
Európska únia 
– rozširovanie 
a prehlbovanie 
integrácie

Jeden z najväčších 
problémov európskej 
integrácie spočíva 
v prekonávaní 
dlhodobého 
politického 
rozdelenia kontinentu 
„studenou 
vojnou“ medzi 
dvomi politickými 
a sociálno-
ekonomickými 
sústavami, ktoré 
trvalo od konca 
40. rokov do konca 
80. rokov 20. storočia. 
Zánikom socialistickej 
sústavy, rozpadom 
ZSSR a zrušením 
RVHP, ako aj 
Varšavskej zmluvy sa 
otvoril priestor pre 
nové formy, nástroje, 
postupy a metódy 
na dosiahnutie 
ekonomického 
a politického 
zjednotenia Európy. 
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Myšlienky o európskej 
integrácii v období 
15. – 19. storočia

Za základné ideové zdroje procesu integrácie môžeme 
považovať koncepcie, ktoré boli v jednotlivých historic-
kých etapách sformulované európskymi  osobnosťami. 
V  prvopočiatkoch išlo predovšetkým o vízie, vychá-
dzajúce z duchovnej a kultúrnej blízkosti európskych 
národov, konkrétne návrhy zamerané na vybudovanie 
integrovaného celku v nich však ešte nenachádzame.

S  prvými návrhmi na európsku spoluprácu zahrňujú-
cimi v sebe aj potrebu inštitucionalizovanej spoluprá-
ce sa stretávame už v období stredoveku. Spoločným 
motívom väčšiny koncepcií tohto obdobia je snaha o 
zaistenie mieru a bezpečnosti v rámci Európy a preko-
nanie jej politickej a  ekonomickej fragmentácie. Jed-
nou z prvých koncepcií tohto obdobia je návrh Pierra 
Duboisa, ktorý sa vyslovil za vytvorenie Stáleho zhro-
maždenia šľachticov, ktoré by na základe konzultácií 
s  jednotlivými panovníkmi malo predchádzať vzniku 

konfl iktov. Podobné úsilie prezentuje aj návrh Jiří-
ho z Poděbrad, ktorý poukázal na potrebu vytvorenia 
„Únie európskych štátov”, ktorá by mala spoločný le-
gislatívny orgán a súdny dvor. Túto myšlienku prezen-
toval Jiří z Poděbrad v rámci návrhu Zmluvy o nastolení 
mieru v celom kresťanstve z roku 1464. Tento návrh je 
považovaný za prvý európsky návrh na zaistenie mieru, 
v ktorom je obsiahnutý princíp kolektívnej bezpečnosti. 
Taktiež koncepcia vytvorenia európskej federácie Ma-
ximiliena de Béthune vychádzala z potreby garantovať 
bezpečnosť v  rámci Európy. Podľa neho by tento cieľ 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom kreovania 
„Štyridsaťčlennej rady” tvorenej zástupcami pätnástich 
európskych kresťanských štátov.

V prípade spomenutých troch koncepcií bolo  priorit-
ným cieľom zabezpečenie mieru a efektívnej obrany 
európskych kresťanských krajín.

Myšlienka európskej integrácie sa v 17. storočí presunula 
do popredia záujmu jednak vtedajších politických pred-
staviteľov, a taktiež sa objavuje v koncepciách niektorých 
fi lozofov a náboženských mysliteľov. Ich spoločným me-
novateľom naďalej zostáva snaha o garantovanie mieru 

 Zdroj: learneurope.eu
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a bezpečnosti v rámci Európy. Na tomto mieste môžeme 
spomenúť koncepciu Williama Penna, ktorú naznačil vo 
svojom diele s názvom „An Essay Towards the Present 
and Future Peace of Europe by the Establishment of an 
European Diet, Parliament or Estates“ (Úvaha o súčas-
nom a budúcom mieri v Európe prostredníctvom zriade-
nia Európskeho snemu, parlamentu alebo vlády) z roku 
1693. V  tomto diele nachádzame  predstavu spojenia 
európskych štátov do jedného politického celku, ktorý 
bude zohrávať významnú úlohu pri garantovaní mieru. 
K myšlienke uplatnenia konfederačného princípu v 
procese zjednocovania Európy sa priklonil aj katolícky 
mysliteľ a diplomat Abbé de Saint-Pierre, ktorý v  roku 
1713 v diele „Projet por renere de la paix perpétuelle en 
Europe“ (Projekt k nastoleniu večného mieru v Európe) 
predložil koncepciu vytvorenia „konfederatívnej vlády“, 
ktorá predstavuje jediný spôsob predchádzania nebez-
pečných rozporov a konfl iktov, ktoré vznikajú medzi jed-
notlivými štátmi. 

Problematikou európskej federácie sa zaoberal aj Im-
manuel Kant v  svojom traktáte „Zum ewigen Frieden. 
Philosophischer Entwurf“ (K večnému mieru. Filozofi cký 
náčrtok) z roku 1795, hovorí o vytvorení európskej fede-
rácie, ktorá by mala byť garantom mieru a bezpečnosti 
v Európe. Základným predpokladom fungovania navr-
hovaného útvaru je podľa I. Kanta prijatie európskej 
ústavy a unifi kácia právneho systému.

Francúzsky utopista Claude H. de Saint-Simon vo svo-
jej práci Organizácia európskej spoločnosti z roku 1814 
sa taktiež prikláňa k myšlienke integrácie európskych 
štátov. Prínos Saint-Simonovej koncepcie spočíva 
okrem iného aj v myšlienke, že projekt integrácie eu-
rópskych štátov môže byť úspešne realizovaný až vtedy, 
keď všetky európske štáty budú organizované a spravo-
vané na základe princípov parlamentnej demokracie.

