajícími mlouvami, a to zejména ve vztahu k ústřední roli centrální vlády.
4.7.3 Europeizace úředních jazyků
Uznávání úředních jazyků autonomních oblastí Unií bylo stálým požadavkem od roku
1986. Španělsko překvapivě svoji jazykovou pluralitu opomnělo v přístupové smlouvě definovat.
V dubnu 2004, výměnou za podporu zvolení J. L. Zapatera předsedou vlády, ERC požadovala,
aby katalánština byla zařazena v návrhu Evropské ústavy (článek IV.10) mezi úřední jazyky
Evropské unie. Na základě daného požadavku se nová vláda zavázala ke krokům směřujícím k
uznání katalánštiny, baskičtiny a galicijštiny. Členské státy EU ovšem odmítaly požadavek řešit a
stavěly se k návrhu negativně. V prosinci 2004 předložila španělská vláda oficiální memorandum
požadující uznání i ostatních úředních jazyků Španělska. Požadovalo, aby EU uznala všechny
úřední jazyky (baskičtiny, galicijštiny a katalánštiny, malorštiny a valencijštiny) a aby upravila
nařízení č. 1/1958, ve kterém byl zakotven jazykový režim institucí EU. Vládní memorandum
bylo podporováno argumenty s odvoláním na jazykovou a kulturní rozmanitost Španělska, na
mateřské jazyky, a na jazyk jako nástroj přiblížení se Evropské unie občanům. 395 Jednalo se o
velmi kontroverzní otázku, a to jak kvůli dopadu na rozpočet, tak kvůli byrokratickým
komplikacím, které by způsobilo simultánní tlumočení na schůzích a překlad dokumentů Unie do
nových jazyků. Poté, co španělská vláda představila memorandum, zintenzivnila styky s
ostatními vládami, aby získala podporu pro svůj návrh. Závěry Rady z 13. června 2005, týkající
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se oficiálního používaní dalších jazyků v Radě a v ostatních institucích a orgánech EU,
představovaly kompromis. Velká část návrhů španělské vlády byla přijata, avšak byla
realizována odlišným způsobem, než jak navrhovalo Španělsko. 396
Cílem bylo, aby občané jednotlivých historických území mohli používat své rodné jazyky
v komunikaci s institucemi, a aby byly používány i na zasedáních Evropského parlamentu,
Výboru regionů, Rady EU, a aby do nich byly překládány veškeré právní texty. Španělská vláda
se v memorandu dokonce zavázala, že převezme s tím související náklady. V červnu 2005 nebyla
kvůli námitkám Francie, Rakouska, Nizozemí a Rady pro všeobecné záležitosti (předsedala
Belgie) změna nařízení přijata.
Rada nezměnila nařízení č. 1/1958, ale umožnila uzavření správních ujednání mezi
institucemi Evropské unie a členským státem, který o to požádá. Tato ujednání měla umožnit
úřední použití jazyků, které nejsou obsaženy ve zmíněném nařízení, a jejichž statut uznává
ústava daného členského státu (buď na části, nebo na celém území státu) a jejichž použití jako
národního jazyka stanovuje zákon. 397 Využití nových jazyků se týkalo zveřejnění překladů
legislativních aktů, přijatých prostřednictvím procedury spolurozhodování Evropského
parlamentu a Rady, použití těchto jazyků v projevu při zasedání Rady a v dalších institucích a
orgánech EU, použití občany při písemné komunikaci s institucemi a orgány Unie, včetně
odpovědí na tyto písemné dotazy. Závěry Rady také stanovily, že přímé a nepřímé výdaje,
vyplývající z těchto dohod, bude hradit členský stát, který žádá o používání daného jazyka .398 S
ohledem na závěry Rady, se uzavřela správní ujednání s Radou EU, Evropskou komisí, Výborem
regionů, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Evropským veřejným ochráncem
práv. Evropský parlament ujednání odmítl, zejména kvůli opozici Evropské lidové strany
podepsat. Dohody stanovily, že jakékoliv písemná sdělení občanů, která budou v jiném úředním
jazyce než je španělština, nebudou adresovány přímo orgánům a institucím, ale příslušnému
orgánu pověřeném španělskou vládou, který tyto písemnosti přeloží. Odpovědi na tyto dopisy
napíší příslušné instituce ve španělštině a odešlou je opět příslušnému orgánu, který je přeloží a
pošle adresátovi. Komise je ochotná přímo přijímat a odpovědět na písemnosti ve stejném jazyce
odesílatele pouze tehdy, pokud je schopná je přímo sama přeložit. Navíc se Rada zavázala
umožnit použití jakéhokoli z těchto jazyků během svých zasedání, pokud o to bude požádáno
minimálně sedm týdnů předem, a pokud bude mít k dispozici potřebné prostředky pro pasivní
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tlumočení. Rada se také zavázala poskytnout na vyžádání ověřené překlady aktů přijatých v
rámci postupu spolurozhodování, které bude povinna zajistit španělská vláda, a vytvořit
internetové spojení mezi svými internetovými stránkami a stránkami španělské vlády, kde se
bude nacházet elektronická verze těchto překladů. Jediný nezměněný bod z memoranda se týká
zařazení dalších jazyků do programu Lingua pro rozšíření výuky evropských jazyků, které
nejsou úředními jazyky, propagujícího výuku neoficiálních evropských jazyků. Rada založila svá
rozhodnutí na úsilí přiblížit Unii občanům, s ohledem na její jazykovou rozmanitost.
Evropeizace jazykové rozmanitosti prosazována vládou socialistů s ročními náklady ve výši 1,5
miliardy euro přinesla ve výsledku zajímavý paradox. 399 Nyní španělští občané používající
katalánštinu/valencijštinu/malorštinu, galicijštinu nebo baskičtinu ,získali v rámci Unie větších
práv než v rámci svého vlastního státu 400 . Na národní úrovni není umožněno použití těchto
jazyků v písemné komunikaci s národními institucemi a poradními orgány. Jedinou výjimkou je
Senát, který povoluje napsaná podání v katalánštině/valencijštině/malorštině, galicijštině nebo
baskičtině. Odpovídá však pouze ve španělštině a ústně v nich komunikuje pouze v jedné ze
svých komisí.401
Prosazovaná španělská politika nám umožňuje vyvodit dva závěry. Španělsko se přidalo
ke skupině zemí, jako je Rakousko, Belgie, Německo a Velká Británie, které umožnily
regionálním zástupcům účastnit se zasedání Rady402, a pomohlo standardizovat tuto možnost v
rámci Evropské unie. To přispělo i k větší decentralizaci, ke které se postupně přidává stále více
členských států.
Za druhé, snaha Španělska začlenit nové úřední jazyky na úrovni Evropské unie
umožnila, aby jakýkoli členský stát mohl této příležitosti využít. To přineslo velmi záhy
neočekávaný důsledek. S ohledem na výsledky dohod mezi španělskou vládou a institucemi
Evropské unie, se Irsko rozhodlo požádat o úpravu obou nařízení č. 1/1958 o užívání jazyků v
Evropském hospodářském společenství a v Evropském společenství pro atomovou energii. Usilí
směřovalo k uznání rovnoprávného postavení irštiny jako dalšího úředního jazyka Unie.
Jazyková nařízení byla nakonec upravena, a irština se stala úředním jazykem Evropské unie.
Stanovilo se však, že do 18. června 2010 nebudou orgány Unie vázány povinností sepisovat a
vydávat akty v irštině v Úředním věstníku Evropské unie, s výjimkou nařízení přijatých společně
Evropským parlamentem a Radou.
Rozhovor s politickým poradcem PSOE, Barcelona, (žáří 2010).
Navzodry skutečnosti, že španělská ústava z roku 1978 stanovuje že„jazyková různorodost Španělska
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Započaté iniciativy je prakticky nemožné zastavit a zároveň potvrzují vyznamnější
postavení regionů v orgánech a institucích Evropské unie.
4.7.4 Katalánsko a Evropská unie
Postavení Katalánska je v územně-politickém uspořádání Španělska dlouhodobě
specifické. Již Ortega y Gasset uvedl, že „katalánský problém nelze vyřešit pouze jej lze
dlouhodobě nést na svých bedrech. Je to nekonečný problém, který se bude vyskytovat do té doby,
než bude existovat Španělsko.“403
Vzhledem k datu svého schválení, statut Katalánska z roku 1979 nezahrnoval žádnou
vazbu na evropské společenství. Proto se evropské akce Generalitat a ostatních autonomních
oblastí směrem k ES/EU rozvíjely postupným pro-aktivním způsobem. Reforma autonomního
statutu se v Katalánsku po 25 letech od přijetí první verze dala očekávat, nicméně vyvolala
velkou polemiku. Během procesu vyjednávání mezi španělskou a katalánskou vládou o statutu se
nejspornější otázky objevily v souvislosti s definováním Katalánska jako národa a jeho
financováním. Problematická byla již předmluva navrhovaného textu, kde mělo být Katalánsko
označeno jako „národ“, což bylo v rozporu se základním principem španělské Ústavy, kterým je
„nedělitelnost španělského národa“ (článek 2 Ústavy). 404 Předmětem konfliktů byly i další
symbolické prvky, jako například historická práva nebo povinnost znát katalánštinu. Spory
panovaly také v oblasti financování, soudnictví a samozřejmě v rozsahu některých pravomocí.
V evropské rovině nový statut schválený roku 2006 věnuje zvláštní pozornost vztahům
s Evropskou unií. Je ovšem překvapivé, že ustanovení týkající se EU, obsažené v hlavě V.,
zůstala prakticky nezměněna. Pojednávala o pěti velkých problémech,405 kterými byly: účast na
rozhodování, provádění politik, finanční řízení, soudnictví, přímé zastoupení v Unii. Na základě
rozdělení pravomocí španělskou ústavou a statutem se Katalánská vláda zapojuje do
rozhodovacích procesů na národní úrovni, které dle definice spadají do jejich pravomocí. To
znamená, že španělská vláda informuje Generalitat o svých iniciativách, směřujících k podpisu a
ratifikaci úmluv. V tomto smyslu jak katalánská vláda, tak katalánský parlament, mohou
formulovat své pozice a vyžadovat, aby se jejich zástupci účastnili jednání, které se vztahují k
výlučným pravomocím autonomní oblasti. Stejně tak se podílí na vytváření postojů národní
delegace Španělska v rámci EU, zejména před Radou (výlučná pravomoc). Postoje vyjádřené
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katalánskou vládou mohou mít zásadní význam pro utváření národních postojů, pokud jde o
výlučné pravomoci, nebo pokud evropské návrhy vyplývají z finančních a správních předpisů
týkajících se Katalánska.406
V souladu s vícestrannou dohodou z roku 2004 se Generalitat v záležitostech, týkajících
se jejich legislativních pravomocí, účastní španělských delegací v EU (poradní výbory Komise,
pracovní skupiny Rady). Jednáli se o případy spadající do výlučných pravomocí, Generalitat
může po předchozí dohodě s národní vládou zastupovat Španělsko a předsedat zmíněným
delegacím. Stejně tak se podílí na jmenování členů Stálého zastoupení. Katalánský parlament
může spolupracovat s Evropským parlamentem v oblastech společného zájmu a podílet se na
kontrole dodržování zásady subsidiarity a proporcionality ve vztahu k legislativním návrhům,
které se týkají pravomocí Generalitatu.
Podle doktríny Ústavního soudu Status stanovuje, že evropské normy nemohou měnit
vnitřní rozdělení pravomocí. Proto Generalitat aplikuje a vynucuje komunitární právo a řídí
evropské fondy v rámci svých kompetencí. V případě provádění evropského práva se vyžaduje
přijetí výše zmíněných opatření na regionální úrovni. Statut také opravňuje k rozvíjení evropské
legislativy na regionální úrovni, v případě že evropská legislativa nahrazuje legislativu národní.
Pokud se jedná o právní otázky, Statut oficiálně zavádí právo přístupu Generalitat
k Evropskému soudnímu dvoru. Katalánská vláda tak může u ESD žalovat národní vládu na
obranu svých zájmů a pravomocí. Nakonec Statut oficiálně potvrzuje právo Generalitat ustanovit
v Bruselu delegaci zastupující jeho zájmy.
Statut z roku 2006 tedy plně využívá možností Ústavy a definuje velmi široký rámec
vztahů s Evropskou unií, který kombinuje přímé zastoupení s nepřímým a multilateralismus
s bilaterismem. Na jedné straně definuje prakticky konstitucionální rámec na základě
multilaterální dohody z roku 2004. Na stranu druhou přiznává nová práva katalánským
politickým aktérům při tvorbě evropské politiky. Od podílu na připomínkování evropské
legislativy až po přístup k Evropskému soudnímu dvoru. Zároveň oficializuje přímé zastoupení
Katalánska při Evropské unii. Také je třeba zdůraznit, že došlo k posílení pravomocí
katalánského parlamentu v souladu se zásadou subsidiarity. Vzhledem ke španělskému
institucionálnímu izomorfismu v podobě autonomního státu není překvapivé, že tento přístup
přispěl k sepsání nových statutů dalších autonomních oblastí, např. Andalusie nebo Baleárských
ostrovů.407
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4.8

Občanská společnost: odbory, zaměstnavatelé a média
Role organizovaných složek občanské společnosti ve Španělsku je v průběhu evropské

debaty nevýznamná. To neznamená, že neadoptují jasné postoje. Například Španělská
konfederace zaměstnavatelských organizací (CEOE) vyvíjela během přístupových jednání tlak,
aby získala co nejlepší podmínky v oblasti liberalizace průmyslového sektoru. Podobně odbory
(Všeobecný svaz pracujících - UGT a Dělnická komise - CCOO) vyjádřily svou kritiku
programu zpřísňování měnové politiky odvozeného z maastrichtských kritérií. Obě skupiny se
shodují na pozitivním významu integračního procesu, ale interpretují jej podle svých preferencí.
Podpora průmyslu a konkurenceschopnosti ze strany zaměstnavatelů a rozvoj konceptu sociální
Evropy ze strany odborů. Mobilizace těchto aktérů, jakož i jiných nátlakových skupin, kterými
jsou například velmi aktivní zemědělské asociace, je zřejmá v souladu s událostmi či jednáními,
která přímo ovlivňují jejich zájmy. Výsledkem je, že mobilizace, která má vždy reaktivní nebo
defenzivní charakter, probíhá synergicky a povětšinou je zaštítěna nárokujícím programem,
založeným na skutečných nebo domnělých požadavcích či problémech.
Média, a zejména španělské deníky, odráží dualitu mezi evropanstvím a nacionalismem,
která charakterizuje politické strany. Ze tří celostátních periodik El País přijal tradičně
proevropský postoj (blízký postojům socialistické strany) a velmi kritický vůči evropské politice
Strany lidové. ABC, noviny tradiční konzervativní linie, nikdy neskrývaly své nacionalistické
preference (i když to vždy neznamenalo nutně antievropanství) a svou podporu politice lidovců,
stejně jako výraznou kritiku vlády socialistů. Vize deníku El Mundo ohledně evropské politiky
neodpovídají nacionalistickým preferencím ABC, i když některé konzervativnější postoje vedou
k velmi kritickým postojům zaměřeným na obranu národních zájmů. Bylo zřetelné, že
mezivládní jednání vedoucí k sepsání Smlouvy z Nice a později Lisabonské smlouvy,
znamenalo znásobení přílivu informací o Evropské unii ve španělském tisku (i jiných médiích).
Navíc charakter projednávané problematiky (především diskuse o rozdělení hlasů) zvýraznil
shodu celostátních médií, soustředěnou na obranu síly Španělska v Evropské unii.
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5 Španělsko a jeho role v rámci Společné zemědělské politiky
Společná zemědělská politika byla založena v roce 1958 s úmyslem zajistit rekonstrukci
evropského zemědělského sektoru a učinit Evropské hospodářské společenství soběstačným v
produkci strategických surovin. Tento účel byl záhy naplněn, ale štědře podporované a stále
výkonnější zemědělství se stalo obětí svého vlastního úspěchu. Původně Společná zemědělská
politika v podstatě zasahovala do fungování zemědělských trhů. Celní ochrana (založená na
kvótách na dovoz a zvýšených clech) se zkombinovala se zavedením vyšších intervenčních cen
(které zabránily poklesu cen zemědělských produktů na společném trhu) a podporou vývozu
(aby se vyrovnaly rozdíly mezi vnitřní a světovou cenou). Obrovské zásahy do fungování
zemědělského trhu v kombinaci s velkým protekcionismem způsobily přebytky v produkci a
napětí v souvislosti s rozpočtem Společenství. V polovině sedmdesátých let vyvolaly neshody
ohledně fungování Společné zemědělské politiky a organizace rozpočtu Společenství
ideologický střet mezi Francií a Velkou Británii.408 Ten ani nyní, po čtyřiceti letech a s více než
dvojnásobným množstvím členských států, není vyřešen. Právě tento konflikt mezi zemědělskou
Francií, která byla odhodlaná bojovat za přiměřenou ochranu svých zemědělců, a liberální
Británií, která odmítala přispět do společného rozpočtu (a financovat Společnou zemědělskou
politiku, kterou zavrhovala), ovlivnil evropskou politiku na začátku osmdesátých let. Obdobným
způsobem ostatně směrovaly i debaty ohledně předchozího i současného finančního výhledu
(2007–2013, resp. 2014-2020).409

5.1 Od přístupových jednání k McSharryho reformě
Jak se dalo očekávat, zemědělství bylo hlavním tématem, které se projednávalo v rámci
dlouhých přístupových jednání, probíhajících od roku 1979. Podle studií, tehdy vypracovaných
Komisí, by přijetí Španělska znamenalo nárůst zemědělské půdy Společenství o 30%, nárůst
aktivního obyvatelstva pracujícího v zemědělství o 31% a nárůst zemědělských podniků o
31%.410 Navíc španělský zemědělský export hrál podstatnou roli v celé španělské ekonomice a
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představoval 23% celkového exportu země.411 V dané souvislosti se zemědělci z jižní Francie
obávali budoucí konkurence, kterou představovaly španělské středomořské produkty. Stali se
proto hlavní lobbistickou silou, která oponovala brzkému přijetí Španělska do Evropského
společenství, a která tlačila na francouzskou vládu, aby zpřísnila podmínky potřebné pro vstup
na společný trh.412
Tak, jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady ve Stuttgartu (1983), přičlenění
Španělska a Portugalska bylo spjaté s navýšením zemědělského rozpočtu (což požadovala
Francie) a vyřešením britské otázky (problém představovala nerovnováha mezi britskými
příspěvky do rozpočtu a čerpáním z fondů). Jak je tomu ve všech případech rozšíření, pro přijetí
nových států je klíčová vnitřní dohoda mezi stávajícími členy. Zasedání Evropské rady ve
Fontainebleau (25. a 26. června 1984) vyřešilo britskou otázku zavedením korekčního
mechanismu (tzv. britský rabat). Tato dohoda měla dočasně vyřešit napětí v rozpočtu a otevřít
cestu iberskému rozšíření. Námitky Francie v otázkách zemědělské politiky donutily španělskou
vládu přijmout významná omezení v konkurenceschopném sektoru ovoce a zeleniny. V dané
oblasti přijalo Španělsko dvoufázové přechodné období. První fáze, tzv. stand still, měla trvat
čtyři roky. Během ní bylo Španělsko vyloučeno ze společné organizace trhu s ovocem a
zeleninou. Druhá etapa pak byla šestiletá. Během ní mělo dojít ke sblížení cen a dosažení
volného obchodu. Dále ES přijala dočasná omezení pro dovoz mléčných výrobků, hovězího
masa a pšenice ze Španělska. Zároveň Španělsko muselo přijmout množstevní limity na vývoz
olejů a vín. Omezení se tedy týkala odvětví, kde španělští výrobci disponovali vysokou výrobní
kapacitou.413
Společná zemědělská politika v roce 1986 již nebyla stejná jako v začátcích evropské
integrace. Započala nevratnou cestu směrem ke kontrole výroby. V roce 1984 se schválily
mléčné kvóty, 414 aby se tak dohlédlo na produkci, která se vymkla kontrole. Zároveň se ve
většině výrobních odvětví brzy rozšířily rozpočtové stabilizátory (s cílem penalizovat
nadměrnou produkci). Již během přechodného období se Španělsko podílelo na vyjednáváních
týkajících se první velké reformy SZP - McSharryho reformy. Tato reforma byla přijata v době
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jednání tzv. Uruguayského kola GATT 415 a byla prvním krokem k přizpůsobení evropského
zemědělství nového procesu odehrávajícího se ve světové ekonomice. V rámci McSharryho
reformy, schválené v roce 1992, se poprvé drasticky snížily intervenční ceny obilovin, mléka a
hovězího masa, a přiblížily se tak světovým cenám. Naproti tomu se zavedly přímé platby pro
zemědělce, které závisely buď na ploše (a průměrných výnosech), nebo na počtu kusů
hospodářských zvířat. Zásadní principy McSharryho reformy spočívaly ve snižování
intervenčních cen, uvádění půdy do klidu a využívání zemědělské půdy pro jiné účely.
Objevovaly se také náznaky ekologického zemědělství. Revolučnost McSharryho reformy
spočívala také v tom, že poprvé nebyla podpora farmářů nutně vázaná na produkci. V rámci
Rady EU přijalo Španělsko (spolu s Portugalskem, Itálií a Řeckem) zavedení nového systému
přímých plateb kladně. Velká Británie, Dánsko a Nizozemí je naopak odmítly.416

