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Five Years After: New Member States in the European Union. This study focuses on 
administrative capacity and domestic EU-coordination structures in new member states. It 
analyzes data from 65 semi-structured interviews with Brussels officials and confronts them 
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of issues and EU presidency as a contra-strategy, but have had only limited success in 
uploading their preferences to the EU level so far. In the personnel policy, several NMS 
revised their conditionality-influenced legislation on civil service after becoming EU members, 
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directly connected to NMS’ ability to establish and defend their national positions in the EU 
affairs. 
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Úvod 
 
Členstvo v Európskej únii a participácia na jej vládnutí vyžaduje od národných 
administratív výrazné úsilie. (Curtin – Egeberg 2008; Kassim et al. 2000; 2001; 
Wallace 2005) Štáty pri svojom pôsobení vo viacúrovňovom systéme vládnutia 
EÚ postrádajú nástroje, ktoré majú k dispozícii na národnej úrovni: chýba im 
autorita, nemajú kontrolu nad agendou, nemôžu využívať výhody straníckej 
disciplíny, spoliehať sa na vybudované siete ani na administratívnu tradíciu. 
(Kassim 2003: 85) Komplexnosť EÚ ako systému vládnutia znamená, že ide o 
fluidný a hybridný systém, ktorý nie je založený na centrálnej autorite a 
v ktorom je proces tvorby jednotlivých politík na rozdiel od národných štátov 
otvorený. Neexistuje v nej deľba moci a miera inštitucionálnej fragmentácie a 
sektoralizácia je neporovnateľne vyššia ako v členských krajinách. (Tamtiež) 
Členstvo v EÚ vytvára tlak na národné vlády, ktorý je neporovnateľný 
s členstvom v iných medzinárodných organizáciách, umocnený doktrínami 
priameho účinku práva EÚ a jeho prednosti pred právom členských krajín, 
ktoré rozpracoval vo svojej judikatúre Európsky súdny dvor. 
                                                       
1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0660-06. 
2 Korešpondencia: Mgr. Erik Láštic, PhD., Katedra politológie FF UK, Gondova 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. 
E-mail: lastic@fphil.uniba.sk 
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 Štúdia prezentuje výsledky tematickej analýzy pološtruktúrovaných roz-
hovorov, v rámci ktorých sa participanti vyjadrovali k pôsobeniu nových 
členských štátov (“NČŠ”)3 EÚ pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej 
zmluvy v decembri 2009. Predmetom analýzy boli odpovede participantov, 
ktoré sa dotýkali hodnotenia administratívnej kapacity NČŠ a domácich 
inštitucionálnych štruktúr, ktoré tieto krajiny vytvorili/zmenili v reakcii na 
členstvo v EÚ,4 pričom sledujeme pôsobenie NČŠ vo fáze ovplyvňovania 
tvorby politík v EÚ (projekcia, uploading) a vo fáze preberania záväzkov 
vyplývajúcich z členstva (recepcia, downloading). Kým implementácia práv-
nych noriem je nevyhnutnou súčasťou členstva krajiny v EÚ, ovplyvňovanie 
tvorby politík na úrovni EÚ súvisí so snahou členskej krajiny znížiť náklady 
budúcej implementácie tým, že zníži nesúlad (misfit) medzi budúcou politikou 
EÚ a domácimi pravidlami a tým aj tlak na inštitucionálnu adaptáciu domácich 
štruktúr. V prvej časti štúdia ponúka prehľad teoretických prístupov a koncep-
tuálnych rámcov, ktoré sa využívajú na skúmanie a vysvetlenie pôsobenia 
členských štátov v EÚ. V druhej časti sú prezentované výsledky tematickej 
analýzy výpovedí 65 participantov v pološtruktúrovaných rozhovoroch, ktoré 
sa uskutočnili v roku 2008 a 2009. V závere štúdia identifikuje témy budúceho 
výskumu a formuluje niektoré predpoklady, tak ako vyplývajú z hlavných 
zistení. 
 
Rámce skúmania pôsobenia členských štátov v EÚ 
 
Teoretické prístupy k skúmaniu Európskej únie a jej členských krajín je možné 
rozlíšiť podľa toho, aký dôraz kladú na skúmanie úrovne EÚ, respektíve 
úrovne členských krajín. (Viac k prehľadu pozri Wiener – Diez 2003; 
Chryssochoou 2009: 33-49) Tradičné integračné teórie, z ktorých najvplyvnej-
šie postavenie dosiahol liberálny intergovernmentalizmus, sa snažia o vysvetle-
nie procesu a výsledkov európskej integrácie, pričom hlavným predmetom 
záujmu je budovanie EÚ ako politického priestoru. Skúmajú domáce zdroje 
európskej politiky (Moravcsik – Vachudová 2003, Moravcsik 1994), pričom za 
rozhodujúcich aktérov európskej integrácie považujú národné vlády. Prístupy, 
ktoré vychádzajú z klasického neofunkcionalizmu (nadnárodné vládnutie, 
viacúrovňové spravovanie), spochybnili predpoklad o všemocnosti národných 
vlád, pričom zdôraznili vplyv iných aktérov, či už na úrovni národnej (odbory, 
regióny, firmy) alebo na úrovni EÚ (EK, RE). (Stone Sweet – Sandholtz 1997; 
Hooghe – Marks 2001) Jedným zo spoločných záverov je chápanie EÚ ako 