V prípade uvedených projektov ide v podstate o vízie 
možnej európskej integrácie, avšak žiadna z  nich ne-
mohla byť v  tom čase realizovaná. Ideálnym politic-
kým zriadením je demokracia. Uplatnenie demokracie 
v politických systémoch štátov predstavuje významný 
predpoklad  integrácie a  to najmä z  hľadiska spoloč-
ného postupu. V  období staroveku, stredoveku a  no-
voveku však nemohla byť integrácia realizovaná na 
politickom zjednotení. Taktiež v  tomto období neboli 
vytvorené predpoklady pre integráciu na ekonomickom 
základe a to z dôvodu nerovnomerného ekonomického 
rozvoja európskych štátov.  Pozitívnym prvkom prezen-
tovaných vízií európskeho zjednotenia je požiadavka 
mieru a  zabezpečenia bezpečnosti v  Európe, ktorá je 

zhodná pre všetky z  nich. Táto požiadavka má svoje 
širšie opodstatnenie, pretože od mieru sa odvíja suve-
renita štátov, uznanie identity národov, zabezpečenie 
ľudských práv jednotlivca a pod.

Projekt Paneurópy

Projekt Paneurópy, ktorého tvorcom je gróf Richard 
Coudenhove-Kalergi, je považovaný za jeden z  naj-
významnejších moderných predchodcov európskeho 
integračného procesu. Zdôrazňuje, že Európa postupne 
stráca atribúty politického, hospodárskeho a kultúr-
neho centra. Táto neblahá situácia je čoraz kompliko-
vanejšia, a to najmä  v súvislosti s ďalšími negatívnymi 
javmi, ktorým bude Európa musieť čeliť. Uvedené javy 
identifi kuje v podobe rôznych ohrození a  to vo vojen-
skej oblasti, kde zdôrazňuje nárast ruského expanzio-
nizmu, a  taktiež v  hospodárskej oblasti, odvíjajúcich 
sa od celkového hospodárskeho potenciálu Spojených 
štátov amerických. Ďalšie ohrozenie a zoslabenie Európy 
spočíva v  rôznych typoch národnostných a  sociálnych 
nepokojov. 

Kalergi vidí riešenie európskej otázky v  zjednotení 
európskych národov. Samotné zjednotenie však môže 
nadobudnúť rôzne podoby, pričom za najoptimálnejšie 
považuje postupné budovanie Paneurópskej federácie, 
ktorá bude predstavovať politické a hospodárske zjed-
notenie všetkých štátov. Tento útvar by z geografi cké-
ho hľadiska mal zahŕňať územie začínajúce   Poľskom 
a končiace v Portugalsku. Pomerne veľký priestor ve-
nuje Kalergi aj úvahám o vzťahoch Paneurópy a Ruska, 
pričom vychádza z tendencií naznačujúcich jeho sklony 
k expanzionizmu. Práve na tomto mieste preto pouka-
zuje na potrebu realizácie mierovej politiky voči Rusku, 
ale zároveň upozorňuje aj na nevyhnutnosť vytvorenia 
akejsi poistky pre možné eventuality ďalšieho vývoja, 
v podobe uzatvorenia tzv. paneurópskeho garančného 
paktu. V ňom sa mal odzrkadľovať aj spravodlivý prí-
stup: pretože každý ruský útok na Varšavu, Ľvov alebo 
Bukurešť bude tiež nepriamo namierený proti Berlínu, 
Viedni a Parížu. Zjednotená Európa musí aj v tomto vzťa-
hu vystupovať navonok ako celistvá hospodárska jed-
notka, bez atomizácie a vnútorného rozdelenia uplat-
ňovaním rôznych typov colných obmedzení. Výsledkom 
enormného Kalergiho úsilia bolo uskutočnenie prvého 
paneurópskeho kongresu vo Viedni, na ktorom sa zišli 
predstavitelia 24 národov. Výsledkom rokovaní prvého 
paneurópskeho kongresu bolo skoncipovanie organi-
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začných základov Paneurópskej únie. Kalergi však vo 
svojom úsilí pokračoval aj ďalej, už v roku 1930 predložil 
svoj vlastný návrh Paneurópskeho paktu. Tento návrh 
nezískal potrebnú politickú podporu. Po druhej sveto-
vej vojne bol projekt Paneurópy odmietnutý a kritizo-
vaný ako značne utopický.   

Základy demokratickej 
povahy európskej integrácie

Nemajú jednotnú históriu, hovoria rozličnými jazyk-
mi, vyznávajú rozmanité sociálne hodnoty, ich názory 
na vlastné miesto vo svete sa často líšia, viedli medzi 
sebou vojny, neraz menili svoju príslušnosť, identitu a 
často aj vnútorné hranice v súvislosti so zmenami ich 
politickej príslušnosti. Napriek tomu vidíme, že od roku 
1945 prevážili spoločné záujmy, ciele a  hodnoty nad 
rozpormi medzi jednotlivými štátmi.

Tragické dôsledky druhej svetovej  vojny – milióny mŕt-
vych, ďalšie milióny zranených,  zničené mestá a dedi-
ny, cesty, železnice, prístavy a letiská, ale aj konkrétne 
skúsenosti s  neľudskou ideológiou nacizmu,  totalit-
ným režimom, diskrimináciou na základe rasy, vyznania 
či politického názoru - donútili Európanov prehodno-
tiť pohľad na tradičné štáty a  ich úlohu v  organizácii 
spoločenského života. Prirodzeným spôsobom  sa 
objavuje myšlienka európskej jednoty ako nástroja 
umožňujúceho mierové spolužitie národov a dôstojné 
životné podmienky pre obyvateľov. Čerstvá skúsenosť 
ukazovala, že najvýznamnejším faktorom, ktorý naštar-
toval eróziu existujúcich spoločenských štruktúr, po-
litickú radikalizáciu a prudký nárast extrémizmu, bolo 
zbedačenie širokých vrstiev obyvateľstva v 30. rokoch 
a  akceptácia  rozmachu centralizovaných totalitných 
politických režimov. Od začiatku európskej integrácie 
sa kladie kľúčový dôraz na politické a  ekonomické 
aspekty  formovania celoeurópskej organizácie, ktoré 
sa vzájomne podmieňujú.