5.2 Agenda 2000
Proces, který zahájila McSharryho reforma, byl dokončen o sedm let později, a to
reformou, která měla v rámci programu „Agenda 2000“ přizpůsobit fungování SZP budoucímu
rozšíření EU o státy střední a východní Evropy. Reforma SZP z roku 1999, iniciovaná Franzem
Fishlerem, 417 byla úzce spjatá s vyjednáváním o finanční perspektivě 2000–2006 a ukázala
potřebu nových diskuzí a návrhů, které by v dlouhodobém horizontu změnily směr SZP.418
Na konci devadesátých let byla evropská společnost stále citlivější na otázky životního
prostředí, potravinové bezpečnosti a kvality výrobků. 419 Stejně tak rostly obavy národních i
evropských orgánů ohledně vyváženého územního rozvoje. Právě v tomto období se v Evropě
konečně objevuje pojem tzv. multifunkčnosti zemědělství. Tento nový přístup, který byl
podpořen některými mezinárodními organizacemi (FAO, UNCTAD, OECD), uznává, že by
zemědělství mělo kromě tradiční funkce výroby potravin zastávat také jiné společenské funkce,
s kterými nelze obchodovat. Zemědělství přináší pozitivní externality. Je dodavatelem zboží a
služeb veřejného zájmu ve vztahu k ochraně životního prostředí a biologické rozmanitosti, k
územnímu plánování, bezpečnosti potravin a veřejnému zdraví. Dále také zajišťuje rozvoj
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venkova a zaměstnanost na venkově. 420 Tento multifunkční charakter zemědělství přijala
Evropská unie zpočátku z vnějších důvodů. Bylo to pouhé ideologické alibi, které mělo
obhajovat pozici SZP v rámci obchodních jednání WTO. 421 Toto „alibi“ se nakonec stalo
teoretickým (spíše než praktickým) ospravedlněním reformního procesu, který měl překonat
vyšší produktivitu a zároveň zachovat evropský model zemědělství.
Souběžně s debatou ohledně Agendy 2000 se znovu objevily diskuze ohledně rozpočtu
ve vztahu k SZP. Poprvé v dějinách ES/EU to nebyla Velká Británie, ale Německo, kdo působil
potíže v tématu navýšení rozpočtu. Aby se snížily výdaje do zemědělství, navrhla nová německá
vláda spolufinancovat přímé podpory SZP. Finsko, Dánsko, Švédsko, Itálie, Velká Británie a
Nizozemí podpořily německý návrh. Portugalsko, Řecko a Španělsko se přidaly na stranu
Francie, která byla proti. Nové diskuze ohledně rozpočtu v rámci Agendy 2000 ukázaly, že se
Španělsko stalo hlavním spojencem Francie v obraně stávajícího modelu SZP.422
Agenda 2000 znamenala ohromný příval nových myšlenek (poprvé se hovořilo o
multifunkčnosti, spolufinancování, degresivitě či modulaci). Nicméně proces započatý
McSharryho reformou pokračoval. Snížení intervenčních cen kontinentálních produktů bylo
kompenzováno navýšením přímých plateb zemědělcům. Ačkoli se zavedly některé inovativní
prvky, spojené s obranou multifunkčního zemědělství, výsledek zasedání Rady v Berlíně roku
1999 se orientoval na rozpočet a posvětil vítězství čistého a tvrdého produktivismu.423
Nejvýznamnějším praktickým bodem reformy z roku 1999 byla institucionalizace a
rozvoj tzv. druhého pilíře SZP. Bývalá politika „zemědělských struktur“ se přeměnila na politiku
„rozvoje venkova“424. Druhý pilíř SZP koncentroval veškerá spolufinancovaná opatření. Nová
opatření směřovala nejen k zlepšení konkurenceschopnosti, ale také k zajištění slučitelnosti
zemědělské činnosti s životním prostředím (pomocí tzv. agroenvironmentálních opatření) a
územním rozvojem (pomocí

vyrovnávacích příspěvků, které dostávají

zemědělci ze

znevýhodněných oblastí). Dále vznikly nové iniciativy, které podporovaly rozmanitost
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hospodářské činnosti na venkově (iniciativa LEADER). Zavedení nízkých sazeb „dobrovolné
modulace“ (možnost členských států využít prostředky přímé platby na rozvoj venkova) bylo
prvním krokem směrem k nové SZP, která byla více „národní“ a méně „evropská“.

5.3 Fischlerova reforma (2003–2004)
Mezi závazky Agendy 2000 patřil požadavek Komise, aby se v průběhu roku 2002
předložily zprávy o fungování společných organizací trhu, které v případě potřeby mohly
doprovázet návrhy ohledně nových reforem odvětví. To, co ještě v polovině roku 2002 Komise
nazývala střednědobou revizí plnění závazků stanovených v rámci Agendy 2000, se o půl roku
později proměnilo v dlouhodobou politickou perspektivu pro trvale udržitelné zemědělství. V
červnu 2003 se tato revize nakonec proměnila v nejzásadnější reformu v historii SZP a zahájil se
proces radikální proměny zemědělské politiky.
Snaha o nový impuls Rozvojových cílů tisíciletí nebo dohod z jednání z Dohá a další
rozšiřování EU vedly Komisi k úplnému přeformulování obsahu SZP.425 Reforma SZP z roku
2003 přeměnila většinu přímých podpor, jež byly dříve přiznávány v závislosti na hektarové
výměře nebo na počtu kusů hospodářských zvířat, na jednotnou platbu na zemědělský podnik,
stanovenou na základě předchozích referenčních hodnot, a nezávislou na zvolených produktech a
výsledných objemech. Hlavním cílem jednotné platby bylo zajistit zemědělcům větší stabilitu
příjmů. Nezávislost podpory na produkci (tzv. jednotné platby) představovala jediné vhodné
řešení, které sladilo platby Společné zemědělské politiky s normami WTO.426 S odstraněním
vazby na produkci opustily přímé podpory EU tzv. „modrou skupinu“ a staly se součástí „zelené
skupiny“ 427 (podpory uznané WTO a minimálně narušující mezinárodní obchod). Kritérium
Komise pro zavedení nových plateb, nezávislých na produkci, bylo založeno na historické
referenci, která vycházela z přímých podpor, které zemědělec průměrně získal v letech 2000 až
2002.
Velká Británie a severní státy návrh Komise podporovaly od prvního okamžiku. Oproti
tomu Francie a Španělsko byly v čele skupiny zemí, která byla na zasedání Rady EU proti
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reformním návrhům komisaře Fischlera. Zmíněné země se totiž obávaly, že systém plateb
nezávislých na produkci způsobí, že málo výnosná půda bude zanechaná ladem. Konzervativní
postoj Španělska se zakládal na nejistotě, jakou nový systém podpor způsobí v produkci obilovin
ve středu země a v produkci hovězího a jehněčího masa.428 Studie vypracované Komisí, které
zkoumaly následky jednotných plateb, tyto obavy potvrzovaly. Ve střednědobé revizi Komise
opustila (na rozdíl od předchozích reforem) svůj produktivismus a skutečným cílem (s vyhlídkou
na otevření obchodní spolupráce s členy WTO a předpokládané snížení podpory vývozu) bylo
omezit produkci. Aby zemědělce odradila od produkce, poskytla jim pevné platby nezávislé na
produkci. Jediná podmínka pro poskytnutí podpory v rámci nové platby bylo splnění určitých
norem, souvisejících se životním prostředím, veřejným zdravím a dobrými životními
podmínkami zvířat. Dále se požadovalo udržovat půdu v dobrém produkčním a ekologické stavu
(tzv. ekologická podmíněnost).429
Vyjednávání Rady ministrů zemědělství vedla k uzavření kompromisu s Komisí, který
byl založen na tzv. částečném oddělení plateb. Schválilo se oddělení podpor navrhovaných
Komisí, zároveň však státy měly nárok na určité procento z podpory založené na produkci.
Ačkoli konečná dohoda mezi ministry členských zemí zachovala kritérium historické reference
(průměrně získané podpory v letech 2000–2002), vyskytla se možnost „regionalizovat“ podpory
a zavést stejnou podporu na hektar v rámci určitého území.430
Na zasedání Rady EU Španělsko podpořilo návrh částečného oddělení plateb (pouze
Portugalsko hlasovalo proti). Výměnou za to Komise přistoupila k vyřešení některých
strukturálních problémů, které se týkaly španělské produkce. Našlo se přijatelné řešení pro
produkci rýže a zároveň se schválila nová přímá platba pro výrobce sušeného ovoce. Fischlerova
reforma z roku 2003 také začlenila „povinnou modulaci“ (převedení finančních zdrojů z
přímých plateb do druhého pilíře), která byla od roku 2006 stanovena na 5%.
Reformní proces pokračoval v roce 2004, a to reformami v odvětví olivového oleje,
tabáku a bavlny. V rámci těchto reforem se Španělsku nepodařilo zabránit snížení evropské
podpory v odvětví tabáku, což v dalších letech způsobilo problémy přeměny v některých
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oblastech Extremadury. Olivový olej a bavlna se zároveň začlenily do systému plateb
nezávislých na produkci.431
V této nové etapě „opětovné nacionalizace“ Španělsko zvolilo konzervativní model,
který se snaží zachovat co nejvíce výrobků vázaných na produkci. 432 V prosinci 2003, po
diskusi, zda je možné aplikovat jednotnou platbu podle regionálního modelu, se přijala
doprovodná opatření k souhrnnému státnímu rozpočtu 2004, která stanovila národní charakter
vyplácení plateb. Vláda zvolená v březnu 2004 toto rozhodnutí ratifikovala a dohodla se na
vyplácení podpor s autonomními oblastmi.
S novou komisařkou Mariannnou Fisher Böel byly reformy odvětví, které měly velký
dopad na španělské zemědělství, stále živým tématem. V listopadu 2005 se reformovala společná
organizace trhu s cukrem (což mělo podstatný dopad na produkci cukrové řepy v Kastilii a
Leónu) a v roce 2006 se začalo mluvit o reformě společné organizace trhu s vínem, ovocem a
zeleninou. Také se diskutovalo nad návrhem zjednodušit rámec SZP a zavést jednotnou
společnou organizaci trhu. Nejvýznamnějším institucionálním dopadem tohoto reformního
procesu je zvýšení autonomie jednotlivých členských států, hlavně co se týče rozhodování. Lze
hovořit o opětovné nacionalizaci části zemědělské politiky. Každý členský stát si sám může určit
přesnou výši plateb, závislých na produkci, a to v rámci parametrů přijatých v Radě EU. Navíc,
jak již bylo řečeno, reforma přináší každému členskému státu větší samostatnost v zavedení
jednotné platby. Buď přijme „historický“, nebo „regionální“ model plateb. Tento proces má dva
přímé následky. Za prvé usnadnil dosažení dohody na evropské úrovni (evropská rozhodnutí
bývají nejasná a otevřená mnoha různým návrhům), což urychlilo transformační proces SZP. Do
té doby převládající princip „one size fits all“ velmi bránil reformním procesům, a to tak, že vedl
ke schválení typu „nejmenší společný jmenovatel“ v rámci Rady EU. Opětovná nacionalizace
rozhodovacího procesu433 měla také vnitřní dopady, jelikož posílila pravomoci vlád jednotlivých
členských zemí a umožnila jim řešit protichůdné zájmy jednotlivých autonomních oblastí. V
případě Španělska je tento proces obzvláště důležitý, vezmemeli v úvahu různorodost
zemědělství a odlišné fungování jednotlivých autonomních oblastí. Zavedení jednotné platby pro
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odvětví olivového oleje jasně ukázalo fungování nového principu. Většina autonomních oblastí,
které produkují olivový olej (a kde se nacházejí olivové háje s malými výnosy), upřednostňovala
menší vazbu na produkci. Oproti tomu zemědělci velmi produktivních plantáží v Andalusii, kde
se soustřeďuje 80% produkce země, ji chtěli mnohem větší.434
Zavedení jednotné platby přineslo otázku, která je v dlouhodobém horizontu velice
důležitá. Oprávněnost plateb. Lze před občany zdůvodnit platby, které se nezakládají na
produkci ani velikosti půdy, ale na přímých platbách, které farmář získal? Navíc ve společnosti,
která se stále více zajímá o životní prostředí, je stále těžší odůvodnit platby z hlediska
ekologické podmíněnosti (pokud je plnění norem povinné, je oprávněné, aby se platilo za jejich
plnění?). Tato krize legitimity SZP se v očích evropské veřejnosti v dalších letech ještě
prohloubí, pokud uspějí nové iniciativy Komise, které směřují ke větší transparentnosti.

5.4 Finanční rámec (2007–2013)
Jednání ohledně finančního rámce na období 2007–2013 byla dokončena za
lucemburského a britského předsednictví během roku 2005 a potvrdila nejistotu v souvislosti s
budoucností SZP. Návrh Evropské komise zrušit „britský rabat“ a zavést obecný korekční
mechanismus vrátil téma SZP do středu jednání o rozpočtu. Zatímco na začátku osmdesátých let
bylo jednání o finančních prostředcích vedeno Mitterandem a Thatcherovou, nyní byli hlavními
představiteli Chirac a Blair. Závěr byl jasný. Velká Británie se vzdá svého rabatu, pokud se
důkladně přezkoumá rozpočet SZP.435
Evropská rada v Bruselu v prosinci 2002 schválila zmrazení výdajů „v okruhu 1a“ (tržní
opatření) SZP v letech 2006 až 2007, aby tak zaručila stabilní rozpočtový rámec, který měl
umožnit přijetí deseti nových členů. Tato dohoda navržená Francií a Německem sloužila k
posunutí jednání o financování SZP na programové období po roce 2013. Nicméně spor mezi
„britským rabatem“ a regionálními fondy měl významný dopad na financování a budoucnost
SZP.
Za prvé, snaha některých členských států omezit rozpočet Evropské unie na maximálně
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1% HDP EU, s sebou nenesla menší financování tržních opatření SZP, protože ohledně této
oblasti existovala platná dohoda. Nicméně se značnou měrou snížily prostředky přidělené
novému Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova. V tomto smyslu se díky
finančnímu výhledu na období 2007–2013 rozplynuly veškeré naděje na dokončení ambiciózní
evropské politiky rozvoje venkova, která by jednou provždy umožnila přeměnit SZP v opravdu
multifunkční politiku. Na novou politiku rozvoje venkova navrženou Komisí a schválenou
Radou v září 2005, bylo vyčleněno 66,34 miliard eur (oproti původnímu návrhu Komise, který
počítal s 88,75 miliardami). Tyto rozpočtové škrty měly významný dopad na Španělsko, protože
velká část této rozpočtové kapitoly (32,6 miliard) byla určena dvanácti novým členským státům.
Navíc španělská politika rozvoje venkova zaznamenala citelné snížení svých zdrojů (40%
redukce příjmů z fondů), protože některé autonomní oblasti opustily starý „cíl 1“ SZP.436
Za druhé, finanční dohoda posvěcovala a urychlovala proces opětovné nacionalizace, a to
díky větší pravomoci jednotlivých států rozhodovat o rozdělení finančních prostředků mezi
prvním a druhým pilířem. Aby se kompenzovalo snížení prostředků na rozvoj venkova,
členským státům se nabídla možnost zvýšit sazbu modulace plateb SZP z povinných 5% až na
20%. To znamená, že členský stát měl možnost odebrat svým zemědělcům až 20% z jednotné
platby, zatímco jiný stát mohl udržovat povinnou modulaci na 5%.437 V souladu s principem
opětovné nacionalizace získaly jednotlivé vlády velké pravomoci, a to jak v rozdělování
finančních prostředků SZP, tak ve vytváření vlastních modelů uspořádání venkova.
Za třetí, dohoda o finančním výhledu pro období 2007–2013 dala mandát Evropské
komisi, aby v roce 2008 předložila zprávu, ve které podrobně prozkoumá strukturu evropských
výdajů, „britský rabat“ a SZP.438 V roce 2008 se na základě zprávy Komise dosáhlo politické
dohody mezi členskými státy, podle které měla být provedena kontrola stavu Společné
zemědělské politiky. Bylo rozhodnuto o ukončení platnosti mléčných kvót, které skončí v roce
2015. Prozatím bylo dohodnuto postupně každoročně navyšovat kvóty na mléko o 1% v letech
2009 až 2014. Další významnou změnu přineslo oddělení podpory od produkce. Přímá podpora
byla oddělena od produkce již při předchozí reformě Společné zemědělské politiky, avšak po
této reformě zůstala v platnosti vazba podpory některých produktů na jejich produkci. Členským
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státům totiž byla ponechána možnost zachovat některé platby navázané na produkci. Zůstala jim
možnost vázat na produkci prémie na krávy bez tržní produkce mléka a prémie na skopové a
kozí maso.
Navíc byla všem zemědělcům, kteří získávali přímou podporu převyšující 5.000 EUR,
podpora snižována o 5%, resp. o 10% do roku 2012. Zemědělcům, kteří získávali přímou
podporu převyšující 300.000 euro ročně, se měla podpora snižovat o další 4%. Španělská
ministryně životního prostředí a venkova Elana Espinosa uvedla, že reforma je v souladu se
španělskými zájmy, ačkoli španělští zemědělci přijdou v přímých podporách o 23%, neboli 163
milionu euro. Nicméně reforma otevřela Španělsku možnost dosáhnout na dotace v celkové
hodnotě 200 milionů euro navíc.439 Ušetřené částky měly být převáděny ve prospěch rozpočtu na
rozvoj venkova. Byly dohodnuty konkrétní úpravy intervenčních cen. V případě některých
komodit, které velmi ovlivňovaly španělské farmáře, např. u vepřového masa, byly intervenční
ceny zrušeny. U jiných komodit byly stanoveny intervenční ceny s tím, že platí pouze do
maximálního množství, jehož vykoupení je povoleno. V případě, že maximální množství bude
překročeno, nedojde k zastavení výkupů, avšak výkupy budou uskutečňovány formou
nabídkového řízení. Tato úprava měla platit například pro pšenici, máslo či odstředěné mléko.
V rámci reformy bylo členským státům umožněno, aby si ponechaly podle odvětví až
10% vnitrostátních rozpočtových stropů na přímé platby pro environmentální opatření či
zlepšování kvality produktů. Členským státům mělo být umožněno využití těchto prostředků pro
zemědělce, kteří produkují skopové, hovězí a kozí maso, mléko a rýži. Podpory mělo být možné
poskytnout těm zemědělcům, kteří svoji zemědělskou činnost provozují ve znevýhodněných
oblastech či jejichž zemědělská činnost je vystavena rizikům.