                                                       
3 Okrem Malty a Cypru. 
4 V rámci pološtruktúrovaných rozhovorov participanti odpovedali na tri okruhy otázok: 1. všeobecné postoje NČŠ 
k európskej integrácii a členstvu, 2. špecifické témy, politiky a priority, ktoré presadzujú NČŠ v EÚ, 3. vplyv tzv. domácich 
faktorov (administratívna kapacita, koordinácia, nevládni aktéri vyjadrovali a hodnotili úlohu tzv. domácich faktorov pri 
pôsobení NČŠ, konkrétne politických strán a záujmových skupín. 
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viacúrovňového systému, v ktorom sa vlády členských krajín najprv zameria-
vajú na získanie mandátu a pozície k vyjednávaniu na národnej úrovni a 
následne ich presadzujú na úrovni európskej.  
 V rámci neskoršieho skúmania (europeizácia) sa pôvodný dôraz na úroveň 
EÚ presúva na skúmanie prenikania EÚ, jej politík, pravidiel a noriem na 
národnú a regionálnu úroveň (zhora-nadol). (Featherstone – Radaelli 2003; 
Graziano – Vink 2007) Teoretickým rámcom pre skúmanie vplyvu EÚ na 
členské krajiny je existencia nesúladu (misfit) medzi normami, tradíciami či 
pravidlami EÚ a členského štátu. Čím je nesúlad väčší, tým je tlak na zmeny na 
národnej úrovni výraznejší a naopak. V pozícii sprostredkujúcich faktorov 
vystupujú aktéri a inštitúcie na domácej úrovni, ktorí na adaptačný tlak reagujú 
iniciovaním zmeny alebo naopak, tlaku na zmenu odolávajú napr. aj za cenu, 
že to bude viesť k sankciám zo strany EÚ. I keď všetky dominujúce teoretické 
prístupy, ktoré vychádzajú z nového inštitucionalizmu, pracujú s nejakou 
verziou nesúladu5, odlišujú sa vo vysvetleniach, čo zmenu či jej absenciu na 
národnej úrovni ovplyvňuje. V rámci racionálnej voľby aktéri a inštitúcie 
nesúlad (a následnú zmenu) vnímajú ako príležitosť/prekážku pre presadenie 
vlastných záujmov, pričom ich konanie je ovplyvnené množstvom aktérov 
s právom veta na národnej úrovni a celkovým dizajnom formálnych inštitúcií. 
(Haverland 2000) V rámci sociologického (konštruktivistického) inštituciona-
lizmu je domáca adaptácia či jej absencia naviazaná na kultúrny súlad 
domácich noriem s normami EÚ. Mechanizmy EÚ, ktoré vyvolávajú tlak na 
domácu adaptáciu, sú procesmi socializácie a persuázie, pričom “normy EÚ 
majú vnútornú hodnotu bez ohľadu na materiálne výhody poskytované v prí-
pade ich prijatia”. (Sedelmeier 2006: 13) 
 Analytické odčlenenie oboch prístupov (bottom-up, top-down) neznamená, 
že v realite fungujú oddelene, naopak, ide o obojsmerný proces. (Börzel 2005) 
V rámci prístupu zdola-nahor (bottom-up), označovaného tiež ako projekcia 
(projection, uploading), ide o konštruovanie EÚ, jej inštitúcií a politík. V rámci 
prístupu zhora-nadol (top-down) zase o recepciu (reception, downloading), teda 
o vplyv EÚ na členské štáty, ktorý sa prejavuje najčastejšie cez implementáciu 
jej právnych predpisov do národných systémov. V závislosti od preferencií 
v jednotlivých oblastiach a ich kapacity sa budú členské štáty snažiť o prenos 
domácich noriem, tradícií a pravidiel na úroveň EÚ v snahe minimalizovať 
náklady z budúcej politiky EÚ, veľkosť nesúladu a tlaku na domácu adaptáciu. 
                                                       
5 Hoci je analytická využiteľnosť konceptu nesúladu všeobecne akceptovaná, nie je možné ho považovať za univerzálne 
použiteľný. Koncept je vhodný pre skúmanie politík, ktoré majú pozitívny integračný vplyv, v rámci ktorých je teda možné 
identifikovať konkrétne normy, ktoré predpisujú štátom nejaký typ správania. (Duina 2007) Naopak, problematické použitie 
má v prípade skúmania politík, ktoré vychádzajú z otvorenej metódy koordinácie a ktorých výsledkom sú tzv. mäkké 
pravidlá, ktoré nepredpisujú krajinám konkrétne správanie. (Radaelli – Pasquier, 2007, 38) Problematickým sa tiež ukazuje 
byť využitie nesúladu pri skúmaní krajín, v ktorých nedošlo k úplnej konsolidácii inštitucionálneho rámca (ako napr. 
niektoré NČŠ). Navyše, ako ukazuje napr. Héritier na príklade Francúzska, počiatočný súlad medzi pravidlami Francúzska a 
EÚ bol v neskoršej fáze narušený po tom, čo domáci aktéri presadili zmeny v národných pravidlách. (Héritier et al. 2001) 

Sociológia 42, 2010, č. 1 35 



 

