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V Praze dne 30. května 2007 

 

 

Milí přátelé,  

 

jsem rád, že mohu pozdravit účastníky dnešní  konference pořádané českým 

eurorealistickým internetovým časopisem EUportal.cz a slovenským pravicovým think-

tankem Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika u příležitosti spuštění nového 

česko-slovenského internetového portálu EUserver.cz shromažďujícího informace z českého a 

slovenského eurorealistického hnutí. 

 

Když jsem v prosinci minulého roku zahajoval podobnou konferenci o Evropské unii, 

The Future of the European Union, hovořil jsem o své frustraci nad současnými unifikačními 

a centralizačními trendy ve vývoji evropské integrace. S politováním musím říci, že jsem se 

tohoto pocitu dosud nezbavil a překotné snahy o znovuoživení evropské ústavy mé obavy 

bohužel jen potvrzují. 

 

I proto vítám Vaši dnešní akci, neboť diskuse o tak fundamentálních tématech jako je 

naše suverenita, národní zájmy, zachování parlamentní demokratické formy vlády v národním 

státě a obrana ekonomické svobody jako nezbytné podmínky pro svobodu politickou bývá 

umlčována novým typem evropeistické politické korektnosti. 

 

Když jsem se podíval na program a obsazení dnešní konference, byl jsem potěšen, že 

řada významných osobností z politické, ekonomické, akademické i žurnalistické scény má 

zájem o těchto netriviálních problémech debatovat. Oceňuji, že do programu dnešního jednání 

byla zahrnuta problematika vstupu do eurozóny. V souladu s teorií optimálních měnových 

oblastí si totiž nedovedu představit, že by mohla dlouhodobě existovat měnová unie bez unie 

fiskální a že by mohla existovat fiskální unie bez unie politické.  

 

Také mne zaujalo,  že se zde dnes budete zabývat i  otázkami vstupu České a 

Slovenské republiky  do Schengenského prostoru, protože už Margaret Thatcherová se 

obávala, že volný pohyb osob bez hraničních kontrol může vést k tomu, že  Evropská unie 

bude požadovat další pravomoci v oblasti imigrační politiky a politiky vnitřní bezpečnosti. 

 

Doufám, že Vaše dnešní konference přispěje k rozpoutání diskuse a zamyšlení nad 

tím, zda by se evropská integrace od konstruktivistického centralismu a byrokratismu 

evropeistických elitářů neměla vrátit k myšlence suverénních národních států pod 

demokratickou kontrolou svobodných občanů těchto států.   

 

               Václav Klaus 