5.5 Finanční rámec (2014–2020)
Během jednání o rozdělení financí v evropském rozpočtu na roky 2014-2020 dále
narůstal ideový spor mezi liberálním pojetím, které zastává Velká Británie,440 a konzervativním
pojetím Francie. Španělsko jasně podpořilo francouzské memorandum, které požadovalo, aby „i
nadále byla společná zemědělská politika srdcem evropské politiky a přirozenou součástí
Evropské unie bez náznaku jakékoli větší renacionalizace“.441 Nicméně, jak se již ukázalo, spíše
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se jednalo o cílené prohlášení a strategický postoj, sloužící k obraně zájmů než o realistický
plán. Vývoj společné zemědělské politiky, jak prokázala reforma v roce 2013, nadále počítá se
snižováním plateb, a hlavně novým rozložením financování pro členské státy. Podle dohod
poskytne Komise po roce 2014 třinácti nejmladším členským státům větší příděl dotací.
Španělsko tudíž část příspěvků z fondů ztratí (cca o 7%). Zásadním pilířem reformy, která
znatelně ovlivní španělské výrobce, je postupný pokles dotací pro největší farmy, 442 jejich
maximální limit bude 300.000 euro 443 . Dále reforma zachovává i některé kvótové systémy,
jmenovitě u mléka do roku 2015, u cukru do roku 2017 a u vína do roku 2030.
Proces zavedení Fischlerovy reformy, dohoda o finančním rámci, nová „dobrovolná
modulace“, či iniciativy komisařů Fisher Boëlové a Daciana Ciolose potvrzují, že SZP již není
„srdcem evropského politického projektu“ a že se blíží období nové zemědělské politiky, která
bude více liberální, a která postupně projde procesem „opětovné nacionalizace“. I přes negativní
postoj některých států, včetně Španělska, je opětovná nacionalizace přijímání rozhodnutí již
realitou. Tato situace umožňuje státům rozhodnout, jaký model „jednotné platby“ použijí a v
jaké míře bude podpora vázána na produkci. Navíc nové finanční výhledy umožňují státům
převést až 20% z přímých plateb na opatření pro rozvoj venkova. Ačkoli tento proces přináší
pochybnosti ohledně dalšího fungování SZP jako společné politiky, zároveň přináší nové
národní a regionální zemědělské politiky, které budou čelit novým výzvám v oblasti venkova.
Decentralizace SZP je proto příležitostí pro začátek nových zemědělských veřejných politik,
které ovlivní strukturu zemědělství, veřejné služby pro zemědělce, či dokonce rozdělování
financí uvnitř zemědělského odvětví. Řečeno jinými slovy, každý stát (nebo region) může
samostatně rozhodnout, co udělá s 20% přímých plateb, a může tak napravit mnohá nevyvážená
a neúčinná rozhodnutí SZP. Tak může nasměrovat dotační politiku k profesionalizaci
zemědělství a plnění environmentálních, územních a sociálních výzev. Po dlouhém období, kdy
ve Španělsku neexistovala efektivní zemědělská politika, se španělská veřejná správa zaměřila
na vytváření nových iniciativ, které měly zaručit životaschopnost španělského modelu
zemědělství, a to jak v rámci nové světové ekonomiky, tak ve společnosti, která je stále citlivější
na otázky spojené s ochranou životního prostředí a zachováním územní rozmanitosti. Opětovná
nacionalizace plateb tento proces pravděpodobně urychlí. Nárůst vnitřní autonomie při
rozdělování příspěvků z fondů SZP je dnes ve Španělsku chápán ne jako problém, ale jako
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příležitost. Díky této příležitosti si bude moct Španělsko vytvořit vlastní strategii, která bude
zcela odpovídat potřebám daného území. Španělsko si v předchozích letech vytvořilo výbornou
pozici, aby mohlo efektivně čelit nové éře SZP, ve které bude zemědělská politika méně
„odborná“ a více „politická“.444 V této nové „politické“ fázi bude zapotřebí posílit spolupráci
mezi státem a autonomními společenstvími a zdůraznit důležitost dohody s místními a
nevládními orgány a jejich účasti na rozhodování. Liberálnější prostředí navíc vyžaduje nové
cesty k navázání vztahů mezi správními orgány, zemědělskými podniky a hospodářskými
subjekty. Nová SZP přináší do španělského zemědělství a rozvoje venkova mnoho nejistot. Lze
jedině konstatovat, že budoucnost španělského zemědělství závisí stále méně na rozhodnutích
EU a stále více na španělské správě a hospodářských subjektech. Úspěch či nezdar, který potká
Španělsko při adaptaci zemědělství a venkova na nové evropské prostředí, závisí na jeho
vlastních schopnostech. Zemědělská reforma a nové finanční výhledy přinášejí mnoho otazníků
a stále nejistější budoucnost pro SZP takovou, jakou jsme znali.

5.6 Dopady Společné zemědělské politiky na Španělsko: ekonomická bilance
Začlenění Španělska do Evropských společenství urychlilo proces strukturálních změn,
kterému bylo podrobeno španělské zemědělství již od šedesátých let. Od roku 1986 do roku
2010 klesl počet obyvatel pracujících v zemědělství z 16% aktivní populace na sotva 5%. Tento
proces se zatím neustálil. Příjmy v zemědělství neustále rostou a španělský zemědělský sektor
jeví známky stability, a to i přes pokles podílu sektoru zemědělství na celkové ekonomice (dnes
představuje zemědělství cca 7,8% HDP).445
Vstup do Společenství znamenal výzvu otevřít španělský zemědělský sektor ostatním
členským zemím. Členství v ES v sobě neslo postupné zrušení cel, což mělo významný dopad
na některé tradičně chráněné oblasti. Na začátku devadesátých let došlo k vytvoření vnitřního
trhu, následnému odstranění tzv. mimotarifních bariér a ukončení přechodných období,
zakotvených v aktu o přistoupení. Obě skutečnosti pak vedly k procesu, ve kterém se španělské
zemědělské trhy otevřely ostatním evropským partnerům. Dohody Uruguayského kola (od roku
1995) a následné obchodní dohody EU s třetími zeměmi zároveň zahájily proces otevírání
evropského trhu rostoucí světové konkurenci.
Ekonomická bilance zmíněného procesu je jednoznačně pozitivní. V dnešní době je
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Španělsko nejdůležitějším světovým vývozcem olivového oleje,446 ovoce a zeleniny. Navíc je
jedním z nejdůležitějších vývozců vína. Členství v Evropské unii zároveň přálo odvětví
intenzivního chovu hospodářských zvířat, a to zvláště vepřovému, jehněčímu a hovězímu masu.
Zemědělsko-potravinářská bilance (vyjma produktů rybolovu) vykazovala velmi záhy kladné
saldo, které např. v roce 2004 překročilo 3,5 miliard eur přebytku 447 . V roce 2011 export
zemědělských surovin ze Španělska představoval 27.9 miliard euro, což tvořilo 13% veškerého
španělského exportu.448
Úspěch španělského zemědělství není viditelný jen na zahraničních trzích, ale také jej
můžeme pozorovat v samotném Španělsku, kde má zemědělství důležitou roli v rámci
ekonomické aktivity země. Zemědělské odvětví hraje ústřední roli v udržení poptávky v odvětví
průmyslu a služeb. Navíc je důležité v zásobování významného potravinářského průmyslu, který
má dominantní pozici v rámci španělského průmyslu (17,2% z celkové tržby). Nedávné
socioekonomické analýzy potvrzují, že potravinářský průmysl spolu s ostatními méně tradičními
odvětvími, vytváří nový prostor pro industrializaci venkova, která je důležitá pro proces rozvoje
venkova.449
Během prvních let členství se podstatně urychlil proces zániku a slučování farem, což se
projevilo ve velkém nárůstu jejich fyzických rozměrů. Srovnání dat ze zemědělského sektoru v
letech 1989–1999 nám ukazuje, že se plocha farem zvětšila o 25%, což bylo doprovázeno
velkým nárůstem (35%) obhospodařované půdy.450
Od počátku existence SZP zdůrazňovala finanční podporu a ochranu tzv. kontinentálních
produktů (zemědělské plodiny, hovězí maso a mléko). Tyto produkty představují okolo 35%
konečné zemědělské produkce Evropské unie a získávají více než 60% z Evropského
zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). Oproti tomu tzv. středomořské
produkty (ovoce, zelenina, olivový olej, víno, tabák a bavlna) mají menší podporu EU. 451
446

42,3% světové produkce podle andaluské rady pro ekonomiku, inovaci a vědu.
Ministerio de agricultura pesca y alimentacion. Madrid, Informe anual, 2006
448
Magrama, Arias Cañete subraya la capacidad del sector agroalimentario español para abastecer los
mercados como una ‘fortaleza de primer orden’, online, [cit. 2. 11. 2013],
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-230982-16.
449
Blanco Fonseca, Maria, Garcia German, Sol. Bardaji de Azcarate, Isabel: El modelo de ayudas
directas en la PAC post-2013: análisis de impactos de escenarios potenciales, Economía Agraria y
Recursos Naturales. Madrid: Mundi-Prensa, 2011, str. 83-108.
450
López Iglesias, Edelmiro: Los cambios recientes y la tipología actual de las explotaciones agrarias en
España; algunas implicaciones para la política agrarian. Jornada temática sobre la agricultura española
en el marco de la PAC, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003; online, [cit. 20. 5. 2013],
http://www.mapa.es.
451
Ovoce a zelenina představují 15–17 % konečné zemědělské produkce Společenství, zatímco získávají
3,5 % z prostředků EZOZF. Víno představuje asi 5,4% konečné zemědělské produkce a získává téměř 2
% z fondu.
447

141

Zároveň ostatní produkty, které nespadají ani do jedné skupiny, jako je například drůbeží či
vepřové maso, nemají žádnou přímou finanční podporu. Daný směr, který byl příznivý pro
kontinentální produkty, vysvětluje zvláštní situaci španělského zemědělství ve vztahu k
příspěvkům SZP. Celkově bylo Španělsko druhým největším příjemcem fondu EAGGF (6,422
miliard eur v roce 2003 a 6,5 miliard eur v roce 2012). Zároveň však španělští zemědělci
získávali relativně nejméně. To je způsobeno mírou zastoupení nejvíce chráněných
kontinentálních produktů (obilovin a hovězího masa) ve španělské produkční struktuře. Do této
oblasti se soustřeďovalo 36% financí získaných z EAGGF. Zvláštní případ představuje španělské
mlékárenství, které je obětí procesu integrace. V letech 1984–2000 zmizelo 77% španělských
producentů mléka. Pokračoval tak proces adaptace v EU, který se doposud nedá považovat za
ukončený a který by se mohl prohloubit, pokud zmizí národní kvóty v roce 2015. Ty jsou totiž
základním mechanismem regulace mlékárenského trhu EU. 452 Všechny studie potvrzují, že
urychlení procesu zániku a slučování mlékárenských farem, je spojeno s evropskou politikou v
mlékárenském odvětví.453
Reformní procesy v rámci McSharryho reformy (1992) a Agendy 2000 (1999) měly
významný dopad na rozdělování prostředků ze zemědělských fondů. Zavedení přímých podpor
zemědělcům (přímé platby kompenzovaly snížení cen) a zavedení opatření pro rozvoj venkova
znamenalo nárůst prostředků ze zemědělských fondů, které mířily do Španělska. Tento nárůst
stoupl z 9% výdajů EAGGF (v období 1989–1991) na 14% (2003). Jak již bylo řečeno,
Španělsko se stalo v příslušném odbobí druhým největším příjemcem prostředků ze
zemědělských fondů. O toto umístění se dělilo s Německem a obě země se umístili za Francií,
která získávala více než 20% finančních prostředků EAGGF.
Fischlerova reforma z roku 2003 zachovala (s malými odchylkami) nerovnováhu při
rozdělování prostředků fondů podle rozměrů farem. Ve skutečnosti tento vztah mezi velikostí
farmy a získanou podporou z fondů zachovaly všechny reformy. Znamená to, že zatímco farma o
velikosti méně než 8 evropských velikostních jednotek (ESU) získala průměrně méně než 2.000
euro přímé podpory za jednotku pracovní síly, farmy o velikosti 40 až 100 ESU získaly přibližně
10.000 euro. Výsledkem bylo, že farmy větší než 40 ESU (18 % farem z celkového množství)
soustřeďovaly 50% přímých podpor. Oproti tomu farmy o velikosti méně než 8 ESU (40% z
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celkového množství) čerpaly sotva 15% prostředků. Zveřejněné údaje ukazují, že přibližně
polovina příjemců získávala méně než 1.250 eur ročně, zatímco 5 % výrobců, kteří pobírali více
než 20.000 eur ročně, využívali 50% celkové částky podpor.454
Tato dynamika financování byla ku prospěchu zemí jako je Dánsko, Velká Británie,
Belgie či Německo, kde se nacházejí velké farmy. Ve Španělsku tato situace (následek větší
produkce, která byla upřednostňován na začátku SZP) napomáhala velkým farmám na jihu země.
Podle údajů Evropské komise bylo v roce 2003 ve Španělsku 734.440 zemědělců (což
představovalo 88,25 % registrovaných příjemců), kteří získali roční příspěvek nižší než 10.000
eur (to představuje 32,87 % z celkového množství přímých podpor). Oproti tomu 9.870
zemědělců (1,1 % registrovaných příjemců) získalo roční podporu více než 50.000 eur (22,37 %
z celkového množství přímých podpor).455
Na nátlak veřejnosti a některých nevládních organizací musely španělské úřady zveřejnit
seznam jednotlivých příjemců fondů. 456 Tím vešlo ve všeobecnou známost, že ve Španělsku
bylo třista tři soukromých příjemců, kteří ročně získávají více než 300.000 eur. Z tohoto počtu
pak sedm hlavních příjemců (jejichž jména jsou veřejně dobře známa) čerpalo více než 14
milionů euro ročně. 457 Tato situace bezpochyby přispěla k zpochybňování legitimity SZP u
veřejností. Evropská komise proto dlouhodobě uvažovala o omezení základní podpory aktivním
zemědělcům zavedením limitu ve výši 300.000 eur na rok a farmu458.
Reformní procesy v letech 1992, 1999 a 2008 tuto situaci nezměnily. V roce 2012 dostalo
Španělsko dotace ve výši 6,5 miliard euro. A opět 1,41% zemědělských podniků dostalo podle
údajů Evropské komise přímou zemědělskou podporu vyšší než 50.000 euro. 3.580 vlastníků
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zemědělských statků dostalo přímě platby vyšší než 100.000 euro.459 Zajímavým ukazatelem
jsou i jména příjemců. Ve Španělsku mezi největší příjemce přímých plateb patřili velké
společnosti Mora Figueroa Dómeqc (2.793.942,55 euro), Azucarera Ebro, Corporación
Peñasanta (Central Lechera Asturiana), García Carrión (vína Don Simón), Nutrexpa (Colacao,
Nocilla), Pastas Gallo a dokonce i maloobchodní řetězec Mercadona. Náhrada cenové podpory
přímou podporou (poskytovanou na hektar obhospodařované zemědělské půdy nebo na počet
kusů hospodářských zvířat) udržela vztah mezi velikostí farmy a čerpanými prostředky.
Zavedení jednotné platby, která znamenala oddělení plateb od produkce, na této nerovnováze nic
nezměnilo. Jednotná platba na hektar je založená na historickém modelu (průměr přímých
podpor, které zemědělec získal v letech 2000–2002). 5% modulace podpor v roce 2005 (počítaná
od částky 5.000 eur) a až 10% dobrovolná srážka z podpory (ve Španělsku se schválila 5%
srážka) v zásadě existující nerovnováhu také nezmění. Pouze zavedení „opětovné nacionalizace“
jednotných plateb (což není případ Španělska) či explicitní redistribuce 20% dobrovolné
modulace by mohla situaci vyřešit.
Rozdělování prostředků z fondů mezi jednotlivé autonomní společenství také ukazuje
velké rozdíly, které existují mezi produkčními strukturami jednotlivých oblastí. Mezi autonomní
oblasti, které nejvíce těžily ze SZP, patří v tomto pořadí: Andalusie, Kastilie a León, Kastilie-La
Mancha a Extremadura. V těchto oblastech bylo soustředěno více než 70% celkových
prostředků, které mířili do Španělska. Zde se nachází významní výrobci zemědělských plodin a
olivovníků a zároveň se zde nacházejí nadprůměrně velké farmy (ve srovnání s celonárodním
průměrem). Uvedené autonomní oblasti zaznamenaly zvýšené výnosy na jednotku plochy, což
znamenalo, že dané odvětví vykazovalo z ekonomického hlediska větší nárůst, než je španělský
průměr.460
Autonomní oblasti, které z fondů EAGGF získávaly naopak nejméně, jsou oblasti
Galicie, Kantábrie, Baskicka, Asturie (s malými farmami orientovanými převážně na
mlékárenství) a producenti středomořských plodin (Valencie a Murcie). V případě oblastí
Galicie, Asturie, Kantábrie a Baskicka velké strukturální změny nemohly vykompenzovat ztráty
zisků za hektar. 461 Co se týče Valencie a Murcie, jejich specializace na intenzivní pěstování
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středomořských plodin, které jsou orientovány na vývoz, přinesla nárůst výnosu na jednotku
plochy. V případě Katalánska umožnil intenzivní chov dobytka rozvinout model zemědělství,
který se stal prakticky nezávislý na financích SZP. To vysvětluje, proč Katalánsko s 12%
celonárodní zemědělské produkce Španělska získávalo pouze 6% z financí EAGGF určených
pro regiony.
S podobným scénářem odpovídajícímu posledním letům se setkáme i v roce 2012, kdy
místní zemědělci podle Španělského zemědělského záručního fondu462 podali dohromady 49.925
žádostí o přímé platby v hodnotě 173,46 milionů euro. To představuje pokles o 2,83% oproti
roku 2011 v počtu žádostí, ačkoli absolutní hodnota požadovaných částek se zvýšila o 3,75%. Co
se týče regionálního rozložení získaných prostředků, struktura příjemců se také moc nelišila.
Dominovala Andalusie (57,24 miliony euro), následovaná Kastilií a Leónem (33,45 milionu
euro), Kastilií-La Manchou (25,49 milionu euro), Extremadurou (15,28 milionu euro), Aragónem
(14,6 milionu euro), Katalánskem (9,38 milionu euro), Galicií (4,13 milionu euro), Navarrou
(3,2 milionu euro), Valencijskou oblastí (2,99 milionu euro), Murcií (1,67 milionu euro),
Baskickem (1,65 milionu euro), Madridem (1,45 milionu euro), Asturií (892.540 euro),
Baleárskými ostrovy (491.567 euro), Kantábrií (900.153 euro) a Riojou (57.230 euro). Prakticky
65% všech žádostí pocházelo z autonomních oblastí Andalusie, Kastilie-La Mancha a Kastilie a
León463.

5.7 Společná zemědělská politika jako původce institucionální změny
Vstup Španělska do Evropského společenství se uskutečnil ve stejném období, kdy se
začala etablovat zemědělská správa v jednotlivých autonomních oblastech. V návaznosti na
ustanovení článku 148.1.7. Ústavy se zemědělství a chov hospodářských zvířat stalo jednou z
hlavních pravomocí nových autonomních oblastí. To byl také důvod, proč během osmdesátých
let došlo k rozsáhlému a složitému převodu služeb a administrativních jednotek z Ministerstva
zemědělství, rybolovu a výživy do správy autonomních oblastí. Integrace španělské zemědělské
politiky do SZP proměnila autonomní oblasti ve správce finančních příspěvků a autoritu, která
kontroluje nařízení SZP. Centrální veřejná správa přijímala finance z fondů Společenství a
převáděla je do pravomoci správ jednotlivých autonomních oblastí (institucí vyplácejících a
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spravujících podporu). Tyto dvě administrativní úrovně vytvořily složitý byrokratický rámec
umožňující převádění finančních prostředků Evropské komise do rukou zemědělců založený na
vzájemné koordinaci. Celý administrativní proces byl na politické úrovni zaštítěn Sektorovou
komisí pro zemědělství, na které se pravidelně setkávali regionální tajemníci pro zemědělství s
ministrem zemědělství. Během osmdesátých let byla tato komise hlavní platformou k diskuzím
ohledně rozdělování evropských prostředků mezi jednotlivé autonomní oblasti i místem, kde se
autonomní oblasti domlouvaly na aplikaci unijní legislativy.
Dvojitý souběžný proces „decentralizace“ a „europeizace“ zemědělské politiky měl za
následek nepřítomnost autonomních zemědělských politik. Řečeno jinými slovy, zemědělské
politiky autonomních oblastí se až do konce devadesátých let omezovaly na převod evropských
finančních prostředků zemědělcům. Potvrzují to skromné rozpočty jednotlivých regionálních
úřadů pro zemědělství,
administrativu.