Členská krajina v EÚ teda pôsobí v prostredí nepretržitej spätnej väzby medzi 
prenášaním a sťahovaním noriem, tradícií a pravidiel, ktorá sa odohráva 
v reálnom čase, na viacerých úrovniach, prostredníctvom rôznych aktérov, 
inštitúcií a metód rozhodovania. (Börzel – Risse 2003; Börzel 2005) Spojenie 
oboch prístupov tak umožňuje ukotviť “pôsobenie” krajiny v EÚ a skúmať jeho 
podoby vo výpovediach participantov.  
 Skúmanie pôsobenia nových členských krajín EÚ je ovplyvňované dodatoč-
nými dvoma faktormi, s ktorými tradične pracuje historický inštitucionalizmus: 
časom a veľkosťou krajiny. Faktor času je prítomný nielen pri prístupovom 
procese NČŠ, ale aj pri existencii prechodných období, ktoré dojednali NČŠ 
s cieľom odložiť účinnosť pravidiel EÚ, alebo niektoré staré členské krajiny 
v snahe obmedziť niektoré základné slobody (voľný pohyb osôb a služieb) a 
chrániť tak vlastné národné záujmy. Faktor veľkosti členskej krajiny priamo 
vplýva na jej váhu v rámci inštitúcií EÚ a ich rozhodovacích procesov.  
 Adaptácia národných systémov na vládnutie v EÚ je komplikovaná ich 
“obmedzenou prítomnosťou” v EÚ. (Ekengren 2002) Vedie to k tomu, že 
členské štáty musia reagovať veľmi rýchlo, pričom “časové rozvrhy sú v rámci 
vládnutia v EÚ oveľa explicitnejšie než v rámci národných systémov”. (Tam-
tiež: 86) Obmedzená prítomnosť je aj jedným z dôvodov, “prečo je potrebný 
aktívny (národný) EÚ sekretariát. Jednoducho, nie je dostatok času, ...aby 
mohlo dôjsť k dosiahnutiu všeobecného konsenzu medzi všetkými zložkami, 
ktoré sú zainteresované na konkrétnej politike. Výsledkom je stav, v ktorom je 
tradičné časovanie vládnutia (na národnej úrovni) narušované v mene koor-
dinácie európskych záležitostí. V európskom vládnutí je tak národná prítom-
nosť obmedzená požiadavkou rýchleho postupu národných vlád zo strany 
prekrývajúcich sa (overlapping) rozvrhov EÚ.” (Tamtiež: 84) EÚ ako systém 
vládnutia funguje vlastným tempom, cyklus tvorby politík je riadený na 
centrálnej úrovni v rámci osobitného časovania, plánovania a kalendárov, ktoré 
nie sú závislé od národných vlád. Významnú úlohu zohrávajú termíny, ktoré 
krajiny musia dodržiavať, napríklad v oblasti implementácie práva. Nekom-
patibilita funkčných období európskych inštitúcií a procesov rozhodovania na 
európskej úrovni vytvára dodatočný tlak na schopnosť koordinácie na úrovni 
národných vlád. Členské štáty sú vtiahnuté (aktívne či reaktívne) do “nekončia-
cej tvorby verejných politík”. (Wright 1996: 149) Na rozdiel od členských 
štátov neexistuje v EÚ princíp diskontinuity legislatívy, čo vedie k nepretrži-
tému legislatívnemu procesu. Počas prístupového procesu NČŠ EK využívala 
čas ako nástroj vládnutia. V roku 1997 vo svojom stanovisku o pripravenosti 
krajín uchádzajúcich sa o členstvo nastolila strednodobý časový horizont, 
pravidelne vydávala monitorovacie správy o pokroku uchádzačov, v roku 2000 
vytvorila tzv. cestovnú mapu, ktorou upravila harmonogram prístupových 
rokovaní, až napokon stanovila konkrétny dátum vstupu. (Avery 2009) 
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Komisia tým priamo ovplyvnila vlastný inštitucionálny čas, čo zvýšilo jej 
efektivitu a efektívnosť a viedlo k jej posilneniu v interinštitucionálnych 
vzťahoch EÚ. (Lass-Lennecke – Werner 2009) 
 Veľkosť krajiny definovaná počtom obyvateľov, veľkosť územia a HDP 
rozhoduje o váhe členskej krajiny v RE, podiele štátnych príslušníkov pracujú-
cich pre inštitúcie EÚ a počte poslancov v EP. Veľkosť ovplyvňuje personálne, 
administratívne a finančné kapacity, ktoré krajina môže použiť na svoje 
pôsobenie v EÚ. Z pôvodne zahraničnopolitickej témy pokrývanej kapacitami 
ministerstiev zahraničných vecí sa EÚ zmenila na komplexnú tému, ktorá 
vyžaduje neustálu pozornosť ministerstiev na národnej úrovni. Nové členské 
krajiny, s výnimkou Poľska, patria terminológiou RE medzi malé štáty. Na 
