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• Být politicky spravedlivý je značně 
subjektivní

• Neexistuje jedna politická pravda –
správné řešení

• EU je kompromisem kompromisů 

Politická spravedlnost 



Winston Churchil

“There is a remedy which ... would in a few years make all Europe ... 
free and ... happy.
It is to re-create the European family, or as much of it as we can, and 
to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in 
safety and in freedom.
We must build a kind of United States of Europe.” 

Evropská unie jako budoucnost 
Jean Monnet
„Continue, continue, there is no future for the people of
Europe other than in union.“



• Evropská unie vznikala postupně 

• Ze skupiny 6 zemí se stala 
organizace o 27 členech 

• Ze sektorové integrace uhlí a oceli 
se stala politická unie zastřešující 
velké množství politik

Evropská unie jako politický projekt



• EU resp. Evropská společenství 
vznikala jako projekt politických elit 

• ESUO a později EHS a
EURATOM měli za cíl rozproudit
evropskou ekonomiku, zachytit 
NSR na západě Evropy, překlenou 
skrze integraci krizi 2. světové 
války

• Zapojení občanů v procesu tvorby 
bylo minimální, ne-li nulové

Evropská unie jako politický projekt 



• Politickou? 

• Ekonomickou? 

• Občanskou? 

• Národní? 

• Duchovní? 

Kde hledat evropskou spravedlnost? A jaká je?
• V Bruselu?

• V Praze? 

• V Berlíně? 

• V Moskvě? 

• Ve Římě? 



• Čistí plátci
• Státy, které do EU platí více než z ní dostávají

• Čistí příjemci
• Státy, které z EU dostávají více peněz než přispívají 

Ekonomické toky



Zdroj:https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/promeny-ceskych-regionu/temp-prehled-evropskych-fondu/r~f1b0dd86d70811eab115ac1f6b220ee8/



Zdroj: MF ČR



Solidarita vs. spravedlnost



Legislativní proces v EU



• EK reprezentuje zájmy celé EU

• Každý členský stát má jednoho 
komisaře nominovaného daným 
státem

Nikým nevolená Evropská komise 



Princip tzv. dvojí většiny

• 55 % členských států
• 65 % celkového počtu obyvatel EU

Kvalifikovaná většina – Rada EU



Koho reprezentuje Evropský parlament?



Solidarita produkuje mír