465

464

které byly povětšinou omezeny na personální náklady a

Navíc je třeba podotknout, že konec poskytování některých služeb

Ministerstvem zemědělství, rybolovu a výživy způsobil, že se v mnoha případech autonomní
oblasti staly jediným orgánem zemědělské správy. Centrální zemědělská správa se omezila na
oblast sociálního zabezpečení v zemědělství, pojištění zemědělských podniků, velké projekty
zavlažování půdy a příspěvky na naftu. Lze říci, že to byl hlavní důvod, proč v osmdesátých
letech autonomní oblasti získaly monopol na správu a přímý kontakt s problematikou
zemědělského odvětví. Podle některých autorů neexistence reálné zemědělské politiky
v některých autonomních oblastech přinesla velké problémy v oblasti poskytování veřejných
služeb zemědělcům, v uspořádání a směřování zemědělského sektoru, v koncentraci nabídky, v
politice podpory jakosti, v nakládání s hnojivy apod.466
Obavy z krize SZP a rozšíření nových hodnot spjatých s multifunkčností zemědělství
umožnily od konce devadesátých let spustit inovaci v institucionální oblasti a rozvoj moderních
zemědělských politik ve Španělsku. Krize legitimity SZP dovedla španělskou veřejnou správu k
přeformulování vztahu mezi zemědělcem a společností. Autonomní oblasti začaly lépe využívat
finanční prostředky prvního a druhého pilíře. Zavedly adekvátní politiky odpovídající
specifickým vlastnostem jednotlivých krajiných území. Převládající praxe v zemědělském
sektoru měla snahu (podle francouzského modelu územních smluv o hospodaření) smluvně
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provázat vztah zemědělce se správními orgány. Vydala se proto směrem ukotvení smluvního
vztahu mezi veřejnou správou (která rozděluje prostředky) a spravovatelem (který má formální
závazky k správním orgánům a společnosti) s cílem zaručit životaschopnost španělského modelu
zemědělství v nové globalizované ekonomice. Španělská veřejná správa rovněž soustředila svou
pozornost na vyskytující se nedostatky v některých strategických oblastech jako je podpora
výzkumu, školení zemědělců či zavádění nových technologií. Rostoucí význam životního
prostředí v reformované SZP donutil španělské orgány veřejné správy zcela přeformulovat vztah
mezi zemědělcem a životním prostředím. Proces, který začal na přelomu tisíciletí založením
agroenvironmentálních podpor, se umocnil, a to jak v oblasti legislativy (ekologická
podmíněnost se uvedla do praxe), tak distribuce (25% prostředků nových programů pro rozvoj
venkova se začalo používat na opatření spojená s životním prostředím).
Do sítě Natura 2000, což je soustava chráněných území Evropské unie, se ve Španělsku
zahrnuje 23,7% užitné zemědělské plochy (téměř 6 milionů hektarů) a více než jeden milion
hektarů mořské plochy (1.088.260 ha).467 Tato situace přinesla významné změny v zemědělské
praxi a změnila společenskou úlohu mnoha zemědělců. Zároveň typicky španělské problémy,
jako je boj proti erozi či úspora vody, nutily správní orgány uvádět do praxe nové iniciativy,
zaměřené na posílení environmentální role zemědělství. Zákon o udržitelném rozvoji venkova
z roku 2007 upevnil základní principy této nové dynamiky v souladu s evropskými normami.468
Nelze ani vynechat iniciativy Unie (Leader a Proder), které měly přispět k inovaci v
institucionální oblasti a diverzifikaci hospodářské činnosti na španělském venkově. Zkušenosti
získané z unijních programů, které byly řízeny lokálními autoritami, jsou výborným důkazem
institucionální europeizace rozvoje venkova. Iniciativa Leader zahájena v devadesátých letech
vznikla jako mechanismus podpory založený na místním partnerství. Nicméně pojetí iniciativy
Leader jako prvku umožňující místní rozvoj se rozvíjelo a stalo se více územní koncepcí.469 Tato
iniciativa také směřovala k procesu vzdělávání ve venkovských oblastech a proměnila se
v mechanismus institucionalizace míst pro vzdělávání vedoucích pracovníků a odborníků na
rozvoj venkova.470 Utváření nových sítí spolupráce při správě venkova bylo ve Španělsku velice
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omezeno.471 Přesto vše nasvědčuje tomu, že místní činitelé iniciativu přijali kladně a tato metoda
i nadále bude jedním z hlavních pilířů rozvoje venkova ve Španělsku. Kladné přijetí iniciativy
přimělo Evropskou komisí k tomu, že se Leader stal jednou ze čtyř základních os nové politiky
rozvoje venkova v období 2007–2013. Právě na rozvoj venkova bylo k dispozici v tomto období
5% prostředků nových programů. Úspěch těchto iniciativ v oblasti venkova přiměl správní
orgány, aby do této oblasti nasměrovaly více finančních prostředků (10%).

5.8 Autonomní oblasti a Společná zadědělská politika: teritorializace
Zmiňovaný vývoj dvojího procesu europeizace zemědělské politiky (v období
hospodářské krize) a vytvoření decentralizovaného autonomního státu přály teritorializaci
zemědělských zájmů v souvislosti s SZP. Došlo ke kompetenčnímu sporu s centrální vládou, ve
kterém se autonomní oblasti snažily získat hlavní slovo v oblasti zemědělské politiky.
Autonomní oblasti se staly důležitým aktérem formulujícím zájmy, které bylo třeba bránit jak na
úrovni Španělska, tak Evropské unie.
Jelikož v začátcích autonomní oblasti neměly vlastní zemědělské politiky, dostávaly se
místní politické elity do pozice lobbistů chránících zájmy svého území. V mnoha případech
regionální politici adoptovali postoje zemědělských odborů a začali je považovat za vlastní
postoje regionální správy. Tento proces byl umožněn díky slabému postavení celonárodních
výrobních organizací a regionálních odborových organizací. Autonomní oblasti postupně
využívaly možností, které nabízela evropská politika, a staly se hlavní platformou pro promítnutí
zemědělských zájmů na evropskou úroveň.
Autonomní oblasti se od svého vstupu do ES stále dožadovaly aktivní účasti na SZP, a to
jak ve vzestupném směru (přímá či nepřímá účast v příslušných orgánech Společenství), tak v
sestupném směru (zavádění evropských rozhodnutí). Ačkoli autonomní oblasti získaly téměř
okamžitě výsadní postavení v zavádění rozhodnutí Společenství, jejich zapojení směrem nahoru
se vyvíjelo mnohem pomaleji.
Sektorová komise pro zemědělství až do konce devadesátých let nekonsolidovala poradní
orgány, na kterých by ministr zemědělství a rybolovu probíral s autonomními oblastmi postoje
Španělska při vyjednáváních v rámci Evropské unie. Vzhledem k procesu rostoucí teritorializace
zemědělských zájmů bylo stále potřebnější umožnit autonomním oblastem přístup k jednání
v Evropské unii. V roce 1998 v rámci prvních uskutečněných dohod ohledně účasti autonomních
aprendizaje y nuevas estructuras. Documentos de Análisis Geográfico, číslo 37, 2000, str. 108.
471
Morata, Francesco, Barúa, Dimitri: La europeización de las políticas regionales de desarrollo agrícola
y rural. v Closa, Carlos, ed.: La europeización del sistema político español. Madrid: Istmo, 2001.

148

oblastí v evropských institucích získaly přístup do padesáti pěti výborů Evropské komise. Mezi
těmito výbory sice nebyl žádný z významných řídicích výborů pro organizaci trhu SZP, zato zde
byl zahrnut výbor STAR (Výbor pro zemědělské struktury a rozvoj venkova). Od této chvíle
měly autonomní oblasti v rámci španělské delegace přímý přístup k evropských mechanismům,
kde se schvalují a pozměňují návrhy na programy rozvoje venkova, které řídí opatření v rámci
druhého pilíře SZP. Později se autonomním oblastem otevřely také výbory spojené s účetní
problematikou, zemědělskou statistikou, zachováním genetických zdrojů a výborem pro
potravinový řetězec.
Nejvýznamnější změna na politické úrovni proběhla v roce 2004, 472 kdy se zástupci
autonomních oblastí začaly účastnit pracovních skupin Rady, konkrétně zvláštního výboru pro
zemědělství a Rady ministrů zemědělství a rybolovu. V roce 2005 se poprvé od roku 1986 jedna
z autonomních oblastí (Kastilie a León) přímo účastnila jednání ohledně reformy zemědělského
sektoru Evropské unie (odvětví cukru). 473 Vyjednávání ohledně cukru ukázala, že centrální
správa a autonomní společenství mohou na evropské úrovni rozvíjet úspěšnou spolupráci při
obraně regionálních zájmů.474 Tato nová spolupráce se neomezovala pouze na institucionální
oblast (tedy na účast autonomních společenství v Radě ministrů). Týkala se také vytvoření
neoficiální sítě spolupráce mezi jednotlivými autonomními oblastmi při obraně svých zájmů jak
na národní, tak na evropské úrovni. Započatou tendenci může potvrdit spolupráce mezi
autonomními oblastmi v tématech jako společná organizace trhu s ovocem a zeleninou, společná
organizace trhu s vínem či rozvoj venkova.
Na základě uvedených poznatků lze konstatovat, že v oblasti zemědělské politiky měla
europeizace velký dopad na domácí instituce. Proces europeizace byl také znatelný v některých
dalších politikách, které byly se zemědělstvím provázané, například v politice životního
prostředí.
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Europeizace zemědělské politiky podnítila spolupráci mezi jednotlivými

autonomními oblastmi a mezi oblastmi a státem za účelem společné obrany zájmů. Začlenění
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Španělska do struktury SZP neovlivnilo pouze španělské správní orgány a jejich zemědělskou
politiku, ale také významně změnilo povahu vztahu mezi jednotlivými orgány.
Opětovná nacionalizace, která vyplynula z momentální krize SZP, ještě více umocnila
potřebu výše popsané vzájemné spolupráce. Stále častěji se totiž objevují důležitá rozhodnutí,
která je nutno přijmout jak na národní, tak regionální úrovni. Uvedená změna přinesla větší
nezávislost státních orgánů. To s největší pravděpodobností zvýší napětí a vnitřní debaty budou
čím dál častější. Před zodpovědností přijmout rozhodnutí dříve adoptované na Radě ministrů,
bude politické vyjednávání uvnitř státu nabývat stále většího významu.
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6 Zahraniční politika Španělska a EU
Je zřejmé, že vstup Španělska do Evropského společenství v roce 1986 s sebou přinesl
nutnost vyvinout značné úsilí s ohledem na přizpůsobení institucí a fungování mladé španělské
demokracie komplexnímu rámci evropské integrace. Taková snaha logicky vyvolala strukturální
změny s cílem vytvořit podobné struktury, jaké fungovaly v ES/EU.
Konvergence cílů a priorit v zahraniční oblasti přicházela současně se snahou začlenit se
mezi evropské moderní demokratické národy a z nutnosti přijmout platný právní rámec
Společenství v oblasti vnějších vztahů. Přizpůsobování nastalo zejména v oblasti evropské
obchodní politiky, ale také v souladu s nutností začlenit se do obraně bezpečnostních struktur,
jako byla Západoevropská unie. Pravdou zůstává, že veškeré změny ve španělské zahraniční
politice se od konce Frankovy diktatury odehrávaly v souladu s vizí budoucího členství
v Evropském společenství. Proto většina analytických přístupů, popisujících vývoj španělské
zahraniční politiky, pracuje s uvedeným kontextem, a to především ve vztahu k procesům
akulturace a osmózy (tzn. propustnosti struktur), které ovlivnily vše od vnímání reality až po
státní správu, včetně samotného procesu demokratizace, a později vývoje zahraniční politiky
demokratického Španělska. Základním centrálním bodem veškerého snažení španělské
zahraniční politiky byla od období demokratizace snaha obnovit ztracenou roli v Evropě
prostřednictvím vazby na nadnárodní integrační proces starého kontinentu, odkud bylo
Španělsko vyčleněno v důsledku existence autoritativního Frankova režimu. Po přistoupení se
Španělsko v rámci ES/EU dokázalo rychle etablovat jako demokratická země a zároveň dosáhlo
mnoho velmi důležitých cílů, které přesáhly oblast tradiční národní zahraniční politiky. Je
zřejmé, že nejistota v mezinárodním postavení Španělska a jeho neúplné mezinárodní začlenění
až do osmdesátých let, byly dva zásadní prvky, které výrazně bránily vnější projekci Španělska
během diktatury, zatímco evropská integrace vedla k potvrzení nové dimenze zahraniční politiky
a definitivnímu překonání tradiční mezinárodní izolace.
Každopádně by se nemělo zapomínat, že členství Španělska v NATO a Evropské unii,
které se v současné době považuje za logický důsledek demokratizace na mezinárodní úrovni,
nebylo jedinou možností, a že alespoň technicky existovaly další alternativy. Je zřejmé, že
výhody těchto možných alternativ, oproti zvolení možnosti integrace zpět do Evropy, nebyly
porovnatelné, nicméně poslouží k celkovému objasnění historických skutečností. Rozhodnutí
Španělska nebylo ani čistě mechanické, ani nesporné. V tomto ohledu je třeba připomenout cestu
předsedy vlády Adolfa Suaréze do Havany v roce 1979 za účelem participace na konferenci
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Nezúčastněných zemí a následný neutralistický obrat, který zinscenoval v souvislosti s
bipolárním konfliktem. Nebo protiamerické postoje předsedy socialistické strany Felipa
Gonzáleze při výměnách názorů ohledně NATO. Také je třeba mít na paměti, že na začátku
osmdesátých let se hlas Španělska v Organizaci spojených národů neshodoval ani s pozicemi
zemí ES, ani s NATO. Španělsko se tehdy připojilo k palestinskému a latinskoamerickému
bloku. Popsaná situace sváděla mnoho politologů, politiků i analytiků považovat Španělsko za
enfant terrible srovnatelný s Řeckem. 476 Avšak za méně než deset let byla tato hypotéza
vyvrácena skutky. Španělsko ratifikovalo své setrvání v NATO, podepsalo dohodu o přistoupení
do Evropského společenství, diplomaticky uznalo Izrael, zúčastnilo se konfliktu v Perském
zálivu, včetně účasti válečného loďstva při námořní blokádě, a umožnilo využití domácích
vojenských základen při logistické snaze koalice vedené Spojenými státy americkými. Stručně
řečeno, v zahraničně politické oblasti se shodovalo se strategicko-obrannými a ekonomickými
zájmy zemí západní Evropy. Dnes po necelých třiceti letech, je Španělsko považováno za
horlivou a instinktivně proevropskou zemi.
Jak uvádí José Ignacio Torreblanca, během posledních třiceti let byla španělská
zahraniční politika vázána jediným (ale dvojnásobným) cílem. Za prvé evropskou integrací a za
druhé, integrací Evropy. Přičemž oba uvedené cíle (evropská integrace i integrace Evropy) se
nejenom doplňovaly, nýbrž i odsunuly všechny ostatní zahraničně politické aktivity na druhotné
místo. Popřípadě je považovaly za doplňkové formy hlavních činností. 477 Mnoho národních
politik začalo být vnímáno v evropském prostoru za doplňkové, a španělská zahraniční politika
přijala za svá evropská stanoviska a standardy pro vytváření úsudku, rozvoje a dosažení
národních zájmů.
Španělsko se připojilo ke skupině zemí, které bránily potřebu posílit mechanismus
Evropské politické spolupráce (EPS),478 a umožnilo shodu při vytváření evropské diplomatické
agendy.479 Jaké výhody pro Španělsko plynuly z praktikování uvedené politiky? Odpovědí je
mnoho a všechny pomohou vysvětlit Španělskou pozici jak na mezinárodní, tak na národní
rovině.
V oblasti zahraniční politiky nastala značná míra europeizace prostřednictvím dvou
476
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procesů, které na sebe vzájemně působily. Na jedné straně se jedná o konvergenci. Španělsko
mělo tendenci upevňovat a vymezovat svoji pozici tím, že bude brát v úvahu nejenom své vlastní
zájmy, ale především zájmy Evropy jako celku. A na druhé straně se jedná o přenesení národních
politických priorit, což umožnilo multilateralizaci vztahů tam, kde existovalo riziko bilaterální
stagnace, jako v případě Maroka, nebo zaniknutí v pouhé rovině rétoriky, jako v případě
Latinské Ameriky.480 Uvedené vysvětlení by bylo neúplné, pokud by se nevzaly v úvahu další
dva mechanismy, které ovlivňovaly europeizaci španělské zahraniční politiky během přechodu
k demokracii. Za prvé proces akulturace španělské diplomacie v souladu s metodami a formami
vlastními evropské integraci, který začal již v období vyjednání s EHS v roce 1966 před
podepsáním Preferenční dohody v roce 1970. Proces akulturace španělské zahraniční politiky na
základě zvyků evropského modelu na multilaterální úrovni pokračoval i v následujících letech
během přechodu k demokracii. V tomto smyslu se nesmí opomenout, že přirozenými
obchodními partnery Španělska byly v této době právě země Evropského společenství na
základě preferenční dohody z roku 1970.481 Zároveň španělské politické i ekonomické elity si
idealizovaly Brusel a i to, co představoval, a ztotožňovaly Evropské společenství s demokracií a
prosperitou. K tomu je třeba dodat, že zintenzivnění vzájemných kontaktů a vztahů během
jednání o přistoupení napomohlo změnit rovnováhu sil mezi domácími politickými aktéry, a
zároveň poskytlo španělským politickým elitám nové možnosti při pozdějším získávání vlivu
v bruselských kruzích v letech 1979 a 1989.482
Zapojení