rozdiel od pôvodnej EÚ-15 im navyše chýbajú inštitucionálne väzby na 
inštitúcie, prostredníctvom ktorých ovplyvňujú tvorbu politík a nemajú pred-
chádzajúcu skúsenosť s pôsobením v EÚ (i keď miera rigoróznosti prístupo-
vého procesu mohla túto časť hendikepu zmierniť). Na základe toho je možné 
očakávať, že tieto štrukturálne nevýhody budú ovplyvňovať pôsobenie NČŠ, 
osobitne vo fáze projekcie. NČŠ by teda nemali patriť medzi politických lídrov 
a ich domáce politiky nebudú slúžiť ako východisko pre budúcu reguláciu na 
úrovni EÚ. Podľa Pankeovej (2008) je možné silu krajiny kategorizovať do 
troch dimenzií (hlasovacia/vyjednávacia sila, argumentačná sila a morálna/in-
štitucionálna sila). Vo všetkých troch dimenziách čelia malé štáty štrukturál-
nym problémom, ktoré sťažujú, ak nie priam znemožňujú, aby výsledkom 
procesu tvorby politiky na úrovni EÚ bolo riešenie vyhovujúce záujmom 
malých krajín. Veľkosť krajiny teda vplýva na úspešnosť presadzovania jej 
preferencií, pričom preferencie veľkých štátov by podľa tejto logiky mali byť 
v rozhodovaní inštitúcií EÚ zohľadňované častejšie než tie malých členských 
štátov. Komisia sa napríklad počas úvodnej fázy tvorby politiky často 
zameriava práve na veľké štáty z dôvodu ich váhy pri hlasovaní v RE. (Bunse 
et. al. 2005: 35-37, 44-45) K zmierneniu dopadov a zvýšeniu úspešnosti vo 
fáze prenášania majú malé členské štáty k dispozícii viaceré kontrastratégie. 
Tie môžu mať povahu inštitucionálnych riešení, ale aj ad hoc konania 
v závislosti od problému a kontextu. Predchádzajúci výskum malých členských 
krajín pred rozšírením v roku 2004 (Laffan 2003; Bunse et.al. 2005) na tieto 
stratégie poukazuje. Ich stratégie je možné systematizovať do šiestich skupín: 
1. inštitucionálna koordinácia s inými krajinami; 2. strategické bilaterálne 
spojenectvo s veľkým štátom; 3. stanovenie priorít (pôsobenia); 4. vzťahy 
s EK; 5. pôsobenie krajiny ako “sprostredkovateľa” (honest broker) v RE a 
napokon 6. predsedníctvo krajiny ako príležitosť na presadenie národných 
záujmov. (Panke 2008) U NČŠ je možné predpokladať, že prevažujúcou 
stratégiou bude inštitucionálna koordinácia s inými, najmä novými členskými 
krajinami, definovanie priorít a napokon využitie obdobia, keď krajina vedie 
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predsedníctvo EÚ. Budovanie strategických spojenectiev umožňuje malým 
krajinám zväčšenie ich kapacity. (Archer – Nugent 2006) Krajiny, ktoré 
vstúpili do EÚ v roku 2004, nesú spoločnú minulosť východného bloku, čo by 
mohlo prispieť k lepšiemu porozumeniu problémom, ktorým čelia. Už počas 
predvstupového procesu (nezávisle od EÚ) boli vytvorené regionálne koalície 
(V4, Baltická aliancia). Krajiny V4 sa nepravidelne stretávajú pred polročnými 
zasadnutiami Rady Európy, aby diskutovali o možnej koordinácii pri rokova-
niach. V marci 2009 sa krajiny nedohodli na spoločnom postupe pri riešení 
ekonomickej krízy, naopak, v novembri 2009 sa zhodli na spoločnom postupe 
pri rokovaniach o tzv. klimatickom balíku.6 Stratégia definovania priorít vedie 
k vedomému uprednostňovaniu niektorých tém a politík na úkor iných či už 
v snahe minimalizovať dopady členstva na národnú úroveň, napr. v podobe 
dodatočných nákladov vyplývajúcich z novej právnej regulácie, alebo v snahe 
presadiť riešenia v oblastiach, ktoré krajina považuje za strategicky dôležité. 
Vo vzťahu k inštitucionálnym mechanizmom členstva je potrebné sledovať, 
ktoré inštitúcie a aktéri priority definujú a do akej miery sú tieto stabilné. Je 
možné predpokladať, že časť priorít deklarovali NČŠ počas prístupových 
rokovaní (vyjednanie prechodných období), niektoré súvisia s ich pozíciou 
čistých príjemcov rozpočtu EÚ (čerpanie štrukturálnych fondov), alebo vyplý-
vajú zo špecificky domácich faktorov (Poľsko- poľnohospodárstvo; Slovensko- 
automobilový priemysel). 
 
