
EVROPSKÝ SUPERSTÁT

24

ředseda druhé nejsilnější ně-
mecké strany, která s velkou 
pravděpodobností uzavře ko-
alici s CDU kancléřky Angely 

Merkelové, se už vidí jako tvůrce budoucí 
Evropy. A  tak se do toho pořádně opřel. 
„Chci, aby existovala evropská ústavní 
smlouva, která vytvoří federální Evropu,“ 
nechal se slyšet na sjezdu SPD a dodal, že 
„Spojené státy evropské“ by měly spatřit 
světlo světa do roku 2025. „Chci, aby exi-
stovala evropská ústavní smlouva, která 
vytvoří federální Evropu. A až ji budeme 
mít, musí být předložena v členských ze-
mích k hlasování. A kdo pak bude proti, 
ten půjde z  Evropské unie pryč,“ vynesl 
za bouřlivého potlesku svých straníků 
verdikt nad případnými rebely. „V  příš-
tích letech půjde o budoucnost Evropské 
unie,“ řekl Schulz a  tvrdil, že už nestačí 
jen drobné reformy, ale je potřeba najít 
odvahu k zásadním změnám.

Jeho slova proběhla Evropou jako lavi-
na. „Já jsem se vždy a dlouhodobě veřej-
ně označoval za eurofederalistu. Takže 
by mě mohlo potěšit prohlášení Martina 
Schulze – jdeme do vytvoření Spojených 
států evropských, komu se to nelíbí, ať 
vypadne. Myslím si, že nikdo neudělal 
větší škodu myšlence eurofederace než 
Martin Schulz tímto svým prohláše-
ním,“ reagoval prezident Miloš Zeman. 
Ještě ostřeji se vyjádřil bývalý maďarský 
místopředseda Evropského parlamentu 
László Surján. „To je hlas, který mi připo-
míná Adolfa Hitlera,“ prohlásil na Schul-
zovu adresu.

NEJEN SCHULZ
Vlak se ale podle všeho už rozjel a převa-
ha nesouhlasných reakcí je pouze zdán-
livá. Výroky euroradikála Schulze zcela 
určitě nereprezentují pouze politické 
názory druhé německé nejsilnější strany, 
ale rovněž další řady států či spíše evrop-
ských politiků. Například členové dvou 
nejsilnějších frakcí v  Evropském parla-
mentu (lidovců a socialistů) předložili ná-
vrhy vedoucí k prohloubení hospodářské 
a měnové unie či sjednocení daňových 
pravidel. Šéf liberální frakce ALDE Guy 
Verhofstadt by zase rovnou změnil evrop-
skou smlouvu a podobně jako Schulz vedl 
EU směrem k federalizaci. 

Jejich snahu potvrzuje bývalý europo-
slanec Petr Mach. „I Lisabonská smlouva 
z  roku 2009 se původně jmenovala Ev-

ropská ústava a  posunula společenství 
blíže k  federaci. Eurofederalisté by ale 
chtěli pro EU ještě získat právo vybírat 
vlastní daně a mít mnohem větší rozpo-
čet. Přál bych si tvrdit, že se jim to teď už 
nemůže povést, ale dosavadní zkušenost 
ukazuje, že EU trvale své pravomoci posi-
luje na úkor členských států,“ upozorňu-
je Mach s tím, že „každá další unifikace 
EU za posledních padesát let vždy snížila 
i hospodářský růst, každou dekádu o je-
den procentní bod“.

Politolog Vladimír Srb tvrdí, že trend 
centralizace není převládající, evropští 
politici se ale podle něho vůbec nepouči-
li z brexitu. „Je třeba EU reformovat tak, 
aby byla akceschopná a  v  ní začleněné 
státy měly důvod evropskou integraci 
i nadále podporovat,“ doporučuje. Jaká-
koli centralizace vede podle něho vždy 
k  novým separatistickým tendencím. 
„Lidskou přirozeností je – jak už víme 
od klasiků přirozenoprávní teorie – svo-
boda. A to nejen svoboda rozhodovat si 
sám o vlastním životě, ale i o směřování 
své obce, regionu či státu. Pokud by se Ev-
ropská unie více zaměřila na své původ-
ní cíle, například posílení rozhodování 
a  vlivu regionů a  jednotlivých občanů 
EU, zcela jistě by se občané Katalánska, 
Benátska nebo Valonska necítili utisko-
vaní ve svém vlastním státě.“ 

Ekonom a  spolumajitel investičního 
fondu Quant Aleš Michl v anketě serveru 
Peníze.cz radí netlačit zbytečně dopředu 

změny ohledně pevnějšího spojení EU. 
„Naopak udělejme EU uvolněnější, pod-
trhněme, že EU je tady proti válce a pro 
volný obchod a  cestování. Netlačme 
země do nějaké federace, Brusel a Štras-
burk ať si nepřivlastňují roli národních 
parlamentů. Nechme státy dýchat, nere-
gulujme vše. A taky bych Británii nabídl 
dohodu, na které by mohla postavit nové 
referendum o brexitu.“

KDYŽ BOMBA TIKÁ…
Utužení jednoty členských států přichá-
zí v době, kdy se vedou složitá jednání 
právě o  brexitu a  kdy očividně drhne 
projekt jednotné evropské měny. Za 
časovanou bombu označil euro nejcito-
vanější německý ekonom Hans-Werner 
Sinn, profesor mnichovské univerzity 
a prezident mnichovského institutu Ifo.

Mnohé země eurozóny, tvořené sku-
pinou kulturně a  hospodářsky velmi 
rozdílných států, jsou podle něho kvůli 
přijetí eura dlouhodobě nekonkuren-
ceschopné a  trpí masovou nezaměst-
naností. Prostřednictvím různých 
záchranných fondů byly zemím zasaže-
ným krizí poskytnuty již biliony eur. To 
sice snížilo bolestivost jejich potíží, ale 
oddálilo nezbytnou léčbu. Sinn zároveň 
ostře odmítá nařčení, že lidé poukazují-
cí na chybný přístup vůdčích protagoni-
stů oficiálně provozované „záchranné“ 
politiky nejsou „dobří Evropané“.
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