do evropské

společnosti pomohlo španělským diplomatům a státním

úředníkům 483 efektivněji bránit vlastní autonomii proti různým regionálním, sociálním a
hospodářským skupinám. Navíc napomohlo k postupnému začlenění Španělska k neformálním
procesům diplomatických setkání, k metodám evropského kooperativního federalismu
spojujícího intergovernmentalismus s federalistickými praktikami Evropského společenství, jako
jsou většinové hlasování v Radě, působnost evropských soudů a přímé volby do Evropského
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parlamentu.484 Uvedené faktory zajímavým způsobem působily také jako restriktivní elementy
vetší demokratické plurality. Právě tato dichotomie mezi vnitřní demokratizací a začleněním do
euroatlantického systému byla centrálním bodem přetvoření vnějších vztahů Španělska.485
Jak již bylo uvedeno, proces konvergence zahraniční politiky s agendou Evropského
společenství začal již před přistoupením. Evropské společenství se od začátku snažilo pomocí
diplomatické podpory na základě postupů stanovených Evropskou politickou spoluprácí,
Španělsko stabilizovat. V roce 1980 nabídlo Španělsku možnost stát se sídlem Konference o
bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). 486 Ze strany evropské devítky to byl očekávaný
politický krok, vedoucí k definitivnímu potvrzení podpory mladé španělské demokracie. Madrid
se tak po letech izolace stal sídlem velké mezinárodní diplomatické konference,487 a tím bylo
stvrzeno jeho nové postavení v evropském kontextu. Ve skutečnosti bylo velmi symbolické, že
jedna z os podpory Evropského společenství vznikla s cílem posílit zahraniční projekci
Španělska a jeho diplomacii.488 Navíc v panevropském rámci jako je KBSE, kde lze hovořit o
autentické evropské politice.489
Španělsko a Portugalsko v roce 1982 začaly využívat výhod svého postavení
kandidátských zemí. Status jim umožnoval seznámit se s mechanismy zahraniční politiky
evropské desítky v podobě zmíněné Evropské politické spolupráce. 490 Tento koordinační
mechanismus mezi kandidátskými zeměmi a zeměmi Společenství (desítka společně se
Španělskem a Portugalskem) měl velký význam. Například ve zprávě Evropskému parlamentu z
roku 1985 informuje Lucemburské předsednictví o úspěších Evropské politické spolupráce.
Uvádí, že bylo dosaženo společných postojů v otázkách tak různorodých, jako je palestinská
otázka (přistoupení Španělska k Deklaraci z Benátek), sankce za režim apartheidu v Jihoafrické
republice (tzv. kodex chování evropských podnikatelů), hledání míru ve Střední Americe (dialog
ze San José), nebo celá řada ustanovení týkajících se studenoválečného konfliktu východ -
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západ.491
V následujících letech španělská vláda urychlila proces konvergence se zahraniční
politikou svých evropských partnerů. Během prvního španělského předsednictví v Radě ministrů
Evropského společenství (první polovina roku 1989) Španělsko věnovalo veškeré své úsilí snaze
dokázat své proevropanství. O několik měsíců později, neočekávaný pád Berlínské zdi a
překvapivé zrychlení procesu německé unifikace nachytaly prakticky veškeré evropské státy
nepřipravené. Ne však Španělsko, jehož rychlá podpora plánů německého kancléře H. Kohla k
unifikaci výrazně zhodnotila španělskou diplomacii před očima Washingtonu a Bonnu. V srpnu
1990, když Irák napadl Kuvajt, španělská odpověď byla opět vnímána evropskými partnery a
Spojenými státy jako vyspělá reakce moderní demokracie. Během dalších let až do následujícího
španělského předsednictví v druhém pololetí roku 1995 se Španělsko snažilo hrát důležitou roli
v procesu budování evropské integrace i v ostatních mezinárodních otázkách dotýkajících se
Evropy. To mu umožnilo významně ovlivnit orientaci ES/EU směrem k španělským zahraničněpolitickým zájmům (Středozemí a Latinská Amerika) a dostat se blízko k francouzsko-německé
ose, k čemuž přispěla i vnitřní politická krize Itálie.
Ve výsledku bylo na mezinárodním poli postavení Španělska znatelně posíleno
příslušností k Evropské unii a později zvláště vznikem Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky EU. Analytici zabývající se evropskou zahraniční politikou poukazují na skutečnost, že
zavedením Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie se zlepšuje mezinárodní
postavení středních či menších zemí (řečeno diplomatickým termínem) v mezinárodním
kontextu.492 Je třeba připomenout, že v roce 1986 bylo Španělsko v oblasti diplomacie spíše
malou a navíc periferní zemí (jak geograficky, co se týče Evropy, tak institucionálně, co se týče
mezinárodního systému). Pro malé či periferní státy je období předsednictví Rady SZBP velice
důležité, kvůli zvýšení prestiže a získaní mediálního významu. Španělsko předsedalo Radě
čtyřikrát (1989, 1995, 2002, 2010) a ve všech případech bylo značně aktivní. Kromě výhod,
které pro Španělsko plynuly z diplomatického statusu, mu SZBP pomohla překonat syndrom
izolace z frankistického období. Je vhodné také připomenout, že v roce 1988 se většina
španělských občanů domnívala, že největší výhody vstupu do Společenství patří do oblasti
diplomacie (role Španělska ve světě) a ne do vnitrostátní sféry (demokracie, modernizace a

491

Wallace, William, Paterson, William E., (eds.): Foreign Policy Making in Western Europe. London:
Saxon House, 1997, str. 67-68.
492
Wallace, William: Introduction: Cooperation and convergence in European foreign policy. in Hill,
Christopher, ed.: National Foreign Policies and European Political Cooperation. London: Allen and
Unwin, 1989, str. 12.

155

ekonomický rozvoj).493
V národním měřitku přináší SZBP jednu zřejmou výhodu, a to tzv. úspory z rozsahu,
plynoucí z účasti v evropské diplomatické informační síti. V případě Španělska mělo zapojení se
do Evropské politické spolupráce od roku 1986 dvojí efekt. Za prvé se Španělsko dostalo do
světového povědomí do takové míry, která by byla na úrovni národní diplomacie nemyslitelná. A
za druhé se španělská diplomacie dostala do procesu intenzivní modernizace a socializace.494
Španělská diplomatická elita se již před vstupem do Společenství zapojila do mechanismu
konzultací, který se vytvořil během fungování EPS. Vytvoření esprit de corps, tzv. ducha jednoty
(který působil na evropské diplomaty), nebo fungování poradců průřezově mezi ministerstvy
zahraničních věcí, byly důsledky existence EPS. 495 Španělská diplomacie se snažila zmíněné
tendence rozšířit. Europeizační postoj (zdola nahoru) španělské vlády lze pozorovat například v
upřednostnění vyších pozic v evropské administrativě při jmenování zástupců do EPS (na rozdíl
od zemí jako Velká Británie, které volily nižší úrovně). Dodat prestiž EPS a převzít silný
závazek související s jejím rozvojem byly rysy, které charakterizovaly začlenění Španělska do
utvářející se evropské zahraniční politiky.496 Začleňování španělských diplomatů do evropských
institucí (a zvláště pak do oblastí SZBP) a naopak bylo patrné v utváření španělské zahraniční
politiky. Jako ilustrativní příklad nám může posloužit Ministerstvo zahraničních věcí vlády José
Rodriguéze Zapatera. Ministr Miguel Ángel Moratinos byl dříve zvláštním zástupcem Evropské
unie pro mírový proces na Blízkém východě; Alberto Navarro, státní tajemník pro Evropskou
unii, byl šéfem kanceláře generálního tajemníka Rady a vysokého představitele pro SZBP.
Mimo důsledků europeizace, které díky SZBP postihly španělskou diplomacii, je třeba
popsat výhody, které ze zmíněné politiky mohly plynout vládě na vnitrostátní úrovni. V tomto
ohledu může být SZBP politicky využívána různými způsoby před veřejností. Větší mezinárodní
povědomí, které vláda získá díky fungování SZBP, umožnuje obnovení ztracené domácí
prestiže. V tomto smyslu lze poukázat na několik příkladů. Poslední vláda Felipe Gonzáleze
využila v druhé polovině roku 1995 předsednictví SZBP/EU jako pomocné ruky ke zlepšení
veřejného mínění. Příkladem je konání evropsko-středomořské konference v Barceloně v
listopadu 1995, kde se sešli ministři Evropské unie se svými středomořskými partnery.497 Stejně
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tak můžeme zmínit cestu José Maríi Aznara do Betlému o vánocích 1999. Setkání s Jásirem
Arafatem během těchto významných svátků mělo jasný cíl, vylepšit pověst předsedy vlády u
španělské veřejnosti. V tomto případě se jednalo o symbolické gesto tradiční španělské politiky
směrem k arabsko-izraelskému konfliktu (alespoň do 11. září), což ze Španělska učinilo v rámci
evropské politiky obránce palestinské otázky. Vláda také využívala SZBP/EPS a proces
europeizace na svou obranu s cílem omluvit nepopulární rozhodnutí, které byly negativně
vnímány veřejností. Tak se například mohou vysvětlit argumenty, které využila vláda Felipe
Gonzáleze v roce 1986, aby před veřejností zdůvodnila diplomatické uznání Izraele.498

6.1 Mezivládní vyjednávání
Mezivládní konference byly v případě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
zahájeny jejím vznikem v Maastrichtu. Během všech mezivládních konferencí (Maastricht,
Amsterodam, Nice, Smlouva zakládající ústavu pro Evropu, Lisabon) se vytvářel španělský
postoj, který nás dovede ke dvěma zajímavým zjištěním. Za prvé, ačkoli Španělsko pravidelně
vykazovalo velmi aktivní postoj při mezivládních jednáních (postupem času stále méně), oblast
Společné zahraniční a bezpečnostní politiky nikdy nebyla hlavním prioritním tématem
Španělska. Za druhé, španělský postoj v průběhu prakticky třicetiletého členství lze
charakterizovat jako realisticky proevropský s jistou výjimkou Aznarovy vlády, která vybočila a
preferovala více transatlantické vztahy. Tento Aznarův postoj samozřejmě ovlivnil politickou
agendu a byl také znatelný při vyjednávání reforem v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky a Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).
Po vstupu Španělska do Evropského společenství pomohl španělský proevropský postoj
vytvořit Společnou zahraniční politiku. Po pádu Berlínské zdi se Španělsko ztotožnilo s
projektem politické unie (SZBP plus společná obrana) navrženým Kohlem a Mitterrandem.
Proto také ihned podpořilo svolání mezivládní konference o politické unii. Během vyjednávání v
roce 1991, která vyústila ve vytvoření Maastrichtské smlouvy, byl postoj Španělska v oblasti
SZBP proaktivní, a to i přestože španělská agenda upřednostňovala jiná témata (např.
ekonomickou a sociální soudržnost). Španělský europeismus v oblasti SZBP se dá shrnout do
dvou základních myšlenek. Ze španělského pohledu byla SZBP potřebná k prohlubování
evropské integrace, a zároveň Evropská unie v souladu se španělskými cíli potřebovala vhodné
nástroje k získání důležitější role v mezinárodním kontextu.
Během jednání v Maastrichtu byl španělský proevropský postoj, alespoň co se týče
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metody, velice opatrný. Španělsko stejně jako většina ostatních zemí odmítlo nizozemský návrh
o začlenění SZBP do prvního pilíře a přiklonilo se k mezivládní metodě, kde obhajovalo ústřední
roli Evropské rady a Rady Evropské unie. Zároveň však souhlasilo, aby Evropská komise měla
(společně se členskými zeměmi) iniciační pravomoc v rámci SZBP. Co se týče přijímání
rozhodnutí, Španělsko patřilo do skupiny zemí, které zaujaly spíše zdrženlivý, ne však zcela
pasivní postoj. Jinými slovy podporovalo zavedení hlasování kvalifikovanou většinou v Radě v
případě politik (společné akce), které musely být dříve jednomyslně schváleny (Radou).
Španělsko svůj postoj zdůvodňovalo potřebou bránit své národní zájmy (Latinská Amerika).
Opatrnost Španělska však byla i tak pro některé země, jako například pro Velkou Británii, příliš
malá. Maastrichtská smlouva tak nakonec přijala většinový systém v operativní oblasti SZBP,
který byl podřízen právu veta členských států. Jak uvedl Felipe González, který si přivlastnil
autorství návrhu na zasedání Evropské rady v Maastrichtu, přinejmenším se formálně otevřela
cesta k využití kvalifikované většiny.499
Zdrženlivý realismus, který byl základní charakteristikou španělské politiky při utváření
SZBP, se projevil v gradualistickém přístupu ve španělských dokumentech. Tento
(gradualistický) postup, který definoval pozici Španělska v Amsterodamu a Nice, byl patrný od
roku 1995, a to ve španělském postoji ohledně role Západoevropské unie (ZEU) v procesu
evropské integrace.500 Gradualismus, který je vlastní evropské integraci (postupný proces bez
předem určeného cíle), vytvářel španělskou strategii adaptace. Španělská vláda musela de facto
přizpůsobit svůj pohled na evropskou integraci a na model SZBP změnám, které postihly
Evropskou unii po podepsání Maastrichtské smlouvy (dánské referendum a rozšíření o země
Evropského sdružení volného obchodu). Realistický gradualismus nahradil ortodoxní přístup,
zastávaný Felipem Gonzálezem do roku 1992. Ten odmítal přijetí jakéhokoli opt out (tedy
výjimky z práva EU), které mohlo vést k vytvoření Evropy a la carte. V zahraničněbezpečnostní rovině Evropa prozatím vytvářela novou dimenzi své zahraniční politiky
následkem začlenění tří neutrálních zemí (Rakouska, Švédska, Finska) a přijetím opt out pro
Dánsko v oblasti SZBP. Španělské přijetí nové reality bylo zřejmé během jeho předsednictví v
roce 1995, kdy hrálo v SZBP spíše roli zprostředkovatele než politického iniciátora. Dokumenty
vypracované v letech 1995 a 1996, kterými chtělo dát najevo svůj postoj na mezivládní
konferenci v Amsterodamu, jsou toho jasným důkazem. 501 Je to například otázka Evropské
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bezpečnostní a obranné politiky. Španělsko podpořilo její rozvoj, ale představilo ji jako proces
na dobu neurčitou, který měl skončit úplným začleněním ZEU do Evropské unie. Španělsko tak
jasně souhlasilo s dalšími kroky v procesu přeměny ZEU v operativní nástroj evropské obrany.
Zároveň si však realisticky uvědomovalo komplikace, které způsobovaly neshody mezi
evropskou patnáctkou.
Účast španělské diplomacie na mezivládní konferenci, která skončila zasedáním v
Amsterodamu (v červnu 1997), byla diskrétnější než v Maastrichtu. V oblasti SZBP se
Španělsko soustředilo na zlepšení procesu přijímání rozhodnutí a prováděcích mechanismů.
Návrhy Španělska pak figurovaly mezi konečnými rozhodnutími v Amsterodamské smlouvě.
Jedná se například o vytvoření Útvaru pro politické plánování a včasné varování; vytvoření
funkce Vysokého představitele Evropské unie pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku,
který byl zároveň předsedou Rady pro zahraniční věci, zavedení konstruktivní abstence v
procesu rozhodování;502 a rozvoj humanitárních aktivit jako jednoho z úkolu SZBP. Španělsko,
které spíše následovalo, než iniciovalo, se definitivně přidalo k dominantnímu proudu, když
dopomohlo ke schválení mírné reformy SZBP, která byla dle mnohým analytiků nutná po
selhání na Balkáně.
Na mezivládní konferenci, která skončila zasedáním Rady v Nice (prosinec 2000), a
projednávala nedořešené otázky z Amsterodamu, Španělsko zastupovala vláda Lidové strany
v čele s José Maríou Aznarem. V oblasti SZBP se agenda zabývala jediným tématem – obranou.
Kosovská krize vytvořila zázemí, které po schůzce Chiraca a Blaira umožnilo plné začlenění
ZEU do Evropské unie, což se shodovalo s tradičním postojem Španělska. K tomu je třeba
připojit španělský návrh, který požadoval zahrnutí posílené spolupráce v oblasti obrany. Tento
návrh, který nakonec nebyl do smlouvy začleněn kvůli nesouhlasu některých členů (Švédska),
reagoval na úmysl Španělska začlenit se do tvrdého jádra SZBP, které se vyvíjelo od roku 1999
(tehdy patnáctka rozhodla o vytvoření sil rychlé reakce).
Etapa reforem, která vyústila v projekt evropské ústavy, potvrzovala aktivní, i když
zeslabující tendenci Španělska. Patrné to bylo převážně v otázkách přepracování mechanismu a
pravomocí SZBP, kde španělský postoj spíše následoval postoje silnějších zemí. V rámci
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Konventu měla ministryně zahraničích věcí Ana Palacio pouze jeden příspěvek týkající se
SZBP. 503 V rámci mezivládní konference španělská vláda předložila také pouze jeden návrh
spojený s SZBP/SBOP. Na každý pád je třeba podotknout, že jak příspěvek Any Palacio v
Konventu, tak postoj vyjádřený španělskou vládou během mezivládní konference patřily k
návrhům, na které se zaměřila pozornost velkých států (Francie, Velká Británie a Německo), jež
byly skutečně rozhodujícími hráči na mezivládní konferenci v dané oblasti. Nelze zapomenout,
že nejspornější témata, jako je vytvoření vojenské plánovací buňky či přijetí doložky o vzájemné
obraně, měla dopad na složité vztahy mezi EU a NATO (ty byly ještě složitější po tzv.
transatlantické roztržce vyvolané válkou v Iráku). Na mezivládní konferenci, během vyjednávání
o ústavní smlouvě, zaujala španělská vláda přívětivý postoj k rozhodnutím, která byla nakonec
přijata a začleněna do Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu. Jde například o vytvoření funkce
evropského ministra zahraničních věcí, který měl střídavě sedět na dvou židlích (v Radě a
Evropské komisi), zodpovědného předsedovi Evropské rady. Dále pak vytvoření Evropské
služby pro vnější činnost; přijetí rozhodnutí kvalifikovanou většinou, s výjimkou obrany či
důležitých národních zájmů; strukturovaná spolupráce v oblasti obrany týkající se zemí, které
chtějí převzít větší závazky; rozšíření tzv. petersberských úkolů, mimo jiné o podporu zemí
třetího světa v boji proti terorismu 504 ; vytvoření (civilně-vojenské) plánovací buňky v rámci
Vojenského štábu EU, která bude spolupracovat s NATO 505 ; vytvoření Evropské obranné
agentury s pravomocemi v oblasti vyzbrojování; a konečně přijetí dodatku o společné obraně v
souladu se závazky evropských států vůči NATO.506
Po odmítnutí Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu ve Francii a Nizozemsku se v
červnu 2007 konalo zasedání Evropské rady, kde se předpokládalo, že definitivně skončí období
ústavní paralýzy. Cílem španělské vlády bylo podpořit smlouvu, která by zachovala důležité
prvky z návrhu Smlouvy zakládající ústavy pro Evropu. Předseda vlády Zapatero příspěl k
odblokování jednání. Společně se Sarkozym a Prodim nakonec podpořil návrhy německého
předsednictví. S Blairem pak vyjednal nahrazení funkce ministra zahraničních věcí Unie
Vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a přispěl k finálnímu
koncensu ohledně podoby Lisabonské smlouvy.
Po ratifikaci Lisabonské smlouvy se nadále Španělsko snažilo ovlivňovat vývoj v oblasti
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SZBP. Koncem roku 2009 sehrál předseda vlády Zapatero klíčovou roli při volbě Catherine
Ashtonové vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Posléze, v
souvislosti s globální krizí a institucionální reformou obsaženou v Lisabonské smlouvě, se
Španělsko postavilo za ideu posílit pozici EU jako globálního aktéra pomocí Evropské služby
pro vnější činnost (ESVČ). To se také stalo jedním z hlavních cílů španělského předsednictví,
během něhož Catherine Ashtonová podala konkrétní návrh na zavedení Služby pro vnější
činnost.507 Návrh se ovšem setkal s negativním postojem Evropského parlamentu, který se stavěl
odmítavě zejména k stylu vedení této služby. 508 Hlavní neshoda panovala v definici pozice
silného generálního tajemníka, který by sice spadal pod Vysokého představitele pro zahraniční
politiku, nicméně by měl administrativní a rozpočtové pravomoci. Zde se naráželo na neshody
mezi členskými státy a unijními institucemi. Španělsko i většinu států preferovali, aby nová
Služba pro vnější činnost fungovala na mezivládním principu. Naopak Evropský parlament a
Komise usilovali o nadnárodní prvek. Nakonec byl prvotní návrh přepracován a pozice
generálního tajemníka byla nahrazena společným systémem vedení. Konkrétně vedení služby
mělo být v kompetenci tří zástupců, přičemž jeden z nich by byl výkonným generálním
tajemníkem a zastupoval by Vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku v době její nepřítomnosti. Tento návrh byl v rámci Rady, které předsedal španělský
premiér Zapatero, jednomyslně schválen dne 26. dubna 2010, 509

Nicméně v Evropském

parlamentu byl tento návrh opět odmítnut a začalo nové vyjednávání se zástupci Evropského
parlamentu.
Celkem se konalo devět setkání, přičemž to deváté bylo klíčové. 21. června 2010 se v
Madridu setkali Vysoká představitelka C. Ashtonová, ministr zahraničí Španělska Moratinos,
eurokomisař Šefčovič a tři zástupci Evropského parlamentu Verhofstadt, Brok a Gualtieri, a
shodli se na finálním kompromisu.510 Parlamentu byly přiznány rozpočtové pravomoci v rámci
Služby i právo na informovanost o důležitých politických a strategických krocích. S ohledem na
složení diplomatického sboru dohoda umožnila, že ho budou z 60% tvořit zaměstnanci
evropských institucí a zbytek diplomaté ze členských států, což bylo v souladu i se španělskými
preferencemi. Zástupcemi Vysoké představitelky se měli stát ministr zahraničí předsedající země
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a dále pak příslušní eurokomisaři – komisař pro rozšíření a komisař pro rozvoj. Nakonec v
prosinci 2010 bylo jmenováno vrcholné vedení Služby a začalo se s přesunem zaměstnanců z
ostatních institucí EU. Služba oficiálně zahájila svou činnost k 1. lednu 2011. 511 Španělsko
nakonec dosáhlo mnoha svých cílů v této oblasti, která mu do budoucna z pohledu vlády umožní
ušetřit podstatné náklady i zachovat svoji přítomnost v zemích, kde by samostatná španělská
reprezentace nebyla z ekonomických důvodů rentabilní. Na druhou stranu lze také pozorovat, že
od daného momentu se na základě mnoha vlivů (hospodářské problémy, pomalé spuštění
Evropské služby pro vnější činnost a nízký profil vysoké představitelky) začal progresivně
snižovat zájem Španělska na posílení evropské zahraniční politiky. V roce 2012 s nástupem
Mariana Rajoye, se obnovil zájem o využití Evropské služby pro vnější činnost, k čemuž
napomohlo silné proevropské cítění nového ministra zahraničí a bývalého evropského poslance
José Manuela García-Margalla. Nová vláda přehodnotila zahraniční politiku ve světle
hospodářské krize a hledaných úspor. Ministerstvo přišlo o 54% finančních prostředků v březnu
2012, zejména v oblasti určené pro zahraniční pomoc, a bylo nuceno hledat synergie se zdroji a
akcemi EU. Vláda požádala nejvyšší unijní představitele v zahraniční oblasti EU, Catherine
Ashtonovou a Pierre Vimonta, aby v zemích, kde Španělsko nebude mít své zastoupení, mohlo
počítat se španělským diplomatem na delegacích EU (který by se na částečný úvazek věnoval
národním úkolům). V srpnu 2012 Španělsko oznámilo uzavření ambasád v Jemenu a Zimbabwe
a přesunutí ochrany španělských zájmů v těchto zemích do rukou Delegace EU.