Nové usporiadanie európskych vzťahov navrhovali 
viaceré iniciatívy. K tým významnejším patrí prejav W. 
Churchilla v  marci 1943 pre BBC, v  ktorom predstavil 
myšlienku založenia Rady Európy ako organizácie  
zameranej na ochranu európskej kultúry pred nacizmom 
alebo boľševizmom. Priority rozvoja spolupráce medzi 
európskymi štátmi sa sústreďovali na ekonomiku 
a  bezpečnosť, politická oblasť za týmito zaostávala, 
a  to najmä z  dôvodov zvýšenej citlivosti na otázky 

národnej suverenity a  nezávislosti. V  nadväznosti na 
svoje predchádzajúce iniciatívy vyzval W. Churchill 
v septembri 1946 vo švajčiarskom Zurichu na založenie 
Spojených štátov európskych v záujme obnovy a posil-
nenia významu Európy ako celku. Z iniciatívy britského 
politika Duncana Sandysa bol v decembri 1947 založe-
ný Medzinárodný výbor hnutia za európsku jednotu, 

ktorého úlohou bolo koordinovať činnosť viacerých 
organizácií podporujúcich a propagujúcich ideu európ-
skej jednoty. Tento výbor rozhodol o zvolaní Európske-
ho kongresu v Haagu, ktorý sa uskutočnil v máji 1948. 
Výsledkom bola rezolúcia vyzývajúca európske vlády 
na vytvorenie európskej organizácie. Dôležitou súčas-
ťou rezolúcie boli konkrétne podmienky členstva, ktoré 
mali byť ďalej rozpracované do podoby Charty ľudských 
práv, pričom  členom takejto európskej organizácie  sa 
nemohol stať nedemokratický štát.

Doplňujúci text

„...Kongres...9. Domnieva sa, že výsledná únia, či fe-
derácia by mala byť otvorená všetkým európskym 
národom, ktoré majú demokratickú vládu a zaviažu 
sa dodržiavať Chartu ľudských práv.

10. Rozhodol, že by mala byť ustanovená komisia, 
ktorá by sa okamžite podujala dvojakej úlohy: vy-

Obr. č. 1

17Strategické zameranie zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO



pracovanie návrhu takejto charty a  vypracovanie 
noriem, ktorým by štát musel vyhovieť, pokiaľ by si 
mal zaslúžiť označenie demokracia.

11. Prehlasuje, že za žiadnych okolností nebude mať 
štát právo byť nazývaný demokraciou, pokiaľ nebu-
de garantovať svojim občanom ako v skutočnosti, 
tak podľa práva slobodu myslenia, zhromažďovania 
a slova, rovnako ako právo vytvárať politickú opo-
zíciu...“

(cit. Podľa Boyd, A. a F., Western Union, UNA’s Guide 
to Western Recovery, London 1949, s. 159-160. In: PLE-
CHANOVOVÁ B. - FIDLER, J.: Kapitoly z dejin meziná-
rodních vztahu 1941-1995. Institut pro středoevrop-
skou kulturu a politiku, Praha 1997, ISBN 80-85241-
79-X, s. 104).

Po náročných rokovaniach  vznikla v januári 1949 doho-
da o vytvorení Parlamentného poradného zhromažde-
nia  a Výboru ministrov, ktorý mohol prijímať rozhodnu-
tia na základe jednomyseľnosti. Z náplne činnosti Rady 
Európy boli mesiac pred podpisom Štatútu vynechané 
otázky bezpečnosti a obrany, nakoľko v apríli 1949 bola 
v USA  podpísaná Washingtonská zmluva o vzniku Se-
veroatlantickej aliancie, ktorá sa stala garantom zápa-
doeurópskej bezpečnosti.

Rada Európy  zostala jediným konkrétnym výsledkom 
hnutia za európsku jednotu, ktoré presadzovalo  nový 
typ organizácie vzťahov medzi európskymi národmi.  
Hlavnou agendou sa stala oblasť ochrany ľudských práv 
a občianskych slobôd, ktoré boli kodifi kované v Doho-
vore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, kto-
ré prijala Rada Európy v roku 1950.

Od utópie k realite

Celá koncepcia integrácie Európy pôsobila vo svojich 
začiatkoch ako utópia a len postupom času sa ideály a 
vízie stali každodennou realitou. Vyžadovalo si to trpez-
livý prístup všetkých zainteresovaných  krajín, hľadanie 
rovnováhy a  spravodlivosti medzi záujmami vytvára-
júcich sa nadnárodných štruktúr a národnými štátmi. 
Sústredenie sa na efektívnejšie fungovanie vnútorné-
ho európskeho trhu a lepšiu súčinnosť nadnárodných 
orgánov s národnými vládami a parlamentmi postup-
ne prinášalo doteraz najúspešnejšiemu integračnému 

zoskupeniu na svete dynamickejší posun na úroveň 
špičky svetovej civilizácie. Okrem kvalitatívneho po-
sunu integrácie (prehlbovania integrácie - deepening) 
a rozširovaniu integrácie do nových oblastí ekonomiky 
a spoločnosti (widening) sa EÚ koncepčne musí veno-
vať aj jej teritoriálnemu rozširovaniu - enlargement. To 
ukazuje na komplexnosť a  tým zložitosť doterajšieho 
vývoja demokratických mechanizmov rozhodovania.

Európsky parlament je dôležitým prvkom európskej poli-
tiky. Prvé voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočni-
li v roku 1979. Z iniciatívy jeho poslancov, ktorí boli prvý-
krát volení priamo, bol vytvorený výbor, ktorého úlohou 
bolo navrhnúť nové ústavné usporiadanie ES. Výbor na 
čele s Altierom  Spinellim pripravil návrh zmluvy o Európ-
skej únii, ktorý schválil Európsky parlament vo februári 
1984. Európska únia sa mala stať nadnárodnou inštitú-
ciou s vymedzenými oblasťami pôsobnosti. Rozhodova-
nie v  oblastiach, na ktorých by sa členské štáty zhodli, 
by prebiehalo na základe väčšinového hlasovania v Rade 
únie. Mali byť posilnené právomoci Komisie a Európskeho 
parlamentu (oblasti legislatívy a tvorby rozpočtu). Návrh 
zmluvy  posunul EP k ratifi kácii národným parlamentom 
a vládam členských štátov s výzvou, aby potom, čo väč-
šina členských štátov návrh zmluvy schváli, bola zvolaná 
konferencia týchto štátov o jej defi nitívnom prijatí. Bola to 
ukážka, ako by mal v praxi fungovať dvojrýchlostný prin-
cíp. Výsledkom medzivládnej konferencie uskutočnenej 
v roku 1985 v Luxemburgu (už za účasti Portugalska a Špa-
nielska, ktoré sa stali novými členmi ES od roku 1986),  bol 
Jednotný európsky akt (JEA), ktorý predstavoval prvú le-
gislatívnu úpravu Rímskych zmlúv od čias jej podpísania. 
Podpísanie JEA ukázalo ochotu hľadať spoločné stanovis-
ko a nájsť hoci aj skromné riešenie problémov súvisiacich 
s  dobudovaním jednotného trhu (odstránenie zostáva-
júcich prekážok voľného pohybu tovaru, kapitálu a pra-
covných síl), ako aj prelomenie blokády v rozhodovacích 
procesoch spoločenstva. 