Čo vieme o pôsobení nových členských krajín v EÚ? Od počúvania k činom 
 
V rámci výskumu bolo uskutočnených 65 pološtruktúrovaných rozhovorov so 
zástupcami nových členských krajín pracujúcich na stálych zastupiteľstvách 
v Bruseli (NCS), v inštitúciách EÚ (EUIN) a so skupinou expertov (“EXP”), 
ktorí sa venujú pôsobeniu NČŠ v EÚ. Z doslovne prepísaných rozhovorov bola 
uskutočnená tematická analýza, ktorá sa zamerala na identifikovanie toho, ako 
participanti vnímajú a hodnotia pôsobenie NČŠ vo vzťahu k ovplyvňovaniu 
tvorby politík v EÚ a preberaniu záväzkov vyplývajúcich z členstva. Na zá-
klade induktívneho prístupu, ktorý analyzuje diskurz participantov, boli vytvo-
rené kategórie hodnotenia pôsobenia NČŠ a zdôvodnení, ktorými participanti 
svoje hodnotenia vysvetľovali. Zistenia z rozhovorov boli následne konfronto-
vané s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi o doterajšom pôsobení NČŠ v EÚ.  

                                                       
6 Pozri EU Observer: Sarkozy warns Visegrad countries not to make a habit of pre-summit meetings.  
http://euobserver.com/9/28928/?rk=1 , pristúpené 5. novembra 2009. 
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Hodnotenia 
 
Pohlcujúce členstvo a učenie sa 
Prístupový proces krajín, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004, bol z doterajších 
vĺn rozšírenia najrozsiahlejší tak z hľadiska požiadaviek kladených na jednot-
livé krajiny, ako aj objemu legislatívy, ktoré krajiny museli prevziať. Napriek 
tomu je samotné členstvo v EÚ podľa participantov niečo, na čo sa nedá počas 
prístupového procesu úplne pripraviť. Poukazujú na “prvotný šok po vstupe”, 
snahu pochopiť, o čo ide a proces postupného učenia. Zhodujú sa na tom, že 
schopnosť krajiny pôsobiť v EÚ sa zlepšuje postupne priamo úmerne dĺžke 
členstva. (NCS-08-10, NCS-09-39, NCS-09-38) Slovami participanta ide o pre-
chod z režimu počúvania (prístupový proces) do režimu akcie (členstvo). 
(EUIN-08-08) Za hlavný urýchľovač procesu učenia pritom viacerí participanti 
považujú skúsenosť s predsedníctvom, či už zažitú alebo plánovanú. (EUIN-
09-12, NCS-09-39, NCS-09-37) Počas prípravy na predsedníctvo “sa nám 
podarilo významne prehĺbiť naše vedomosti a vzťahy s inými členskými 
krajinami”. (NCS-09-35) Od rozšírenia v roku 2004 mali s predsedníctvom 
skúsenosť Slovinsko (2007) a Česká republika (2009), pripravujú sa naň 
Maďarsko a Poľsko. “Musím povedať, že až po tých štyroch – piatich rokoch 
rozumieme fungovaniu, to musím povedať celkom kriticky. A myslím si, že 
nám k tomu predsedníctvo nesmierne pomáha. Je to úžasná vec pre pochopenie 
princípov.” (NCS-09-39) Polročné obdobie, počas ktorého členská krajina 
zdvojuje svoje pôsobenie (funguje súčasne ako líder RE a členská krajina), 
vyvoláva tlak na zvýšenie administratívnej kapacity. Slovinsko a ČR pre 
potreby predsedníctva zdvojnásobili počet diplomatov na svojich stálych 
zastupiteľstvách. Predsedníctvo (a príprava naň) má teda pre NČŠ funkciu 
silnej motivácie. Slovami jedného z participantov “blížiace sa predsedníctvo 
v roku 2011 je tým popudom, ktorý rozhýbava dianie”. (NCS-09-37) 
 
Definovanie národných priorít 
Z analýzy rozhovorov vyplýva, že participanti poukazujú na stratégiu NČŠ v 
stanovovaní priorít. “Musíme byť realisti a sústreďovať sa na najdôležitejšie 
veci, takže je to otázka flexibility. Snažíme sa byť flexibilní.” (NCS-08-25) 
Flexibilita vyplýva z obmedzenej administratívnej kapacity NČŠ, ktoré, s vý-
nimkou Poľska, patria medzi tzv. malé členské krajiny. “Nemôžeme robiť 
všetko. Kapacita tam je, takže to zvládame. Teda, prinajmenšom zvládame 
veci, ktoré sú pre nás najdôležitejšie.” (NCS-08-14) Zdá sa pritom, že ide zo 
strany NČŠ o vedomú stratégiu. “Keď je menšia členská krajina, tak zdroje 
viacej zvažuje a rozdeľuje. Všetky pracovné skupiny sú pokryté, ale nie je to – 
čo pracovná skupina to človek, ale každý kolega na stálom zastúpení má 
možno päť- šesť pracovných skupín. Nie každá zasadá každý týždeň, niektoré 
zasadajú viackrát do týždňa, potom sa asi určia ad hoc priority, že čo sa teraz 
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deje. Toto je ale pohyblivé, tak ako aj EÚ sa mení, tak sa aj priority menia.” 
(EUIN-09-11) 
 Pankeová (2008) v rámci výskumu malých členských štátov skúmala uplat-
ňovanie kontrastratégií na národnej úrovni prostredníctvom dotazníkov, kto-
rými oslovila vybrané ministerstvá. Jej dáta naznačujú, že stanovovanie priorít 
je niečím, s čím národné administratívy pracujú, hoci nemusí ísť o dominantnú 
stratégiu. Inými slovami, čím menšia členská krajina, tým väčšia pravdepodob-
nosť, že jej pôsobenie v EÚ sa bude sústreďovať iba na ovplyvňovanie 
vybraných oblastí verejných politík a na snahu minimalizovať náklady vo 
vzťahu k ich implementácii na národnej úrovni. Prípadové štúdie malých 
členských krajín identifikujú stanovovanie priorít ako stratégiu, ktorá umožňuje 
krajine sústrediť kapacitu do oblastí, ktoré sú pre národné vlády (a členský štát) 
najdôležitejšie. Laffan a O’Mahony (2008) v prípade Írska poukazujú na exis-
tenciu zoznamov (check-list), ktoré írska administratíva používa na identifi-
kovanie najdôležitejších častí príslušného návrhu (býva ich päť až šesť) a počas 
rokovaní sa venuje iba týmto. Osobitná pozornosť (monitoring) Írska je veno-
vaná oblasti štrukturálnych fondov a daní. Slovensko počas vlády M. Dzurindu 
(2002 – 2006) verejne odmietalo snahy o harmonizáciu daňových základov 
v rámci EÚ, pre nasledujúcu vládu R. Fica už ochrana daňového systému 
prioritou nie je. (Haughton – Malová 2007) Stratégia stanovovania priorít teda 
nie je statická, ale reaguje na vývoj na úrovni EÚ, ale aj na zmenu národných 
vlád. Príkladom zmeny súvisiacej so zmenou statusu členskej krajiny je postoj 
Poľska k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pred vstupom do EÚ 
Poľsko podporovalo snahy o reformovanie poľnohospodárskej politiky s cie-
ľom jej priblíženia k princípom voľného trhu, ktorý by umožňoval poľským 
výrobcom uspieť v dôsledku nižších nákladov na európskom trhu. Po vstupe do 
EÚ však Poľsko získalo možnosť priamych platieb poľnohospodárom z roz-
počtu EÚ, čo viedlo k modernizácii poľského agrosektora, ale aj k zmene 
postoja k potrebe reformy poľnohospodárskej politiky. (Copsey – Haughton 
2009) 
 