6.2 Španělské preference vs. evropská agenda
Stabilita SZBP se podle analytiků zakládá na faktu, že dovoluje, alespoň prozatím,
národním zahraničním politikám průběžný rozvoj, a udržuje tak dynamickou rovnováhu mezi
národními zájmy a kolektivní tendencí.512 V případě Španělska to umožňuje sledovat, jak se
španělské zájmy vyrovnaly s vytvořením společných postojů a akcí v oblasti diplomacie a
bezpečnosti. Zároveň to přivádí k tradičním otázkám ohledně politické europeizace. Jaký měla
dopad evropská agenda na vytváření španělských preferencí? Či jak ovlivnila španělská témata
vytváření evropské agendy? Je třeba připomenout, že Maastrichtská smlouva zmiňuje existenci
„důležitých společných zájmů“ členských států, které tvoří základ pro přijímání společných
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strategií EU (čl. 13.2). Strategie SZBP byly přijaty jen třikrát513 – strategie SZBP vůči Rusku
(1999), Ukrajině (1999) a pro Středomoří (2000) – a to převážně kvůli obavě ze zdiskreditování
tohoto nástroje, který měl ukazovat hlavní priority a směřování SZBP.
K uvedeným společným zájmům Španělsko přidalo také své vlastní, které vycházejí ze
zeměpisných, politických a historických okolností. Zájmy španělské demokracie lze snadno
identifikovat (v době, kdy neexistovala Bílá kniha zahraniční politiky) z programových
prohlášení předsedy vlády či ministra zahraničních věcí. 514 Po sobě jdoucí vlády Felipe
Gonzáleze (1982-1996) vymezily tři základní priority či osy španělské zahraniční politiky:
Evropa, Latinská Amerika a Středomoří. Aznarovy vlády (1996-2004) pak tyto zájmy,
označované jako permanentní, dále podporovaly, 515 stejně tak jako vlády Jose Rodrigueze
Zapatera (2004-2011) a nová vláda Mariana Rayoje (2011 - dosud). Některé zájmy se protínají a
určují středobod, jež reprezentuje Evropa, která podmiňuje vztah ke zbylým oblastem,516 což
však Španělsku nezabraňuje udržovat bilaterální politické vztahy s danými oblastmi. Základní
otázka v tomto případě zní: na kolik se vytvořila dříve zmíněná rovnováha mezi španělskými a
evropskými zájmy? Na základě analýzy rovnováhy mezi španělskými a evropskými zájmy
můžeme hovořit o několika modelech. Každý z nich pak odpovídá jedné ze zmíněných oblastí:
Středomoří, Latinské Americe a USA.
6.2.1 Středomoří
V případě Středomoří panuje velmi vysoká shoda mezi španělskou a evropskou agendou,
protože se jedná o oblast prioritního zájmu jak pro Španělsko, tak pro Evropskou unii. To ostatně
od roku 2003 potvrzuje rozhodnutí Bruselu vytvořit politiku sousedství, do které se zapojili
spolu s východní Evropou také středomořští partneři. Vše se odehrává v souladu s pokyny, jež
přijala Unie v rámci Evropské bezpečnostní strategie (přijata v prosinci 2003), ve které se
zmiňují dvě myšlenky, ovlivňující evropskou politiku pro oblast Středomoří. Za prvé, je v
evropském zájmu, aby byly země na hranicích EU dobře spravovány, a za druhé, vyřešení
arabsko-izraelského konfliktu je pro Unii strategickou prioritou. Z toho Unie odvozuje svůj
strategický cíl budování bezpečnosti v sousedních zemích.
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Během devadesátých let a před zlomem vyvolaným 11. zářím hrálo Španělsko
významnou roli v podpoře zájmů členských zemí o oblast Středomoří. 517 Lze zde hovořit o
vedoucím, ačkoli ne výhradním postavení, které Španělsko zaujímalo ve vývoji evropské
středomořské politiky (Barcelonský proces). Toto vedoucí postavení posloužilo ke zviditelnění
Španělska v rámci EU, která se orientovala na střední a východní Evropu. Úspěchy, v
rozpočtové oblasti program MEDA, 518 v institucionální oblasti pak evropsko-středomořská
konference v Barceloně, kterých dosáhl Felipe González na zasedání Evropské rady v Cannes a
Essenu (1994), se snažily vyvážit politiku EU mezi jihem (Středomořím) a východem. Zároveň
jsou dobrým příkladem zacházení s evropským mechanismem,519 který prokázal, že jednotlivé
vlády využívají SZBP ke sledování národních cílů. 520 V případě evropsko-středomořského
partnerství se Španělsku povedlo převést jeden ze svých hlavních cílů v oblasti Středomoří. EU
totiž převzala odpovědnost za navýšení finančních prostředků vzájemné pomoci, které byly
původně určeny pro ni samotnou. Právě finanční prostředky byly důležitou součástí programu
MEDA. Pozdější pokusy v podobě návrhu vytvoření evropsko-středomořské banky, který byl
předložen během španělského předsednictví v roce 2002, již neměly takové štěstí.521
Prioritní zájem Španělsko tradičně projevovalo o zlepšení vztahu s Marokem. Během
španělského předsednictví v roce 2010 se konal velmi důležitý summit EU s touto
severoafrickou zemí. Historicky se jednalo o vůbec první summit EU s arabskou zemí, který
navazoval na dohody z roku 2008, kdy Maroko získalo tzv. rozšířený status s EU.522 Summit se
zaměřoval na prohloubení vztahů mezi EU a Marokem v oblasti zahraniční politiky. Předmětem
diskusí bylo vytvoření partnerství v oblasti zahraničních vztahů na základě společného
dodržování hodnot demokracie, vlády práva a ochrany lidských práv.523 Pozdějším následkem
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arabského jara lze vypozorovat zdrženlivý přístup Evropské unie i Španělska s ohledem na
nejasnost výstupů nejenom v Maroku.
Události arabského jara lze těžko kategorizovat. V Tunisku a Egyptě se uskutečnily
opravdové revoluce, v Maroku a Alžírsku se zavedly nové ústavy a konaly se svobodné volby za
účasti islamistických stran, v Libyi byla Evropa svědkem hluboké represe opozice a obyvatelstva
(skončila intervencí NATO a evropských zemí) a v Sýrii konflikt stále pokračuje s obrovskými
ztrátami na lidských životech s řešením v nedohlednu. Nástup islamistických sil Ennahda
v Tunisku nebo Muslimského bratrstva v Maroku také situaci pro EU nepomáhá vyjasnit.
Španělská vláda v duchu svých zahraničně politických zájmu v této oblasti ze začátku
podporovala demokratizační procesy v Libyi (podpora intervence), Egyptě a především v
Tunisku, nicméně ve světle islamizačních procesů byl postoj španělského ministerstva opatrnější
a zdrženlivější, ostatně podobně jako u ostatních evropských partnerů.
Častá shoda mezi členy EU v otázce Středomoří nebrání zřejmým rozporům. Jedná se
například o arabsko-izraelský konflikt. Španělsko bylo na tomto poli, pokud pomineme druhou
Aznarovu vládu (2000-2004), velice aktivní v obraně palestinských práv. Střetlo se však s
některými členskými státy (Německo, Nizozemí), kteří nechtěli příliš tlačit na izraelskou vládu,
aby pokročila v mírovém procesu. To vysvětluje, proč společná strategie EU pro oblast
Středomoří (přijatá v roce 2000) byla vágním dokumentem ve vztahu k závazku EU ohledně
mírového procesu nebo proč EU zaujala strnulý postoj při libanonské krizi v létě 2006.
Mezi členy osmadvacítky tedy panuje vysoká shoda ohledně Středomoří, což bylo možné
díky společnému vnímání (jak ze strany Španělska, tak ostatních členských států) oblasti jako
strategického místa pro udržení bezpečnosti (v širokém smyslu slova). To však Španělsku
nezabraňuje vést svou vlastní politiku, především pokud jde o bilaterální vztahy s Marokem.
Zároveň to nebrání ani podstatným názorovým rozporům mezi členy osmadvacítky, a to
především v otázce mírového procesu. Z mnoha společných akcí, které byly od roku 1993, kdy
vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva, podniknuty v oblasti Středomoří, byla většina
namířena k vytvoření a ratifikování funkce zvláštního zástupce EU pro zmíněný mírový proces
(Miguel Ángel Moratinos zastával tuto funkci do roku 2003). K tomu je třeba přičíst dvě akce
SZBP, které měly za cíl ochranu hranic v Rafáhu mezi Egyptem a Pásmem Gazy a rozvoj civilní
policie a systému trestního soudnictví v Palestině. Obdobně většina společných postojů přijatých
EU pro danou oblast, se zaměřovalo na Palestinu (Libye byla také předmětem několika
společných postojů).
Středomoří tedy představuje předmět evropské agendy, kde lze hovořit o europeizaci
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/113247.pdf.
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zdola nahoru ze strany Španělska. Tomu napomáhá významná shoda zájmů členů osmadvacítky
v celé oblasti, a to i přes nevyhnutelně odlišné postoje v arabsko-izraelské otázce.
6.2.2

Latinská Amerika
Již ve smlouvě o přistoupení Španělska k Evropským společenstvím se vyjednávacímu

týmu Španělska podařilo zahrnout, stejně tak, jak to udělali ostatní členové Společenství
se zámořskými zájmy, deklaraci o kompatibilitě zájmů v Latinské Americe. Smlouva byla
doprovázena ze strany španělské vlády prohlášením o Latinské Americe (Declaración anexa
sobre América Latina) a ze strany Společenství prohlášením o záměrech spojených s rozvojem
vztahů s Latinskou Amerikou (Declaración de intenciones relativa al desarrollo de las
relaciones). V tomto prohlášení, obě strany, Španělsko a Společenství, vyjádřily svůj záměr
využít přistoupení Španělska k prohloubení vazeb se zeměmi Latinské Ameriky. Později, během
jednání o Maastrichtské smlouvě, Španělsko usilovalo o to, aby Latinská Amerika figurovala ve
smlouvě jako prioritní oblast budoucí zahraniční a bezpečnostní politiky. Úspěch této strategie
Španělska (a částečně Portugalska) v prohloubení latinskoamerické dimenze Evropského
společenství byl prokázán už při první Evropské radě, které se Španělsko účastnilo jako
právoplatný člen. Evropská dvanáctka na setkání v Haagu v červnu 1986 vyzvala Evropskou
komisi, aby předložila členům strategii k oživení vztahů s Latinskou Amerikou.524 O rok později,
v červnu 1987, Rada ministrů zahraničních věcí přijala strategický dokument, kde navrhla
navýšit finanční prostředky Evropského společenství pro Latinskou Ameriku, zvýšit počet
zastupitelských úřadů Společenství v regionu, koordinovat lépe politiky členských států a
podpořit ekonomické reformy a procesy demokratizace v zemích Latinské Ameriky. Latinské
Americe byla rovněž nabídnuta diplomatická podpora na mezinárodních fórech (zvláště u
Mezinárodního měnového fondu) i podpora při procesu regionální integrace.525 Někteří autoři
upozorňují na skutečnost, že vstup Španělska do Společenství zapřícinil začlenění nových oblastí
do zájmu Bruselu (v souladu s předchozím prohlášením) a mělo za následek navýšení (na
dvojnásobek) evropské pomoci regionu v letech 1991-1995. 526 Znamenalo by to efektivní
přesunutí španělských zájmů na evropskou agendu. V případě Latinské Ameriky ovšem lze
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nalézt rozpory mezi španělskými prioritami a evropskou agendou. Přednostní charakter, který
má Latinská Amerika v rámci španělský zájmů, je dán jak tradičními logickými vazbami
(historické a jazykové), tak v posledním desetiletí také ekonomickými zájmy velkých
španělských společností. Od konce devadesátých let je Španělsko prvním či jedním z prvních
zahraničních investorů v oblasti.
Vztahy s Latinskou Amerikou vykrystalizovaly při druhém předsednictví Španělska
(druhá polovina roku 1995), kdy byly podepsány obchodní dohody s integračním uskupením
Mercosur (Argentina, Brazílie, Uruguay a Paraguay),527 s Chile a Mexikem, a začal se aplikovat
preferenční celní sazebník na země Andského paktu (Bolívie, Ekvádor, Peru, Venezuela a
Kolumbie) a Střední Ameriky. Evropská unie také zaujala novou strategii vůči Kubě, založenou
na politickém dialogu a pobídkách ve zřetelném kontrastu s politikou Spojených států. Na konci
předsednictví Evropská rada v Madridu v prosinci 1995 schválila druhou fázi strategie EU pro
Latinskou Amerikou na období 1996-2000.528 Nicméně pokud se detailněji zaměříme na činnosti
SBZP, lze konstatovat, že evropský zájem o Latinskou Ameriku je velmi omezený. Dvě
rozhodnutí o společném postoji (jeden k diplomatickým sankcím vůči Kubě a další k Haiti, které
iniciovala Aznarova vláda) jsou jedinými právními akty SZBP zaměřenými do této oblasti.
Prioritní cíle, které má Španělsko v Latinské Americe, vysvětlují širokou diplomatickou
aktivitu namířenou do tohoto regionu (iberoamerické summity). Tyto cíle však narážejí na
rozpory se společným evropským zájmem, což se projevuje v obtížích, které Španělsko
zaznamenává při přenesení finanční zátěže na Evropskou unii a při omezeních, kterým čelí při
snaze přesměrovat SZBP na danou oblast. Polovina oficiální rozvojové pomoci Španělska jde do
Latinské Ameriky, čímž se Španělsko snaží kompenzovat omezený zájem EU o tuto oblast.529
Co se týče legislativních aktů SZBP, je vhodné připomenout události, ke kterým došlo po
vyjádření o společném postoji ke Kubě z prosince 1996, jež vznikl na podnět J. M. Aznara proti
Castrovu režimu. Postoj některých evropských vlád (např. postoj Holandska ještě za Aznarovy
vlády či České republiky za vlády Zapatera) znemožnil přepracování postoje v duchu
posibilistického přístupu, které zamýšlely španělské vlády.
Latinská Amerika je tak oblastí, ve které může nejčastěji dojít k rozporům mezi
španělskými a evropskými zájmy, což je dáno prioritními zájmy Španělska, které jsou v
protikladu s většinovou tendencí evropských zemí, orientovanou velkou měrou na zásadovou
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politiku (na rozdíl od sousedních regionů, které přímo ohrožují evropskou bezpečnost). Navíc je
nutno poukázat na nedokončené dohody mezi EU a MERCOSUREM a EU a Andským
společenstvím národů. Ani pozdější strategie EU, vehementně podporované Španělskem,
zaměřené na partnerství s jednotlivými latinskoamerickými zeměmi jako Brazílie a Mexiko,
nedopadly podle představ. Přičtemeli se problematické vztahy s Venezuelou či Bolívií, je patrné,
že Latinská Amerika i přes snahu Španělska stále není strategickým partnerem. S ohledem na
ztrátu vlivu Španělska v EU vzhledem k probíhající hospodářské krizi se lze domnívat, že se tak
ani ve střednědobém horizontu nestane. Důvodů je mimo zmíněnou hospodářskou krizi několik.
Okolní státy EU se stále více v souvislosti s ekonomickými zájmy a možnostmi zaměřují na
pacificko-asijský region, východní Evropu a Rusko. Dalším prioritou je stabilizovat situaci
spojenou s bezpečnostními riziky a hrozbou terorismu v souvislostmi s událostmi v Africe, resp.
v arabském světě (arabské jaro).
Souhrnem, Latinská Amerika nespadá do oblasti strategického partnerství, ani není
dějištěm problematických procesů jako Afrika, které nutí Evropskou unii reagovat. Proto se zdá,
že bude i nadále jednou z oblastí, která má nejmenší zastoupení v evropské diplomatické
agendě. Dynamická rovnováha mezi španělskou národní a evropskou politikou je tak v tomto
případě narušena a přiklání se na stranu španělské politiky.
6.2.3 Spojené státy americké
S vyjímkou prvotního hříchu španělských socialistů prosazujících antiamerikanismus,
všechny následující vlády, včetně vlády F. Gonzáleze se připojily k převažujícími proudu mezi
členy EU v oblasti vzájemných vztahů s USA, který respektoval vedoucí postavení Washingtonu
po konci studené války. Adekvátním příkladem je evropské (a španělské) uznání USA jako
velitele vojenských operací v Bosně a Kosovu. Europeistický přístup Španělska ve vztahu k
USA se táhl s již známými nuancemi (arabsko-izraelský konflikt, upřednostnění Evropy v oblasti
obrany) celým obdobím Gonzálezovy vlády a byl přerušen nástupem Lidové strany k moci.
Tehdy se ve chvíli, kdy se znovu objevil rozpor mezi europeismem a atlantismem, přiklonila
Aznarova vláda k atlantismu. V tomto sporu stála Velká Británie sama proti evropským
partnerům, dokud Blair nezískal podporu Aznara. Bylo to období bombardování Iráku
jednotkami Velké Británie a USA v roce 1998, kdy se Španělsko stalo spojencem anglosaského
bloku. Toto přidružení znamenalo obrat španělské tendence, která převažovala během
socialistických vlád, kdy Španělsko přičleňovalo v oblasti mezinárodní bezpečnosti ke
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kontinentální Evropě vedené francouzsko-německou osou.530 Nebyl to však jediný případ. V
roce 2001, během Bushovy návštěvy Španělska (první evropské země, kterou symbolicky
navštívil po svém zvolení), Aznar vyjádřil podporu v otázce odstoupení od Smlouvy ABM.531 To
vše jasně ukazovalo změnu postoje španělské vlády, který se vzdaloval nejen od tradiční
španělské politiky, ale také od hlavního proudu Evropské unie. Většina členských států Evropská
unie se totiž stavěla proti bombardování Iráku a bránila mezinárodní dohody v oblasti
odzbrojování, jako například Smlouvu ABM. Lze říci, že se tradiční trojúhelníkový model
španělské zahraniční politiky přeměnil ve čtvercový,532 ve kterém Spojené státy a EU stály na
dvou protilehlých vrcholech.
Změna španělských priorit se upevnila po 11. září. Teroristické atentáty a jejich důsledky
na zahraničně politickou orientaci USA sepsánou v Bushově doktríně (preventivní úder, koalice
spojenců), vyvolaly velké změny mezi evropskými státy, a to jak na povrchu, tak v hloubkové
struktuře. Navíc se znovu objevil tradiční rozpor mezi atlantismem a europeismem v oblasti
obrany.533 V tomto případě španělský pragmatismus vedl k vedoucímu postavení. José María
Aznar zastával neformální funkci zástupce skupiny zemí, které bránily USA v otázce použití síly
proti režimu Saddáma Husseina. Tyto země tak stály proti strategii, kterou francouzsko-německá
osa zastupovala na symbolickém setkání (konaném ve Versailles v lednu 2003 k příležitosti
čtyřicátého výročí uzavření Elysejské smlouvy) a která byla proti užití síly v Iráku a přikláněla
se k vyřešení krize pomocí Rady bezpečnosti OSN. Výsledkem bylo společné usnesení o irácké
krizi, které o několik dní později podepsalo patnáct ministrů zahraničí. V situaci, kdy stála
francouzsko-německá osa proti španělsko-britské skupině, však toto prohlášení nemělo příliš
velkou váhu. Legitimita evropského postoje byla narušena o tři dny později, 30. ledna, vydáním
článku podepsaného Aznarem, Blairem a dalšími šesti představiteli evropských zemí - Itálie,
Portugalska, Polska, Maďarska a České republiky, pod názvem Evropa a Amerika musejí zůstat
jednotné (United We Stand). Tzv. dopis osmi byl otištěn ve významných evropských denících, a
ačkoli jeho obsah nebyl v rozporu s textem, který byl přijat o několik dní dříve na formální
úrovni Unie, vydání dopisu mělo dramatický efekt. Jeho obsah byl, jak uznala Paříž i Berlín,
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zcela přijatelný, přestože přesahoval irácké téma (obecná odvolání na historickou roli a význam
působení USA v Evropě a konkrétní zmínky o NATO). Nicméně použitá metoda (vydání v
novinách, opomenutí klíčové role řeckého předsednictví jako mluvčího EU a výběr skupiny
přátel, který zahrnoval tři země ucházející se o členství v EU) znamenala velké narušení jednoty
patnáctky a vedoucí role francouzsko-německé aliance. O několik dní později vznikl nový dopis
(tzv. Deklarace Vilniuské desítky), podepsaný deseti zeměmi střední a východní Evropy
(Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Rumunsko, Slovensko
a Slovinsko), ve kterém vyjádřily bezprostřední a rozhodnou podporu USA.
Hlavní role, kterou hrálo Španělsko v roztříštění (rozšířené) Unie,534 nutně znamenala
zlom ve španělském postoji k evropské zahraniční politice. Jelikož je zahraniční politika úzce
spjata s otázkami spojenými s identitou a společným projektem sociální skupiny či skupin,535 je
třeba mít na paměti, že Aznarova vláda od 11. září plně sdílela priority a metody USA v boji
proti terorismu a také neokonzervatismus, o který se USA opíraly. Po Aznarově návštěvě
prezidenta Bushe v létě 2002 začala španělská vláda začleňovat do svých projevů zmínky o
nebezpečí zbraní hromadného ničení. K tomu je třeba přičíst logické zájmy a prestiž, kterou
získala španělská vláda díky svému jednání (začlenění do G8), či samotný předseda vlády
(snímek z Azorských ostrovů).536 Španělská vláda se v letech 2002-2004 evidentně vzdálila od
svého proevropského postoje, kde se snažila o posílení SZBP jako společného cíle, a od tradiční
strategie založené na posílení Unie a procesu integrace, který byl základem pro obranu
španělských zájmů. Tato stanoviska široce sdílela také španělská veřejnost. Čím méně
napomáhala španělské jednání k utváření společného evropského postoje, tím víc byli Španělé
nakloněni existenci SZBP, a stáli tak proti své vládě. Pokud se podíváme na období Aznarovy
vlády, v roce 1997 bylo 63 % Španělů nakloněno společné zahraniční politice, zatímco na
začátku roku 2004 toto číslo stouplo na 69 %. Nárůst je mnohem větší ve vztahu ke společné
bezpečnostní politice, zatímco v roce 1997 pro ni hlasovalo 66 %, v roce 2004 to bylo 74 %.537
Je však třeba připomenout, že poslední čísla mohla být ovlivněna rozhodnutím španělské vlády o
nasazení vojska (1500 vojáků) v operaci Trvalá svoboda na území Iráku v rámci vojenských akcí
USA a Velké Británie.
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Po volbách v roce 2004, kdy se vlády ujal Rodríguez Zapatero, došlo k přeorientování
zahraniční a bezpečnostní politiky, která se v předchozím období vzdálila od vlastní politické
agendy. Nová orientace se charakterizovala europeizací spojenou s hodnotami (principy, cíle,
jednací nástroje), které se objevily v již zmiňované Evropské bezpečnostní strategii. Například
se jednalo o zprávu vypracovanou španělskou vládou pro oblast Středomoří u příležitosti
evropsko-středomořského summitu, konaného v listopadu 2005 v Barceloně k příležitosti
desátého výročí Barcelonského procesu.538 Ve zprávě španělská vláda upozorňovala na hrozby v
dané oblasti, které se shodovaly s hrozbami zachycenými v Evropské strategii. 539 Úmysl
Zapaterovy vlády byl odlišit se v mezinárodní oblasti od svého předchůdce. Používaný argument
zdůrazňoval, že socialistická vláda vložila mezinárodní politiku pod ochranu mezinárodních
právních nástrojů (nadsázka užitá v bilanci s unilaterálním jednáním Bushe a Aznara).540 Díky
změně se tak opět posílila identita Unie jako normativní mocnosti.541 Nástupem vlády M. Rajoye
naopak dochází k normalizaci vztahů se Spojenými státy, které byly za vlády Zapatera prakticky
nulové, což dokazuje i neuskutečněný summit EU – USA v Madridu během španělského
předsednictví.
6.2.4 Bezpečnost a obrana
Přídomek enfant terrible, který Španělsko získalo ještě před svým přijetím do
Společenství, vyplýval z jeho postoje k otázce bezpečnosti a obrany (zdráhavost ohledně členství
v NATO, do kterého vstoupilo v roce 1982) a také z antiamerikanismu, který převažoval jak u
politiků (včetně vládnoucí strany PSOE), tak u veřejnosti. Španělsko se tak v oblasti Evropské
politické spolupráce, kde se objevil spor mezi atlantismem (zastoupeném Velkou Británií) a
europeismem (vedeném Francií), přiklonilo na stranu europeismu. Spor mezi atlantismem a
europeismem, který několik desetiletí rozděloval evropany podle toho, jaký zaujímali vztah ke
Spojeným státům, a jak přistupovali k otázkám spojeným s bezpečností a obranou, se začal
částečně vytrácet po konci studené války. Španělsko se tak mohlo přiblížit dominantnímu
proudu, který se utvářel během devadesátých let. V institucionální oblasti může být dobrý
příkladem pragmatický postoj, který Španělsko zastávalo na následných mezivládních setkáních
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ve vztahu se začleněním ZEU do EU. Španělské politické strany, s výjimkou Sjednocené levice,
prošly během daného období (poznamenaném válkami na Balkáně) změnami ve vztahu k tématu
obrany a vztahům s USA.
Co se týče obrany a bezpečnosti, Španělsko těžilo z nových souvislostí (reforma NATO,
vznik Evropské bezpečnostní