Obr. č. 2
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Koniec 80. rokov v Európskych spoločenstvách – hlav-
nom prúde európskej integrácie – predstavoval obdobie 
koncepčného boja so stagnáciou, problematickou 
realizáciou integračného štádia spoločného trhu. Do 
histórie európskej integrácie sa zapísalo žurnalizmom 
„euroskleróza“. Podľa plánov z konca 50. rokov mal byť 
totiž hospodárskopolitický režim štyroch základných 
ekonomických integračných slobôd (slobodný pohyb 
tovaru, kapitálu, služieb a osôb) – spoločný trh – do-
končený do roku 1980. 

Obdobie 1985 – 1995 sa však stalo nakoniec „zlatým de-
saťročím Jasqua De-
lorsa“, vtedajšieho 
predsedu Európskej 
komisie z  Francúz-
ska. Spoločný trh sa 
dobudoval, vznikla 
súčasná Európska 
únia, ktorá mala 
medzi integračný-
mi celkami vo svete 
ako modelová in-
tegrácia najlepšie 
renomé. Došlo k  jej 
rozširovaniu, ako aj 

budovaniu kooperatívneho zázemia – susedstva. Preja-
vovala ambície stať sa globálnym hráčom.

Paralelný prúd európskej integrácie – Európske združe-
nie voľného obchodu (EFTA) sa vtedy rozhodoval, v tom 
čase ešte v  dimenzii siedmich členských krajín, zinten-
zívniť spoluprácu, dokonca na integračnej úrovni, s kra-
jinami hlavného integračného prúdu. Po samite oboch 
západoeurópskych integračných celkov na vysokej úrovni 
v Luxemburgu v roku 1984 sa uskutočnila séria rokovaní 
o posilnení spolupráce a určení novej organizačnej formy 
prepojenia hlavného prúdu integrácie s EFTA.

Rozširovanie EÚ o krajiny EFTA
 

Členské krajiny EFTA mali s Európskymi spoločenstvami 
(dnešnou EÚ) režim voľného obchodu na základe 
dvojstranných dohôd o  slobodnom obchode, ktoré 
nadobudli účinnosť v ten istý deň, keď sa uskutočnilo 
prvé rozširovanie ES – 1. januára 1973. Dve krajiny EFTA 
– Veľká Británia a Dánsko zmenili členstvo, opustili in-
tegračné zoskupenie EFTA a vstúpili do ES, vyše spolu 
s  Írskom. Portugalsko sa na začiatku roku 1986 stalo 
tretím riadnym členom ES z  EFTA. Zároveň sa stáva 

členským štátom  ES aj Španielsko.

Po luxemburskom samite v roku 1984 sa rozbehol tzv. 
luxemburský a neskôr osliansky (podľa hlavného mesta 
Nórska – Oslo) proces rokovaní o kvalite vzťahov medzi 
dvomi západoeurópskymi integračnými zoskupeniami. 
V  máji 1992 bol ukončený v  Porte podpisom dohody 
medzi 12 členskými krajinami ES a 7 členskými krajina-
mi EFTA o integrácii krajín EFTA na úrovni nielen oblasti 
voľného obchodu, ale aj spoločného trhu. Vznikla tak 
Európska hospodárska oblasť (EEA). 

Hoci sa Švajčiarsko, členská krajina EFTA, ktorej diplo-
mati sa výrazne pričinili o úspech tejto integrácie in-
tegrácií alebo integrácie vyššieho rádu, nakoniec pre 
neúspešné referendum nestalo členom EEA, Švajčiar-
sko je v podobe osobitného integračného modelu in-
tenzívne integrované s Európskou úniou bilaterálne. Je 
taktiež súčasťou Schengenskej oblasti. 

Podpísanie Dohody o  Európskej hospodárskej oblasti 
v máji 1992 v portugalskom Porte vytvorilo priestor na 
prekonanie rozkolu v  západoeurópskej integrácii po-
vojnového obdobia. Portská dohoda nadobudla účin-
nosť v januári 1994. V roku 1995 sa uskutočnilo ďalšie 
rozširovanie EÚ o  tri krajiny EFTA: Rakúsko, Švédsko 
a Fínsko. EFTA zostala odvtedy len štvorčlenná: colná 
únia medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom, Nórsko 
a Island. Európska hospodárska oblasť sa stala zákla-
dom budovania európskeho hospodárskeho kontinen-
tálneho komplexu.

Koniec studenej vojny – 
nové impulzy pre európsku 
integráciu

Európsky integračný proces dostal ukončením obdobia 
studenej vojny veľký impulz na prehĺbenie, rozšírenie 
do nových oblastí hospodárstva i neekonomických sfér, 
rozširovanie o nové členské krajiny a ich národné hos-
podárstva, ako aj na celkové urýchľovanie integrácie, 
čo súviselo s presadzujúcou sa globalizáciou.

Obdobie od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storo-
čia predstavovalo na pozadí triumfu trhového princípu 
v  ekonomike a  demokratického princípu v  politike aj 
éru veľkého rozmachu procesu medzinárodnej ekono-
mickej integrácie na všetky obývané kontinenty. Zá-
roveň ekonomická integrácia začínala naberať viaceré 
prvky politickej integrácie.