Úloha Európskej komisie 
V súvislosti s hodnotením pôsobenia NČŠ sa vo viacerých výpovediach 
objavuje Európska komisia ako inštitúcia EÚ, ktorá má na ich pôsobenie 
najväčší vplyv. Komisia vystupuje na jednej strane ako spojenec, ktorý zohral 
významnú úlohu v prístupovom procese. “V tom čase nám Komisia povedala, 
čo máme urobiť a my sme to urobili. Väčšina z tejto mentality sa preniesla do 
obdobia členstva. Naša administratíva má o Komisii a jej názoroch vysokú 
mienku. Ak Komisia povie, že niečo je OK, tak je to pravdepodobne OK aj pre 
nás.” (NCS-08-14) Na druhej strane sa po rozšírení EÚ v roku 2004 EK stala 
inštitúciou, ktorá nie je len spojencom NČŠ, ale aj ich protivníkom. Na posun 
vnímania meniacej sa úlohy EK poukazuje ďalší participant. “Počas 

Sociológia 42, 2010, č. 1 40



 

pristupovania bola Komisia na druhej strane stola. Naša administratíva mala 
tradíciu počúvať pozorne, čo Komisia hovorila a takmer vždy s ňou súhlasiť. 
Ako členovia však teraz s Komisiou a Parlamentom (EP) vyjednávame a mali 
by sme čo najlepším spôsobom brániť naše záujmy, nie súhlasiť so všetkým. 
...Toto nám ide zatiaľ pomaly.” (NCS-08-05) Navyše, s ohľadom na pôsobenie 
NČŠ a ich priority je podstatnou náplňou ich členstva práve vzťah s EK. 
“Pričom v niektorých veciach ide primárne o vzťah našej krajiny a Komisie 
ako napríklad v otázke štrukturálnych fondov, kde členské krajiny nie sú rele-
vantné. V štrukturálnych fondoch nám skončilo prvé krátke obdobie čerpania 
(2004 – 2006), začalo nám riadne obdobie, kedy sme pripravovali operačné 
programy, ktoré sú schválené. Je prvé čerpanie peňazí a na stôl sa dostávajú 
prvé veľmi konkrétne problémy z hľadiska spôsobu implementácie projektov. 
Aby som to priblížil, ak sa my rozhodneme, že peniaze pôjdu na taký alebo 
onaký projekt, EK sa začína pozerať na to, či sú to zmysluplne minuté peniaze, 
alebo by mali byť peniaze použité inde. Potom začínajú dlhé diskusie s EK. 
Tento proces sa s nami bude ťahať, kým budeme čerpať štrukturálne fondy. 
Plus je ďalší zaujímavý moment, že sa na nás valí čoraz viac „infringmentov“ 
(porušení pravidiel spoločenstva). To sa opäť týka vzťahu s EK, pričom viaceré 
veci sa dostávajú aj na súd.” (NCS-08-20) 
 
Vysvetlenia 
V druhom slede sa tematická analýza zamerala na hľadanie vysvetlení, ktoré 
participanti použili pri hodnotení NČŠ. Prvé z nich, fluktuácia aktérov v rámci 
národných administratív, súvisí s oboma fázami (projekciou a recepciou) pôso-
benia členských krajín. Druhé vysvetlenie, osobitne spojené so schopnosťou 
krajín presadzovať ich preferencie, sa dotýka schopnosti nových členských 
krajín využívať ľudský potenciál, ktorý pracuje v inštitúciách EÚ a pravidiel, 
ktoré personálne zastúpenie nových členských krajín upravujú. Posledné súvisí 
s efektívnosťou domácich koordinačných mechanizmov vo vzťahu k presa-
dzovaniu priorít a implementácie práva EÚ. 
 