a obranné politiky, petersberské úkoly začleněné do

Amsterodamské smlouvy), což napomohlo jeho normalizaci v dané oblasti (přizpůsobení se
dominantním pozicím v Evropě). Španělsko se zbavilo nálepky zdrženlivého partnera (reluctant
partner),542 kterou získalo během osmdesátých let, když zůstalo na okraji vojenské struktury
NATO, a začalo hrát aktivní roli, jak v operativní, tak institucionální oblasti, poháněno změnami,
které nastaly v Evropě během devadesátých let. V operativní oblasti se Španělsko vojensky
zapojilo do dominantního proudu a zúčastnilo se operací v Perském zálivu (1991), operací OSN
na udržení míru ve Střední Americe, mise NATO v Bosně, operace Alba v Albánii pod italským
velením a dokonce bombardování NATO v Kosovu a mise v Afghánistánu. V institucionální
oblasti Španělsko zkombinovalo svůj europeismus (podporovala vznik Evropské bezpečnostní a
obranné politiky) s posílením NATO prostřednictvím plného začlenění do integrované vojenské
struktury, což byl požadavek Madridského summitu NATO v roce 1997.
Cílem, který sledoval jak González, Aznar, Zapatero i Rajoy bylo začlenit Španělsko do
tvrdého jádra EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Avšak španělská očekávání narazila na jednu
zásadní věc, na nedostatek kapacit v této oblasti. Ve chvíli, kdy SZBP přešla od spekulací a
vyjednávání (mezivládní konference v Maastrichtu a Amsterodamu) k operativním rozhodnutím
(vytvoření vojenských sil pro předcházení konfliktům a řešení krizí, které byly schváleny na
zasedání Evropské rady v Helsinkách v prosinci 1999), se ukázala omezenost španělských
prostředků. Vláda José Maríi Aznara se bez váhání připojila k projektu vytvoření evropských
sil.543 Musela se však vzdát svého vedoucího postavení, pokud jde o iniciativu, a přenechat ji
velkým hráčům v této oblasti (Francii a Velké Británii). Stalo se tak ve finální fází vyjednávání o
rozvoji SZBP (Smlouva o Ústavě pro Evropu, Lisabonská smlouva). Vláda Rodrígueze Zapatera
se zavázala (prohlášení o vojenských kapacitách z listopadu 2004) k účasti na operativním
rozvoji SZBP, a to prostřednictvím dvou bojových uskupení (jedno čistě španělské, funkční od
roku 2008, druhé založené na španělsko-italských obojživelných silách a funkční od roku 2006).
Je také třeba připomenout rozhodnutí Zapaterovy vlády, která v květnu 2006 oznámila Evropské
bezpečnostní agentuře, že se zdrží kodexu chování. Ke kodexu, jež umožnil liberalizaci
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potřebnou pro vytvoření evropského zbrojního trhu, se připojilo 22 zemí EU. Své rozhodnutí
Španělsko zdůvodnilo ochranou zájmů ve sféře domácího průmyslu, který je založen na velkém
množství malých a středních firem. Kromě uvedeného mimořádné postoje a dopadů ekonomické
krize, lze konstatovat, že si Španělsko vysloužilo v oblasti SZBP pověst angažovaného partnera,
díky dvěma významným vojenským operacím, kterých se zúčastnilo v roce 2006 s více než 700
vojáky (operace v Bosně a Hercegovině a v Demokratické republice Kongo), a díky účasti na
policejních misích EU (v Makedonii a Bosně a Hercegovině). Při účasti na mnohonárodních
operacích Zapaterova vláda také akcentovala euroatlantický model a odmítla model OSN (v roce
2005 Španělsko stáhlo svá vojska, která byla rozmístěna na Haiti v rámci mise OSN). Španělsko
tak zároveň prohloubilo europeizaci (atlantizaci) obrany, která převažovala mezi členy EU.544
Uprostřed roku 2006 se Španělsko, vedle dvou již zmíněných operací EU, účastnilo operací v
rámci NATO na území Kosova (KFOR) a v Afghánistánu (ISAF). Posledně zmíněná mise byla
významná jak díky počtu vojenských sil (okolo 1.000 vojáků), tak velké míře zodpovědnosti
(odpovědná za předsunutou logistickou základnu a provinční rekonstrukční tým).
V současnosti lze pozorovat, že dopad ekonomické krize ještě více snižuje kapacitu
Španělska stát se důležitým aktérem v evropské i potažmo světové bezpečnostní politice.
Španělská vláda v červnu 2012 oznámila, že plánuje v průběhu následujících 13 let snížit
vojenské kapacity o 15.000 vojáků a dalších 5.000 civilních pozic. K tomu se musí přičíst
skutečnost, že španělské ozbrojené složky za posledních 6 let propustily 20.000 vojáků a
odstranily 50% bojových vozidel kvůli velkým nákladům a zastaralosti. Úspory v období krize
dovedly španělskou vládu snížit svou přítomnost v zahraničí. V průběhu roku 2012 byl
redukován kontingent v Libanonu na 50%. Ukončila se účast španělských jednotek v Bosně a
Hercegovině v listopadu 2011 a po výrazném snížení v letech 2012 a 2013 se počítá s celkovým
opuštěním Afganistánu v roce 2014.

6.3 Identifikace a vnímání Evropy a zahraniční dimenze Španělska.
Je obtížné vysvětlit procesy nebo mechanismy, prostřednictvím kterých bylo dosaženo
europeizace v oblasti zahraniční politiky, bez zohlednění dalších proměnných. V tomto ohledu je
podstatné vzít v úvahu problém evropské identity. To znamená identifikovat, co představovala
Evropa pro Španělsko během období přechodu k demokracii. Zde poslouží historická
interpretace mezinárodního postavení a potřeb Španělska, vycházející ze specifického výkladu
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moderních španělských dějin, ale také ortegiánského odkazu.545 Podle mnohých měli historici
výrazný podíl na zformování části kolektivního uvědomění Španělů, především v souvislostí s
rolí Španělska ve světě, 546 a nesou nemalou zodpovědnost za prezentaci vize Španělska jako
osamoceného státu, odsunutého na okraj evropské společnosti. To byl převládající stereotyp v
představách Španělů o vztazích mezi Španělskem a Evropou až do přistoupení k Evropskému
společenství. Uvedené vnímání přispělo k šíření obecné ideje nestálého, rozporuplného a
asymetrického vztahu mezi Evropou a Španělskem ovlivňující kolektivní identitu. Nicméně
nelze zapomínat, že Evropa nebo spíše vztah Španělska a Evropy byl obecně jednou ze
základních veličin, ovlivňujících pohled na historii Španělska, a hrál klíčovou roli v
rozporuplných a protichůdných pohledech na dějiny rozděleného Španělska od počátku budování
liberálního státu.547
Přiblížení uvedených problémů (seskupením proměnných historických událostí,
politických nepokojů

a rozporuplných teoretických přístupů, existujících ve studiu

mezinárodních vztahů548 lze rozvinout na základě bližší identifikace vztahu Španělsko-Evropa,
na kterém se podílel zejména proces akulturace, jehož následky jsou snadno rozpoznatelné
v kolektivní identitě Španělů. 549 Obecně se jedná o proces umožňující identifikaci složitých
interakcí, do kterého spadá rozlišení třech velmi obecných typů tendencí: akulturace a závislost,
konfrontace a odmítnutí a konečně symbióza a vzájemná závislost. 550 V průběhu dvacátého
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století lze zpočátku pozorovat dva odlišné postoje k Evropě. První z nich je definován
dominantním tradicionalistickým přístupem až do konce frankismu. Druhý postoj, pozorovatelný
dodnes, doprovázel přechod k demokracii a vycházel z požadavků modernizace španělské
společnosti, mění symbolický rámec vztahu Španělsko-Evropa, a ovlivňuje podobu vytváření a
uplatňování zahraniční politiky. V rámci tohoto procesu by se současná situace mohla posuzovat
jako období znovuzrození rovnováhy v mezikulturním vztahu, ovlivněném nástupem rýchlých
změn ve vnímání Evropy, následkem mnoha shod i rozporů, během posledních desetiletí, mezi
konceptem Evropy (Europa-matria), 551 skutečnou Evropou (asymetrické seskupení národních
zájmů) 552 a kolektivní identitou Španělů. Neboli jinými slovy, obdobím přizpůsobování se
nesčetným změnám, opakovaným evropským transformacím (institucionálním, postojovým a
strukturálním), a jejich nerovnoměrnému přesunu na španělskou společnost, která musela
souběžně čelit komplexnímu vnitřnímu procesu přizpůsobování se Evropě, a zároveň zvýšenému
úsilí adaptovat se na náhlé změny přicházejícím z vnějšku, které častokrát vyvolávaly
pochybnosti o správnosti referenčních rámců. Popsaná situace vedla poslední roky ke změnám
v tradičním vnímání symbolického významu Evropy ve španělské společnosti. Současné
problémy, v souvislosti se členstvím v Evropské unii jsou bezpochyby daleko větší než před
dvaceti lety, kdy jejich hodnocení stále ještě podléhalo nadšení z návratu do Evropy a
politických změn.