Obr. č. 3
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Pád železnej opony a  zjednotenie Nemecka boli naj-
silnejšími impulzmi, ktoré viedli štáty ES k  dokonče-
niu projektu Európskej únie a podpisu Maastrichtskej 
zmluvy. Bola podpísaná dvanástimi členmi ES po sérii 
medzivládnych konferencií prebiehajúcich od decem-
bra 1990 do februára 1992. Zmluva má  z  väčšej časti 
formu dodatkov a zmien zmluvy o EHS (resp. aj ESUO 
a  EURATOM-u), kde zavádza nové oblasti spolupráce, 
ktoré sa budú riadiť spoločnou politikou EÚ (občian-
stvo Únie, hospodárska a  menová politika, sociál-
na politika, vzdelávanie a  odborná príprava mládeže, 
kultúra, ochrana zdravia, ochrana spotrebiteľa, trans-
európske siete, výskum a  technologický rozvoj, život-
né prostredie, hospodársky rozvoj). Novým spôsobom 
defi nuje právomoci orgánov Únie (mierne posilnenie 
právomocí EP). Novinkou je zavedenie spoločnej zahra-
ničnej a bezpečnostnej politiky a spolupráce v oblasti 
justície a vnútorných vecí. Len  málo politikov  si vtedy 
dostatočne uvedomovalo úplný význam Maastrichtskej 
zmluvy o Európskej únii v roku 1993, ktorá v porovnaní 
s pôvodným Európskym hospodárskym spoločenstvom 
znamenala výraznú zmenu v cieľoch (ekonomických i 
politických), obsahu a metódach integračnej spoluprá-
ce medzi členskými štátmi EÚ.

Proces rozširovania o nové členské štáty  v rokoch 1973, 
1981, 1986, 1995, 2004, 2007  vyvolával priebežne potre-
bu zavádzania nových prvkov do rozhodovacích me-
chanizmov EÚ. Prítomnosť nových členov, ktorí nemali 
za sebou  desiatky rokov  vzájomného prispôsobovania 
a  hľadania kompromisov, často komplikovalo nachá-
dzanie rozumných riešení.

Na kodanskom zasadnutí Európska rada rozhodla, že 
asociované štáty strednej a východnej Európy, ktoré si 
to budú priať, sa môžu stať členmi EÚ. Vstup sa usku-
toční vtedy, keď asociovaná krajina bude schopná pri-
jať záväzky vyplývajúce z členstva a bude spĺňať poža-
dované ekonomické a politické podmienky. V  júni 1993 
najvyšší predstavitelia členských štátov ES v  Kodani 
schválili fi lozofi u prípadného ďalšieho rozširovania 
a súbor kritérií riadneho členstva. Známym sa stal pod 
názvom „Kodanské kritériá“.  

Členstvo v hlavnom európskom integračnom zoskupení 
vyžadovalo, aby kandidátska krajina dosiahla stabilitu 
inštitúcií garantujúcich demokraciu, vládu zákona, 
ľudské práva a rešpekt a ochranu menšín, existenciu 
fungujúcej trhovej ekonomiky, ako aj schopnosť vyrov-
nať sa s tlakom konkurencie a trhovými silami v rámci 
integračného celku. Členstvo predpokladalo schopnosť 
kandidátov prevziať na seba záväzky členstva, vrátane 

oddanosti cieľom politickej, ekonomickej a monetárnej 
únie. 

V nasledujúcej etape šlo už o to, či sa ofi ciálne pridruže-
né krajiny stanú aj kandidátskymi krajinami na členstvo 
v  Európskej únii (od novembra 1993, keď nadobudla 
účinnosť maastrichtská Zmluva o Európskej únii, prijal 
hlavný prúd európskej integrácie toto nové meno). Roz-
hodovalo sa, či s týmito krajinami začnú ofi ciálne roko-
vania o riadnom členstve v EÚ. Prvé takéto rokovania 
so skupinou šiestich kandidátskych krajín (Česko, Poľ-
sko, Maďarsko, Slovinsko, Estónsko a Cyprus) inicio-
val luxemburský samit EÚ v decembri 1997. S ďalšími 
kandidátskymi krajinami (Slovensko, Litva, Lotyšsko, 
Rumunsko a Bulharsko) sa do helsinského samitu EÚ 
v decembri 1999 viedli tzv. technické rokovania. 

V Helsinkách v roku 1999  rozhodla Európska únia prira-
diť k uvedeným jedenástim opäť aj Maltu a pokračovať 
v rokovaniach o riadnom členstve so všetkými. Aj Tu-
recko sa vtedy stalo kandidátskou krajinou EÚ. Rokova-
nia boli organizované podľa tzv. špecializovaných kapi-
tol. Základných negociačných kapitol bolo 29, k nim EÚ 
priradila aj dve dodatočné. O otvorení rokovaní s Tu-
reckom sa rozhodlo až v  roku 2005. Doterajší proces 
rozširovania uzavrelo Chorvátsko v roku 2013. 

Cesta k Lisabonskej zmluve

Na jar 1996 bola zorganizovaná medzivládna konfe-
rencia, ktorá zhodnotila skúsenosti s  napĺňaním Ma-
astrichtskej zmluvy. Vzhľadom na rozšírenie EÚ o Fín-
sko, Švédsko a Rakúsko, ktoré sa stali jej členmi v roku 
1995, a  aktuálnemu vývoju v  krajinách strednej a  vý-
chodnej Európy, ktoré prejavili záujem o členstvo v EÚ, 
bolo potrebné intenzívne diskutovať o budúcej podobe 
európskej integrácie, o úlohe EÚ. Tento proces sprevá-
dzalo prijatie Amsterdamskej zmluvy v roku 1997, Zmlu-
vy z Nice v  roku 2001 a  značne komplikovaný proces, 
ktorý mal dospieť k prijatiu Ústavy EÚ.

Výsledkom, tak ako už niekoľkokrát v histórii európskej 
integrácie, bol kompromis v  podobe akceptácie Lisa-
bonskej zmluvy.

Prijatie Lisabonskej zmluvy 1. 12. 2009 ďalej prehĺbilo 
dosiahnutý stupeň integrácie a  EÚ sa stáva subjektom 
medzinárodného práva. Upravuje, o ktorých otázkach 
sa rozhoduje väčšinou hlasov a o ktorých jednohlasne. 
Počet oblastí, v ktorých sa rozhodnutia prijímajú väč-
šinou hlasov, sa rozšíril. Lisabonskou zmluvou sa za-
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viedla „dvojitá väčšina“. To znamená, že rozhodnutie v 
Rade musí získať dvojitú väčšinu - ako medzi členskými 
štátmi, tak vzhľadom na počet občanov. Kladne hlaso-
vať musí aspoň: 

- 55 % členských štátov, t. j. 16 z 28 krajín,
- členské štáty, ktoré predstavujú 65 % populácie EÚ.