Administratívna kapacita 
Viacerí participanti sa zhodujú na tom, že pôsobenie ich krajiny v EÚ kompli-
kuje nedostatočná miera stability národnej administratívy, osobitne na úrovni 
byrokratického aparátu. (NCS-08-05, NCS-08-06, NCS-08-07, NCS-08-08, 
NCS-09-43) “Jedným z kľúčových faktorov je vysoká miera personálnych 
obmien na národných ministerstvách, takže v jednom momente spolupracujete 
s pánom X a pani Y a po mesiaci sa na ďalšom stretnutí zjavia pán W a pani B, 
veľmi mladí, úplne noví a začínate s ich inštitucionalizáciou odznova.” (EUIN-
09-12) Problém administratívnej fluktuácie súvisí s finančnou atraktívnosťou 
pozícií na ministerstvách. “Bohužiaľ, práca v administratíve nie je najlepšie 
platenou možnosťou, osobitne pre mladých, túžiacich po dobrej kariére a 
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ohodnotení. Platy vo verejnom sektore sú veľmi nízke.”(NCS-09-43) Na tieto 
problémy poukázala vo svojej štúdii o administratívnej kapacite NČŠ aj 
Svetová banka. Podľa správy je kľúčovým problémom neochota politických 
elít vytvoriť výkonovo orientovanú administratívu, ktorá by zaručovala atrak-
tívnosť pozícií a zamestnanie kvalitných administratívnych kádrov v podmien-
kach meniaceho sa trhu práce a konkurencie zahraničia a súkromného sektora. 
(World Bank 2006) K rovnakému záveru dospieva aj Meyer-Sahling (2009), 
podľa ktorého najväčším problémom dobudovania administratívnej kapacity 
v NČŠ naďalej zostáva systém finančného ohodnotenia. I keď počas prístupo-
vého obdobia viaceré NČŠ zaviedli osobitné mechanizmy odmeňovania pre 
administratívu, ktorá sa venovala európskym záležitostiam, po vstupe do EÚ 
krajiny od tejto praxe upúšťajú (Slovensko, Poľsko). Navyše, budovanie 
personálnej kapacity v záležitostiach EÚ na domácej úrovni sťažuje krajinám 
nielen konkurencia súkromného sektora, ale aj inštitúcií EÚ.  
 
Zastúpenie NČŠ v inštitúciách EÚ  
Niektorí participanti poukazujú na vplyv personálneho zastúpenia NČŠ v rámci 
inštitúcií EÚ vo vzťahu k ich schopnosti presadzovať vlastné návrhy 
a preferencie. (EUIN-08-07, NCS-09-39, NCS-08-21) “Máme stále malý počet 
ľudí v inštitúciách Komisie a Rady. A to nám veľmi vadí. To je veľká nevý-
hoda, pretože to sú ľudia, ktorí práve poznajú procesy z vnútra. Tým nám môžu 
poradiť, môžu nám pomôcť. Tým nemyslím pozíciu, že by nám dávali nejaké 
dôverné informácie, ale povedali by nám, ako to funguje. To je veľká nevýhoda 
a krajiny, ktoré majú omnoho dlhšie skúsenosti s členstvom, majú úžasnú 
výhodu.” (NCS-09-39) Jedným vysvetlením nedostatočného zastúpenia NČŠ je 
nepochopenie potenciálu, ktorý má obsadzovanie pozícií v rámci inštitúcií EÚ. 
“Ako tí, kde je aké voľné miesto, či už je to na Komisii, či už je to v sekreta-
riáte, každé miesto obsadia a celým týmto si tlačia vlastne svoje národné 
vnímanie a potom to ide von napríklad ako... Niečo, čo vypracujú v Štokholme, 
Komisia predloží ako... A toto ešte nie je tuná úplne u nás pochopené, že toto je 
nejaký veľmi silný nástroj, cez ktorý by sme to mohli nejak ovplyvňovať.” 
(NCS-08-21) Inými slovami, “(NČŠ) potom chýbajú nástroje na ovplyvňovanie 
návrhov Komisie. A keď sa (návrhy) dostanú do RE, je už na ovplyvňovanie 
niekedy neskoro.” (NCS-08-05) Druhým vysvetlením nedostatočného zastúpe-
nia NČŠ je zmena pravidiel personálnej politiky, ktorá časovo korešpondovala 
práve so vstupom nových krajín v 2004 a ktorá bola namierená proti NČŠ. 
“Keď sme vstúpili do EÚ, tak sa zmenili pravidlá prijímania nových ľudí pre 
všetkých. Ako som tu počul z viacerých strán, nebolo to cielené vyslovene, aj 
keď si to všetci myslia. Ale proste sa stalo, je tam zmena v tej politike ako takej 
ohľadne administratívnych kapacít. Ako, ja viem, že to bolo kvôli novým 
členským štátom, môžu hovoriť, čo chcú, ale proste bolo to cielené, aby tu 
nebolo toľko ľudí z nových členských štátov.” (EUIN-08-07) Gravier (2008) 
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vo svojej štúdii venovanej zamestnaneckej politike v roku 2004 argumentuje, 
že EK po prvýkrát, na rozdiel od predchádzajúcich rozšírení, stanovila ob-
jektívne kritériá pre obsadzovanie pozícií, ktoré vychádzajú z váhy krajiny pri 
hlasovaní v ER a počtu poslancov v EP. Nastavenie objektívnych kritérií zastú-
penia členských štátov v EK je podľa nej cielenou snahou o vytvorenie repre-
zentatívnej byrokracie, ktorá reflektuje nové demografické zloženie EÚ a môže 
mať potenciálne implikácie na politickú legitimitu a reprezentatívnosť EÚ.  
 Analýza rozdelenia trvalých pracovných pozícií v rámci EK7 ukazuje na 
jednej strane obmedzené zastúpenie NČŠ v rámci dvoch najvyšších stupňov 
v jej administratívnej štruktúre (pozície AD-10 AD-16) a naopak, nadmerné 
zastúpenie ich zamestnancov v rámci dvoch najnižších stupňov. (AD-6, AD-5)8 
Tento rozdiel je zrejmý aj v prípade, ak analyzujeme distribúciu pracovných 
pozícií s prihliadnutím na veľkosť členských štátov. Ak vychádzame z váhy, 
ktorú majú krajiny prisúdenú pri hlasovaní v RE, môžeme porovnať malé 
členské krajiny s váhou 4 hlasov (Dánsko, Írsko, Fínsko, Slovensko a Litva). 
Ak porovnáme Dánsko a Slovensko, zistíme, že sa obe krajiny líšia v celkovom 
počte zamestnancov v EK (271 ku 195). To je spôsobené postupným obsa-
dzovaním pozícií zo strany NČŠ v rámci päťročného obdobia po vstupe. To, čo 
je oveľa výraznejšie, sú rozdiely v distribúcii pracovných miest v rámci 
hierarchie. Dánsko obsadilo v rámci vyšších stupňov hierarchie (AD-10 – AD-
16) celkovo 207 pozícií oproti 11 pozíciám Slovenska. Inak povedané, kým 
celkový počet pozícií, ktoré obe krajiny obsadili v rámci EK, je s ohľadom na 
dĺžku členstva SR približne rovnaký, na jedného zamestnanca Slovenska 
v rámci vyšších pozícií v EK pripadá takmer 19 zamestnancov z Dánska. Podľa 
jedného z participantov práve “to sú pozície, kde sa prijímajú rozhodnutia”. 
(EXP-08-02) Táto disproporcia má niekoľko možných vysvetlení. Prvé súvisí 
s požiadavkami, ktoré EK kladie na uchádzačov o pozície, či už ide o dĺžku 
praxe alebo ich profesionálne skúsenosti z danej oblasti. Kariérny typ admi-
nistratívy, aký sa vyskytuje v rámci EK, súčasne umožňuje, aby v ďalších 
rokoch došlo k oslabeniu súčasných výrazných rozdielov tým, že zamestnanci 
z NČŠ budú kariérne rásť a pohybovať sa v štruktúrach EK smerom hore. Na 
druhej strane nejde o automatický proces, keďže obsadzovanie pozícií je 
predmetom otvoreného prijímacieho konania. Takto viditeľné rozdiely v distri-
búcii pracovných pozícií v rámci EK nájdeme iba pri porovnaní krajín 
pôvodnej EÚ-15 a krajín, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004. Ak porovnáme 
Dánsko, krajinu, ktorá do EÚ vstúpila v roku 1995, s Fínskom, krajinou z tej 