Výsledkem bylo, že europeizace španělské zahraniční politiky se

uskutečňovala ve dvou rovinách. Na jednu stranu Španělsko přijalo za vlastní evropské politiky
v oblastech, které pro ně nebyly prioritní (např. ve střední a východní Evropě a v postsovětském
prostoru) a na druhou stranu se Španělsko snažilo přenést na evropskou úroveň své zahraničně
politické priority v oblastech Středomoří a Latinské Ameriky. Díky Evropě dosáhla španělská
zahraniční politika zcela jistě strategickou hloubku, kterou by jinak postrádala, a Španělsko se
stalo strategickým aktérem, přinejmenším v těchto dvou regionech. Částečným problémem se
ukazuje být skutečnost, že tento proces, který bezpochyby přinesl enormní zisky, projevuje již
delší dobu evidentní příznaky vyčerpání. Sestupná fáze nastala po podpisu Maastrichtské
smlouvy, kdy se začaly poprvé výrazněji objevovat alternativní pohledy na vývoj evropské
integrace, a de facto skončilo všeakceptující období politického konsenzu. Během demokratizace
bylo Společenství přitažlivou volbou a ideálem, nicméně společný ideál pomalu upadal v
důsledku rostoucí nespokojenosti s evropským projektem. Navíc integrace do západoevropských
struktur od začátku posloužila politickým elitám k ospravedlnění nepopulárních hospodářských
551
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změn. Což postupem času způsobilo, že v očích části španělské veřejnosti došlo k postupnému
opotřebení symbolického významu Evropy a samotného pojmu evropanství, spojeného
s myšlenkou modernizace, jednoho z nejvýznamnějších politických mýtů procesu přechodu
k demokracii. 553 Snahy nahradit zmíněnou symboliku projevy založenými na ziskovosti také
neposkytly lepší výsledky. Političtí představitelé bez zábran používali laciné argumenty,
založené na konfrontaci nákladů a zisků ve svých projevech, a umocnili degradaci daných
pojmů.554
V důsledku toho se vytvořil odpovídající doprovodný jev, který se projevoval
jednostranným politickým a akademickým proevropským diskurzem nad rámec klasického
vztahu, založeným na myšlence modernizace. Během prvotního období španělská společnost
došla k domněnce, že Evropa poskytuje rámec, na němž lze redefinovat formulování španělské
zahraniční politiky, a přijala téměř horlivě evropské priority. Méně shody nicméně panovalo
ohledně strategických a obranných zájmů západního světa, kde se akceptace projevovala
zdrženlivěji.555 Posléze se znovuobjevením atlantické dimenze ve vnější projekci Španělska se
změnil španělský politický a akademický diskurz v prostředek vyjádření rozporu mezi různými
výklady o Evropě.556 Nastálá realita po zhroucení konsenzu o zahraniční politice557 nečekaným
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způsobem rozmnožila situace, které byly v mezikulturním vztahu Španělsko-Evropa považovány
za překonané, a upozornila na existenci alternativních politických projektů.
Evropanství a europeizace termíny často používané jako synonyma nebo alespoň
ekvivalenty v literatuře o vztahu Španělsko-Evropa, v současné době odpovídají různým
významům, ačkoli mají společný substrát a jsou silně propojené. Jejich deskripce by se neměla
dělat tak mechanicky, jak už se mnohokrát stalo u termínů modernizace a europeizace. Také
nelze zapomínat, že ve Španělsku dokonce i dnes, mluvit o Evropě má stejnou hodnotu jako
mluvit o evropanství, což je nakonec stejné jako mluvit o myšlence sjednocené Evropy kolem
demokratických hodnot a hospodářského rozvoje, do které Španělsko patří. V dnešní době
spočívá část problému v tom, že evropanství Španělska, ačkoli je v mnoha situacích upřímné,
postrádá v zahraničně politické oblasti dosažitelné cíle, na které by se zaměřilo. Zásadním
problémem se jeví i skutečnost, že Evropská unie nyní prochází obdobím nejistoty, ne-li
existenciální krizí.
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Závěr
Disertační práce se zabývala dopadem europeizace na Španělsko. Na základě analýzy
výsledků mezivládních setkání i jednotlivých španělských předsednictví zkoumala úspěšnost
prosazování národních priorit na evropskou úroveň (tzn. bottom up europeizace) a zároveň
analyzovala míru ovlivnění a přizpůsobení španělského politického systému evropským
mechanismům (tzv. top down europeizace). Záměrem bylo zjistit, zda úspěchy, postavení a cíle
Španělska v Evropské unii korespondují s představou španělské politické elity.
Závěry, ke kterým práce dospěla, potvrzují postavení Španělska jako středně velkého
státu, který je schopen v určitých momentech a situacích ovlivnit směr evropského integračního
procesu. V některých politikách dokonce do takové míry, že samo vytyčovalo cíle kterých se má
dosáhnout. Španělsku se podařilo včlenit do evropské agendy svá prioritní témata, týkající se
regulace azylů v Evropské unii, poskytnutí zvláštního statutu Kanárským ostrovům a začlenit
hospodářskou a sociální soudržnost do Maastrichtské smlouvy tak, aby země ekonomicky
profitovala z Fondu soudržnosti až do roku 2013. A nakonec i ovlivnit rozdělení počtu hlasů
v Radě ministrů jako v případě Niceské smlouvy, kdy se Španělsko dostalo prakticky na úroveň
velkých států. Prosazené priority odpovídají jeho ambicím a možnostem. Potvrdilo se, že i
středně velké státy mohou na mezivládních konferencích zastávat rozhodující roli. Možné to je
zejména tehdy, pokud je členský stát nadmíru aktivní při obhajování svých postojů během
jednání a využívá množství nejrůznějších strategií k ovlivnění procesů vyjednávání. Výzkum
ukázal, že mezi nejčastěji používané strategie Španělska patřilo využívání práva veta, chodbová
politika, organizování dvoustranných či vícestranných setkání, předkládání návrhů a protinávrhů
a vytváření koalic. Španělsko často na obranu svých zájmů postupovalo i na úkor paralýzy
jednání a získalo si pověst tvrdého vyjednavače v souvislosti s nekompromisním obhajováním
otázek vztahujících se k problematice terorismu nebo zajištění si silného postavení v Radě.
Uvedené poznatky prokazují, že Španělsko, ačkoli s rozlišným dopadem, ovlivnilo procesy
vyjednávání v ES/EU.
V souvislosti s předsednickou rolí práce objevila u Španělska dvojí tendenci. Z
hlediska působení procesu top-down bylo v posledních necelých třiceti letech hlavním cílem
Španělska sblížit se s Evropou a prokázat svou spolehlivost jako evropského partnera. Co se
týká opačného směru bottom-up, jednotlivé španělské vlády se do evropské agendy snažily
prosadit záležitosti, na kterých mělo Španělsko zvláštní zájem, a to především v oblasti
zahraniční politiky. Španělská předsednictví v EU odráží tento dvojitý jev. Zkušenosti z let
1989, 1995, 2002 a 2010 se liší v závislosti na okolnostech vývoje evropské integrace a pozicí
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Španělska v Evropě. Práce ovšem ověřila, že mezi nimi existuje určitá kontinuita. Španělsko
využilo předsednictví v oblastech, ve kterých má zvláštní zájmy, ve vztazích s Latinskou
Amerikou a oblasti Středomoří. Se státy uvedených regionů byly na podnět Španělska
podepsány různé politicko-ekonomické dohody, ze kterých následně znatelně profitovala
španělská ekonomika. Španělsko také využilo předsednictví k naplnění svých cílů v oblasti
boje proti terorismu, imigrace, či liberalizace evropského vnitřního trhu. Lze konstatovat, že
každá španělská zkušenost s hlavním rozhodovacím prostředkem Unie znásobila převládající
tendence španělské evropské politiky, tendence, které by se mohly podle Francesce Granella
shrnout heslem „podpořit Evropu a bránit Španělsko“.558
Členství Španělska v ES/EU mělo významný dopad na domácí institucionální
strukturu. Analýza změn v institucionálním vývoji španělského politického systému ukázala,
že následky procesu europeizace se v každé institucionální rovině liší. Práce došla ke zjištění,
že španělský politický systém nebyl vůči politickému procesu EU imunní. Došlo k umírněné
europeizaci procesů formálních institucionálních změn. Například ministerstva pověřená
evropskými záležitostmi (zemědělství nebo dopravy) změnila své institucionální struktury
proto, aby se přizpůsobila požadavkům integračního procesu. Zcela nově se vytvořilo
Ministerstvo životního prostředí, sloučilo se Ministerstvo veřejných prací s Ministerstvem
dopravy a telekomunikací za účelem efektivnějšího čerpání prostředků ze strukturálních a
kohezních fondů. Vznikl Státní sekretariát pro Evropská Společenství koordinující činnosti
všech ministerstev v evropských otázkách a vzniklo množství národních úřadů pověřených
zajištěním řádného fungování evropských politik, jako například Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Uvedené institucionální změny byly doprovázeny novými standardy
meziministerské koordinace při tvorbě veřejné politiky, především v oblastech pro španělský
stát strategických (makroekonomická politika, strukturální fondy). Na druhou stranu práce také
došla na konkrétních příkladech k závěru, že proces europeizace neměl zásadní dopad na
institucionální fungování mnoha dalších ministerstev, které je vhodné vnímat spíše z národní,
než nadnárodní perspektivy (kultura, vnitro nebo školství).
Evropský integrační proces také ovlivnil proces vstřebávání nových pravidel a právních
doktrín. Například před vstupem do ES neexistovala v legislativním rámci Španělska v oblasti
životního prostředí téměř žádná legislativa. Krátce po vstupu začalo Španělsko do svého
právního řádu inkorporovat řadu směrnic týkajících se životního prostředí, které postrádaly
jakýkoukoli vnitřní souvislost. Znamená to, že v průběhu členství v EU došlo v této oblasti
k transformaci téměř celého právního rámce. Některé španělské vlády dokonce schvalovaly
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domácí legislativu v tak citlivé oblasti jako je obrana v kontextu již schválené evropské
legislativy. Španělské soudy také ve většině případů jednaly v souladu s Evropským soudním
dvorem. Vztah mezi oběma úrovněmi lze tedy charakterizovat jako nadmíru kooperativní. To
vše přispělo k zásadní změně španělského právního systému.
Práce identifikovala znatelný dopad europeizace v procesu transformace některých
neformálních institucí, obsahu a normativního rámce formulace veřejné politiky. Například
v oblasti environmentální nebo makroekonomické politiky, nebo v referenčních rámcích
používaných politickými elitami při rozhodování. Ve španělských politických diskuzích se
začaly používat odkazy na politiku zavedenou v jiných zemích Evropské unie. Odkazy na
„evropský sociální model“, na „severský model růstu“, nebo „společnou strategii v oblasti
přistěhovalecké politiky“ se staly součástí národní politické debaty. Toto, společně s vysokou
mírou implementace bruselských politik, přispělo k inovaci a modernizaci veřejné politiky ve
Španělsku. Účinky procesu europeizace působily také na posílení institucionálních modelů,
které existovaly již před vstupem Španělska do Evropského společenství. Práce zjistila, že k
tomu došlo ve vztazích legislativy a exekutivy, kde evropský integrační proces podporoval
zejména institucionální úlohu exekutivy, která sílila na úkor legislativy. Výsledky potvrzují, že
španělský politický systém doposud neprošel následkem členství v ES/EU procesem radikální
institucionální transformace. Proces institucionální adaptace je ve Španělsku pomalý a
postupný. V některých oblastech jsou tyto změny znatelnější než v jiných. Je ovšem nezbytné
ocenit význam, který mělo/má zavádění kvalitativních vstupů do institucionálního fungování.
Tyto postupné změny jsou velmi významné, protože začaly měnit kvalitu mnoha institucí.
V souvislosti s projevy europeizace autonomního státu, a to jak ve vzestupném tak
sestupném smyslu, analýza ukázala, že vnitřní institucionální a politický rámec ovlivňuje reakce
na europeizaci. Během téměř třiceti let, mezivládní spory, institucionální nedostatky a především
centralistická kultura, zpomalily přijetí dohod určených ke zmírnění následků vnitřní
centralizace, odvozené z integračního procesu. K postupným pokrokům nedošlo v důsledku
sdílené vize mezi vládou a regiony, nýbrž v důsledku příležitostného veta katalánských
nacionalistických sil ve španělském parlamentu. Pouze v nedávném období, nutnost nalézt
vzájemnou shodu při vytváření vládních koalic, předurčila otevřenější pojetí evropské politiky, a
usnadnila širší možnosti spolupráce mezi oběma vládními úrovněmi. Vzhledem k vnitřním
překážkám a asymetrickému charakteru španělského autonomního systému poskytuje Evropská
unie jedinečné možnosti. Nejaktivnější autonomní oblasti (Katalánsko a Baskicko) se snažily o
překonání vnitřních překážek rozvíjením samostatných akcí na evropské politické scéně.
Delegace v Bruselu bezpochyby usnadnily možnost lobbování za regionální zájmy před
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evropskými institucemi, zejména Evropskou komisí. Navíc začlenění autonomního státu do
dynamiky integračního procesu mělo za následek znásobení kooperačního propojení
s regionálními aktéry jiných členských zemí. Vzniklé celoevropské asociace jsou využívány
španělskými regiony jako nástroje výměny informací i jako nátlakové platformy na centrální
vládu a evropské instituce. Nicméně skutečný vliv na rozhodování není dostačující k překonání
institucionální bariéry stanovené zakládajícími smlouvami. Postupné reformy, od Maastrichtu až
po Lisabonskou smlouvu, potvrdily, že stát je hlavním aktérem v evropské politice. Odtud
vyplývá důležitost dohody dosažené na konci roku 2004, díky níž se autonomní oblasti mohly
účastnit čtyř formací Rady ministrů a pracovních skupin. Zlom vládního monopolu k
zastupování národních zájmů se odráží na větší transparentnosti španělských postojů a na
vzájemné závislosti mezi dvěma úrovněmi vlády ve vztahu k Evropské unii. Zapojení
regionálních odborníků do pracovních skupin Rady a jejich účast ve formacích je
nejvýznamnějším přínosem, který dává možnost přístupu k informacím. Nová dohoda zavedla a
upevnila systém spolupráce, jehož cílem bylo sladit dva typy problémů, které jsou patrné již od
počátku, tj. respektování pravomocí autonomních oblastí a adekvátní ochrana španělských zájmů
v rámci EU. Je tedy možné formulovat poznatky spojené s prvky kontinuity a inovacemi tohoto
modelu. Práce zjistila velkou míru kontinuity v klíčové roli centrální vlády v rámci systému
sektorových výborů, v přetrvávání horizontální fragmentace a v požadavku jednomyslnosti mezi
autonomními oblastmi při formulování společného stanoviska. Proces s sebou přinesl specifické
důsledky. Autonomní oblasti mohou pronikat do jádra evropského rozhodovacího procesu a
zároveň zvyšovat domácí legitimitu a institucionální význam na evropské úrovni, a to jak
v rámci Rady a Komise, EP i VR. Centrální vláda posílila vnitřní míru soudržnosti, přenesla část
odpovědnosti na autonomní oblasti a v konečném důsledku přispěla ke snížení možných příčin
konfliktu. 559 Otevřenější situace přispěla k pozoruhodné situaci. Evropská unie uznala práva
spojená se španělskou jazykovou rozmanitostí, skutečnost, která se doposud ve Španělsku
nestala. Španělský případ také ukazuje, že institucionální změny v důsledku europeizace jsou
ovlivněny pravidelnými úpravami autonomního modelu. V daném smyslu nový statut Katalánska
formuluje model vztahů s Evropskou unií, který jde nad rámec dohody z roku 2004. Navrhuje
model společného rozhodování ve všech fázích evropského politického procesu a nechává
dostatek prostoru pro přímou akci. Zmíněná fakta logicky implikují pokusy o nové úpravy,
především v ostatních autonomních oblastech.
V oblasti Společné zemědělské politiky se členství Španělska v ES/EU časově shodovalo
s obdobím nejvýznamnějších reforem této politiky, ke kterým Španělsko výrazným způsobem
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přispělo. Ve stále se měnícím prostředí bylo Španělsko podřízeno jak rostoucím vnějším
(mezinárodní vyjednávání v oblasti zemědělství), tak vnitřním tlakům (omezení rozpočtu,
rozšiřování). Ty vedly k přeměně politiky, která se radikálně lišila od politiky z roku 1986.
Krize, která postihla Společnou zemědělskou politiku v mnoha směrech (krize legitimity,
opětovná nacionalizace rozhodovacího procesu), je výrazem dvou mnohem hlubších krizí. Krize
evropského sociálního modelu v nové světové ekonomice a krize projektu evropské integrace.
Bylo zjištěno, že silná tendence SZP podporovat kontinentální produkty nezabránila Španělsku
dosáhnout znatelných výhod při mezivládních vyjednáváních a stát se jedním z hlavních
příjemců podpor. Španělsko dosáhlo svých cílů během různých reformních procesů, zejména
díky podpoře a synergii zájmů s francouzským konzervativním postojem, který zaručoval
finanční benefity. Ekonomická bilance dopadů SZP na španělské zemědělství je tedy pozitivní.
Zkoumané údaje nasvědčují o jisté dualitě ve španělském zemědělském sektoru, a to mezi
profesionálním, dynamickým zemědělstvím, spojeným s rostoucím konkurenceschopným
potravinářským průmyslem bez potřeby ekonomické ochrany veřejných orgánů, jako např. chov
dobytka v Katalánsku, a zemědělstvím, které v souladu s principem multifunkčnosti potřebuje
zvláštní ochranu. Španělsko, jak práce ukázala, bylo díky evropské zemědělské politice schopno
reformovat zastaralé zemědělství, a je v současné době připraveno úspěšně čelit krizi a opětovné
nacionalizaci SZP, kterou v kontextu světové ekonomiky započala Evropská unie.
V oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky není snadné vyvodit jednoznačné
hodnocení. Bilance posledních let, kdy se Španělsko zapojilo do evropských zahraničněpolitických struktur, a ovlivňovalo utváření evropské politiky v oblasti diplomacie a bezpečnosti,
neumožňuje hovořit o jednotném španělském modelu. První desetiletí (1986-1996) bylo
ovlivněno myšlenkou EU jako řídícího prvku španělské zahraniční politiky. Následky jsou
evidentní. Španělsko bylo aktivní v oblasti politické unie, což ve velké míře nahrazovalo jeho
omezené finanční a ekonomické kapacity. Charakteristický byl postoj, který umožnil vytvoření
společné evropské agendy v dané oblasti, a pragmatismus ve vztahu k Spojeným státům
americkým. V důsledku zmíněné politiky padla i mezinárodní rozhodnutí USA a Sovětského
svazu uspořádat mírovou konferenci o Blízkém východě (1991) v Madridu. Cíl zviditelnit roli
Španělska na mezinárodním poli se šířil po Evropě všemi možnými cestami. Jednalo se
například o záměr Felipe Gonzáleze z roku 1992 vytvořit v oblasti diplomacie „direktorium čtyř“
(určité vedení složené ze tří velkých států a Španělska). Výsledkem této španělské politiky bylo
následné jmenování španělských politiků do významných postů v rámci SZBP, především v
druhé polovině devadesátých let: Westendorpa v Bosně, Peréze Casada ve městě Mostar,
Moratinose na Blízkém východu, Vendrella v Afghánistánu a Solany jako Vysokého představitele
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EU pro SZBP.
V letech 1996 až 2004 postihly Evropu hluboké změny, kterým muselo Španělsko
přizpůsobit svůj model účasti v SZBP, zavedený Gonzálezovou vládou. V souvislosti s
Aznarovými vládami je však vhodnější hovořit o radikální změně než o přizpůsobení. Španělsko
přešlo z postoje, který usnadňoval a upřednostňoval shodu, k postoji, který rozděloval evropský
kolektivní rozměr. Stalo se tak ve chvíli, kdy se Španělsko postavilo do čela jedné ze dvou
skupin, existujících v Evropě narušené iráckou krizí (případ Dopisu osmi). Další změna se týkala
rozhodnutí Aznarovy vlády o výsadním spojenectví země. Zatímco španělský model, vytvořený
Gonzálezovými vládami, se snažil o co nejvhodnější mezinárodní postavení prostřednictvím
silné Evropy, Aznar zaměřil svou diplomacii za hranice Evropské unie, s úmyslem dosáhnout
významného postavení na světové úrovni, pomocí úzkého vztahu se Spojenými státy.
I přes zmíněné rozdíly, spojovala všechny španělské politické lídry v oblasti SZBP (a v
EU obecně) snaha dostat Španělsko do tvrdého jádra EU. I když použité strategie byly rozdílné.
Volba francouzsko-německé osy v případě Gonzáleze, a později i Zapatera a částečné Rajoye,
byla vystřídána volbou Británie v případě Aznara. Nicméně, bilance v práci nám ukazuje, že
zmíněný cíl narazil na neúprosnou realitu, především jak SZBP/SBOP přijímala větší závazky.
Španělsko od začátku devadesátých let vždy mělo velká očekávání stát se mocností v politice
EU. Na prahu 21. století se však nadměrné očekávání zmenšovalo, zejména kvůli nedostatku
kapacit. Pozice Španělska v rámci SZBP není v dnešní době vůbec jednoduchá. Lze konstatovat,
že Španělsko toto výsadní postavení již nemá, pominemeli středomořskou agendu, i zde ovšem
stoupá vliv francouzské diplomacie – Unie pro Středomoří.
Vyhlídky Španělska v SZBP nejsou, alespoň ve střednědobém horizontu, vůbec jasné.
Představa Evropské unie, a v něm Společné zahraniční a bezpečností politiky jako španělského
národního projektu,560 byla zřejmá v období vlády F. Gonzáleze a J. L. Zapatera. Zkušenosti
během nástupu vlády J. M. Aznara a ideologické rozpory s ostatními evropskými partnery vedou
k otázkám, do jaké míry může změna vládní strany ovlivnit španělské preference v oblasti SZBP.
Zvláště, pokud mezinárodní agenda bude i nadále ovládána některými citlivými tématy, která
poznamenaly začátek 21. století (změna mezinárodního práva, terorismus, arabské jaro a násilí
na Blízkém východě) a která ovlivňují vztahy mezi Evropou a Spojenými státy.
Na závěr je možno konstatovat, že nejdůležitějším procesem, ke kterému ve Španělsku v
posledních třech desetiletích došlo, byla progresivní europeizace. Europeizace, která obecně
reagovala na premisu “do více Evropy více Španělska”, a jejíž vývoj měl, mimo jiné, dva hlavní
důsledky. Na jedné straně přijmout za vlastní nové politiky, pozice a normy v souladu
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s evropskými cíli a na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, předefinovat některé klíčové otázky
španělského politického programu tak, aby je bylo možno prosadit na evropské úrovni.
Španělsko, jako středně velký stát, projevilo schopnost prosazovat své národní priority v souladu
s vytyčenými cíli v prioritních oblastech. Používané strategie se ovšem měnily v závislosti na
domácí politice. Vlády Lidové strany vnímaly EU jako prostředek k získání vedoucí pozice
Španělska v globálním měřítku a upřednostňovaly spíše mezivládní mechanismy, zatímco vlády
socialistů nacházely jistou komplementaritu mezi zájmem Španělska a zájmem Evropské unie a
snažily se spíše o posílení nadnárodních mechanismů.
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