Návrh možno zablokovať, ak minimálne štyri krajiny 
hlasujú proti, pričom tieto musia zastupovať viac než 
35 % obyvateľov. Takto je zaručené, aby všetky rozhod-
nutia Rady mali čo najširšiu podporu, a zároveň  je  ne-
možné, aby prijímaniu rozhodnutí bránila menšina.

Európska únia nemôže fungovať bez Európskeho par-
lamentu. Ten priamo zastupuje občanov. Jeho poslan-
cov volia oprávnení voliči (každá krajina si určuje sama 
podmienky) na obdobie piatich rokov. Počet poslan-
cov z  každého členského štátu stanovuje Zmluva 
o pristúpení k EÚ. Z nej vyplýva, že SR v EP zastupuje 
13 poslancov. Spoločne s  Radou je zákonodarcom 
Európskej únie. Vplyv EP na činnosť EÚ je tak  čoraz 
intenzívnejší, avšak účasť voličov na voľbách do EP je 
v niektorých krajinách veľmi nízka. V roku 2014 sa volieb 
zúčastnilo 42,54 % oprávnených voličov, v  SR  bola 
najnižšia účasť zo všetkých členských krajín, len 13,1%.

Projekt hospodárskej 
a menovej únie EÚ a jeho 
realizácia

Ešte v 70. rokoch sa štvrté štádium procesu medziná-
rodnej ekonomickej integrácie nazývalo hospodárskou 
úniou. Od Delorsovej éry sa nazýva hospodárskou 
a menovou úniou (HMÚ/EMU), pričom sa zvýrazňuje jej 
menová súčasť ako veľmi komplexná a na realizáciu ná-
ročná. Základy projektu HMÚ sa pripravovali na konci 
80. rokov. Na základe Delorsovej správy z roku 1989 sa 
postupná realizácia HMÚ začala v júli 1990 po rozhod-
nutí Európskej rady. 

Cieľom HMÚ v tejto etape európskej integrácie je koor-
dinovaná hospodárska politika a existencia jednotnej 
meny euro. HMÚ prešla tromi výraznými štádiami, pri-
čom v každom mala vytýčený cieľ: 1) zrušenie obmedze-
ní pohybu kapitálu (1. júl 1990 – 31. december 1993), 2) 
zriadenie Európskeho menového inštitútu a Európskej 
centrálnej banky (1. január 1994 – 31. december 1998) 
a 3) stanovenie neodvolateľných výmenných kurzov a 
zavedenie jednotnej meny euro (po 1. januári 1999). 

Všetci členovia EÚ participujú v HMÚ. Existujú však tri 
rôzne skupiny členských štátov: 1) štáty, ktoré prijali 
euro (splnili tzv. maastrichtské kritériá): 19 štátov z EÚ 
používa spoločnú menu euro (Slovensko ju zaviedlo v 
januári 2009), 2) čakajúce štáty: 6 štátov sa zaviazalo 
prijať euro a  3) Veľká Británia, Dánsko majú výnimku 
týkajúcu sa prijatia eura. 

Od 1. januára 2002 sa fyzicky zaviedli bankovky a mince 
euro ako zákonné platidlo v jedenástich členských štá-
toch. Práve dosahy globálnej hospodárskej krízy po jese-
ni 2008 v podobe krízy eurozóny a helénskej krízy sa pre-
mietli do spomalenia procesu vstupu do HMÚ naplno, 
vrátane eurozóny v  zostávajúcich členských krajinách. 
HMÚ sa stala prvým štádiom európskej integrácie, do 
ktorého všetci členovia EÚ nevstupujú spoločne, ale až 
po splnení náročných maastrichtských kritérií. Odráža to 
skutočnosť, že európska integrácia sa s každým ďalším 
rozširovaním stávala viac rôznorodou (heterogénnou).

Najväčšie rozširovanie EÚ 
v histórii: 2004 a 2007

Po helsinskom samite EÚ v decembri 1999 mala Európ-
ska únia doteraz najväčší počet kandidátskych krajín 
– s  Tureckom trinásť. Európska rada vtedy iniciovala 
sformovanie tzv. negociačnej fregaty o  riadnom člen-
stve, v ktorej boli všetky krajiny Vyšehradskej skupiny, 
Slovinsko, tri pobaltské štáty, dve východobalkánske 
krajiny (Rumunsko a Bulharsko), ako aj dve ostrovné 
stredomorské krajiny (Cyprus a Malta), ktoré mali s ES 
dohodu o pridružení už zo začiatku 70. rokov. 

Náročné negociácie o budúcom členstve sa týkali agen-
dy 31 kapitol v zásade v dvoch oblastiach: v schopnosti 
a efektívnosti prevzatia práva EÚ v tej-ktorej kandidát-
skej krajine a  v  schopnosti účinne vybudovať európ-
ske integračné inštitúcie, potrebné pre implementáciu 
práva EÚ do reálnej hospodárskej a spoločenskej pra-
xe v kandidátskych krajinách (napr. Pôdohospodárska 
platobná agentúra a pod.). Na konci roku 2002 už bolo 
zrejmé, že dve východobalkánske krajiny zaostávajú 
v tempe prípravy na členstvo v EÚ, a tak sa orgány EÚ 
rozhodli pozvať do Európskej únie desať nových krajín 
(osem krajín strednej a východnej Európy, medzi nimi 
i Slovensko + Cyprus a Maltu z južnej Európy). 

V  roku 2003 boli následne v  Aténach podpísané prí-
stupové zmluvy na najvyššej úrovni a 1. mája 2004 sa 
uskutočnilo doteraz najrozsiahlejšie rozširovanie hlav-
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ného európskeho integračného zoskupenia. Rumun-
sko a Bulharsko boli pozvané do EÚ v druhej etape toh-
to rozširovania k 1. januáru 2007. Chorvátske rozšírenie 
EÚ v júli 2013 prinieslo rozšírenie Európskej únie až na 
súčasných 28 členských krajín.

Dosahy globálnej 
hospodárskej krízy na EÚ 
po roku 2008

Slovinsko sa ukázalo ako najlepšie pripravené na európ-
sku integráciu, hoci najneskôr získalo pozíciu pridruženej 
krajiny (1996) a pôvodne sa uchádzalo o členstvo v EFTA 
- ako jediné a neúspešne. V januári 2007 sa Slovinsko 
stalo trinástym riadnym členom hospodárskej a meno-
vej únie EÚ naplno, teda aj v eurozóne – a prevzalo jed-
notnú európsku menu euro. O rok ho nasledovali Cyprus 
a  Malta a  v  roku 2009 aj Slovensko (v priebehu rokov 
2011 – 2015 aj všetky tri pobaltské štáty). 

To už však bolo len niekoľko mesiacov po vypuknutí 
globálnej hospodárskej krízy v  septembri 2008, ktorá 
devastačne zasiahla prakticky všetky regióny svetové-
ho hospodárstva, aj keď niektoré s  oneskorením. Eu-
rópsku úniu však zasiahla naplno a prejavila sa v na-
sledujúcich rokoch v rôznych podobách – ako fi nančná 
kríza, dlhová kríza, kríza krajín PIIGS (Portugalsko, Írsko, 
Taliansko, Grécko a Španielsko), kríza eurozóny.

Najslabším ohnivkom eurozóny sa ukázalo Grécko (He-
lénska republika), ktorého problémy permanentne 
ovplyvňovali vývoj integračného procesu dlhodobo. 
V dôsledku tejto prehlbujúcej sa nerovnováhy a krízy boli 
v roku 2010 zavedené dva dočasné programy – Európsky 
fi nančný stabilizačný mechanizmus (EFSM) a  Európsky 
fi nančný stabilizačný nástroj (EFSF). Spolu s masívnou 

fi nančnou podporou od Medzinárodného menového 
fondu v období 2010 – 2011 poskytovali fi nančnú pomoc 
Grécku, Írsku a Portugalsku. V roku 2012 boli nahradené 
Európskym stabilizačným mechanizmom (ESM) ako stá-
lym nástrojom fi nančnej pomoci. V  rokoch 2012 a 2013 
z neho profi tovali Španielsko a Cyprus. 

V marci 2012 bola uzatvorená Zmluva o stabilite, koordiná-
cii a správe v hospodárskej a menovej únii, skrátene nazý-
vaná fi škálny kompakt, medzinárodná zmluva medzi 25 z 28 
členských štátov Európskej únie (nepodpísali ju Veľká Britá-
nia, Česko, ktoré však zmenilo pozíciu, a zatiaľ ani Chorvát-
sko, nový člen EÚ). Jej cieľom je posilnenie koordinácie hos-
podárskych politík členských štátov EÚ, najmä tých, ktorých 
menou je euro. Účinnosť nadobudla v roku 2013.

V nasledujúcom roku 2014 bol zavedený Jednotný do-
zorný mechanizmus (SSM). Na základe neho má Európ-
ska centrálna banka právo monitorovať fi nančnú stabi-
litu bánk v jednotlivých krajinách eurozóny i v ďalších 
členských štátoch. Má plniť preventívnu úlohu pri pred-
chádzaní dlhových kríz v členských štátoch EÚ.

Nárast krízových javov a všeobecné vnímanie zhorše-
nia bezpečnostnej situácie, ktorých spúšťačom sa stala 
fi nančná kríza  na jeseň 2008, vyvolal  krízu eurozóny 
a mal veľký podiel aj na náladách v britskej spoločnos-
ti pred hlasovaním o  zotrvaní v  Európskej únii, resp. 
brexite v  júni 2016. Mnohí experti hodnotili projekt 
HMÚ ako funkčný len do priaznivých podmienok 
medzinárodného a globálneho hospodárskeho vývoja 
a  nie do obdobia kríz. Postupne prijímané opatrenia 
a  nové rámce či nástroje sa uvedenú slabinu usilujú 
eliminovať. Slovenské predsedníctvo v  Rade EÚ sa 
usilovalo podobne pozitívne prispieť aj v  oblasti 
eliminácie negatívnych aspektov a dosahov utečeneckej 
krízy na Európsku úniu.

Predseda Európskej rady Donald Tusk hodnotil sloven-
ské predsedníctvo ako „naozaj veľmi úspešné a  pro-
duktívne predsedníctvo“. Ocenil nielen prvý historický 
samit európskej dvadsaťsedmičky v  septembri 2016 v 
Bratislave, ale aj profesionalizmus predstaviteľov SR, 
vďaka ktorému sa podarilo to, že mnohé prísľuby zo 
slovenskej metropoly sa už stali skutočnosťou. Aj pred-
seda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa pridal 
a  zablahoželal slovenskému premiérovi, že majstrov-
sky zvládol historicky prvé predsedníctvo SR v  Rade 
EÚ. Doslova povedal: „Bola to naozaj vynikajúca práca.“ 
Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz ozna-
čil slovenské predsedníctvo za jedno z  najúspešnej-
ších, aké Rada EÚ zažila. Aj predseda vlády SR Robert 
Fico vyjadril veľkú spokojnosť: „Máme byť na čo hrdí.“

Obr. č. 4
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Zhrnutie kapitoly
Spoločným motívom väčšiny koncepcií európskej integrácie je snaha o zaistenie mieru a bez-
pečnosti v rámci Európy a prekonanie jej politickej a ekonomickej fragmentácie. Táto požiadav-
ka má svoje širšie opodstatnenie, pretože od mieru sa odvíja suverenita štátov, uznanie identity 
národov, zabezpečenie ľudských práv jednotlivca a pod. Tragické dôsledky druhej svetovej vojny 
donútili Európanov prehodnotiť pohľad na tradičné štáty a ich úlohu v organizácii spoločenského 
života. Od začiatku európskej integrácie sa kladie kľúčový dôraz na politické a ekonomické aspekty 
formovania celoeurópskej organizácie, ktoré sa vzájomne podmieňujú. Celá koncepcia integrácie 
Európy si vyžadovala trpezlivý prístup všetkých zainteresovaných krajín, hľadanie rovnováhy 
a spravodlivosti medzi záujmami vytvárajúcich sa nadnárodných štruktúr a národnými štátmi.

Okrem kvalitatívneho posunu integrácie (prehlbovania integrácie - deepening) a rozširovaniu 
integrácie do nových oblastí ekonomiky a spoločnosti (widening) sa EÚ koncepčne musí veno-
vať aj jej teritoriálnemu rozširovaniu (enlargement). To ukazuje na komplexnosť a tým zložitosť 
doterajšieho vývoja demokratických mechanizmov rozhodovania.

Európske spoločenstvo uhlia a ocele (1951) EURATOM a EHS (1957) založilo šesť krajín (Francúz-
sko, NSR, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko). Prvé rozširovanie ES (1973) prinieslo 
členstvo Veľkej Británii, Írsku a Dánsku. V  roku 1981 sa stáva členom ES Grécko, v  roku 1986 
Portugalsko aj Španielsko. Zjednotením Nemecka v  roku 1990 sa ES rozšírilo o päť nových spol-
kových krajín bývalej NDR. V roku 1995 sa uskutočnilo ďalšie rozširovanie EÚ o tri krajiny EFTA: 
Rakúsko, Švédsko a  Fínsko. V  roku 2004 pristúpili k  EÚ Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, 
Slovinsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Cyprus a Malta, v roku 2007 Rumunsko a Bulharsko a v roku 
2013 Chorvátsko.

Prijatie Lisabonskej zmluvy 1. 12. 2009 ďalej prehĺbilo dosiahnutý stupeň integrácie a EÚ sa stá-
va subjektom medzinárodného práva.

Koordinovaná hospodárska politika a existencia jednotnej meny euro je obsahom hospodárskej 
a menovej únie. 

V marci 2012 bola uzatvorená Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej 
únii, skrátene nazývaná fi škálny kompakt, medzinárodná zmluva medzi 25 z 28 členských štátov 
Európskej únie. Jej cieľom je posilnenie koordinácie hospodárskych politík členských štátov EÚ, 
najmä tých, ktorých menou je euro. 

V  roku 2014 bol zavedený Jednotný dozorný mechanizmus (SSM). Na základe neho má Európska 
centrálna banka právo monitorovať fi nančnú stabilitu bánk v jednotlivých krajinách eurozóny 
i v ďalších členských štátoch. Má plniť preventívnu úlohu pri predchádzaní dlhových kríz v člen-
ských štátoch EÚ.
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Kľúčové pojmy
Expanzia – výbojná rozpínavosť  politická alebo hospodárska  jedného  štátu 
o rozšírenie jeho územia, rozpínanie, rozširovanie.

Monetárna politika – nástroj hospodárskej politiky, ktorej hospodárske 
centrum riadi peňažné a úverové zabezpečenie ekonomiky v záujme naplnenia 
hlavných cieľov hospodárskej politiky. Je zameraná na kontrolu množsta 
peňazí v obehu a úrokovej miery.

Fiškálna politika – politika spojená so štátnym rozpočtom, od vládnej až 
po miestnu úroveň, ktorá je spojená so stabilizáciou ekonomiky. Hlavným 
nástrojom je štátny rozpočet.
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Otázky a úlohy:

1

8

2

3

4

5

6

Vymenuj oblasti spolupráce, ktoré sa 
riadia spoločnou politikou EÚ podľa 
Maastrichtskej zmluvy.

Aký bol hlavný prínos helsinského 
samitu EÚ v decembri 1999 pre ďalší 
rozvoj európskej integrácie?

Aké zmeny pre viacero krajín 
strednej a východnej Európy 
prinieslo najrozsiahlejšie 
rozširovanie Európskej únie v jej 
histórii v máji 2004 a januári 2007?

Kde boli korene krízy eurozóny a ako 
reagovala EÚ?

Akým smerom sa hospodárska 
a menová únia môže v budúcnosti 
vyvíjať?

Priraď k jednotlivým autorom 
myšlienok európskeho zjednotenia 
charakteristické črty ich návrhov:
Maximilien de Béthune
Pierre Dubois
Jiří z Poděbrad
Abbé de Saint-Pierre
Immanuel Kant
William Penn
Claude H. de Saint-Simon

Kto bol W. Churchill? Aký mal postoj 
k USA a k Sovietskemu zväzu? 
Aký je jeho príspevok k európskej 
integrácii?

Prečo Rada Európy nemá vo 
svojej agende otázky bezpečnosti 
a obrany?

V čom spočíva zložitosť vývoja 
demokratických mechanizmov 
rozširovania?

Ktoré boli hlavné činitele toho, 
že francúzsko-nemecký model 
európskej povojnovej integrácie sa 
stal na kontinente hlavným?

Čo motivovalo vtedajšie Európske 
spoločenstvá, ako aj Európske 
združenie slobodného obchodu 
(EFTA) začať rokovania o vzájomných 
vzťahoch, užšej spolupráci až 
vzájomnej integrácii a k čomu viedol 
luxemburský a osliansky proces?

7

9

10

11

?
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Odporúčané linky:
Fungovanie EÚ: https://www.youtube.com/watch?v=VvIPSY_Sbfg

História rozširovania EÚ: https://www.youtube.com/watch?v=RE6QgoykLZU

Kuriozity EÚ: https://www.youtube.com/watch?v=O37yJBFRrfg

Ako funguje EÚ: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a6a89dc-
4ed7-4bb9-a9f7-53d7f1fb1dae/language-sk

• Urobte poradie dôležitosti problémov EÚ. Pokúste sa vysvetliť ich príčiny. V diskusii 
sa rozdeľte na dve skupiny a poukážte na politický rozmer ekonomických problémov 
a naopak, ekonomické dôsledky politického vývoja.

• Vytvorte vo dvojiciach zoznam členských krajín EÚ podľa rokov ich pristúpenia. 
Identifi kujte kľúčové roky pre rozširovanie EÚ. Pokúste sa vysvetliť príčiny rozšírenia 
v daných rokoch.

• Napíš jednostranovú odpoveď na otázku: „Ako sa odráža členstvo SR v EÚ v tvojom 
živote?“. Porovnaj svoju odpoveď s odpoveďami spolužiačok a spolužiakov. 

• Napíš úvahu, prečo je dôležité, aby kandidát na členstvo v EÚ zabezpečil dodržiavanie 
ľudských práv a práv národnostných menšín.

Aktivity:
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