                                                       
7 “Distribution of officials and temporary agents by sex, nationality, category and grade”, publikované Directorate-General 
for Personnel and Administration, URL (pristúpené 6. mája 2009): 
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/bs_sexe_nat_grade_en.pdf 
8 Ide o byrokratickú štruktúru EK pre pozíciu “administrátor”, ktorá je zložená z 12 hierarchických stupňov od najnižšieho 
AD-5 až po najvyšší (AD-16).  
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istej vlny rozšírenia a Írskom, ktoré patrí zase k starým členom EÚ, zistíme, že 
Dánsko má v rámci AD10 – AD16 obsadených 207 pozícií z celkového počtu 
271, u Fínska je tento pomer 224 k 340 a u Írska 190 k 256. To znamená, že 
medzi krajinami pôvodnej EÚ nie sú výrazné rozdiely ani v celkovom počte 
obsadených miest, ale ani pri ich distribúcii. Obdobná situácia je u dvoch NČŠ, 
ak porovnáme “úspešnosť” Slovenska a Litvy, zistíme, že ich schopnosť 
obsadiť vyššie pozície v rámci EK je takmer totožná (Slovensko – 11, Litva – 
10). Podobne sú na tom s prihliadnutím na veľkosť aj iné nové členské krajiny. 
Charakter zastúpenia NČŠ v rámci EK nemá vplyv iba na ich schopnosť presa-
dzovať vlastné priority, ale súvisí napr. aj s budovaním nového inštitucionál-
neho rámca, ktorý vzniká na základe Lisabonskej zmluvy. Mimo iného dôjde 
k vytvoreniu vonkajšej zahraničnej služby EÚ, diplomatickej služby, do ktorej 
budú nominovať 1/3 kandidátov členské štáty a 2/3 EK a RE spomedzi svojich 
zamestnancov. “(N)ebudeme v nej (vonkajšej službe) zastúpení rovnocenne 
ako staré členské štáty. Zloženie vonkajšej služby vychádza zo súčasných od-
delení (units) vonkajších vzťahov, v ktorých sú predovšetkým zastúpené staré 
členské štáty.” (NCS-08-10) 
 
(Ne)efektívnosť koordinačných mechanizmov 
Koordinačné mechanizmy členských krajín v európskych záležitostiach zohrá-
vajú významnú úlohu pri ochrane a presadzovaní národných záujmov v rámci 
viacúrovňového systému EÚ. (Kassim et al. 2000: 5) Priamo ovplyvňujú 
pôsobenie členskej krajiny v rámci EÚ vo fáze tvorby národných pozícií 
(domáca úroveň) a následných rokovacích inštrukcií (EÚ úroveň), to všetko 
v rámci obmedzeného času, ktorý majú krajiny k dispozícii. Podľa jedného 
z participantov majú NČŠ “ťažkosti vytvárať jasné inštrukcie, porozumieť 
dôležitosti prejednávaných záležitostí, vytvárať dostatočný časový priestor pre 
domácu diskusiu a definovať, čo je ich pozícia”. (EUIN-08-02) Participant 
NCS-08-04 uvádza: “Vidno to aj vo vzťahoch s naším zastupiteľstvom v Bru-
seli, kde sa často stáva, že keď my žiadame nejaké stanovisko vlády k tej-ktorej 
správe alebo zákonu, tak väčšinou to stanovisko buď neexistuje, alebo je nejed-
noznačné – no najskôr neexistuje.” Ak členská krajina nie je schopná vytvoriť 
národnú pozíciu v primeranom čase, alebo ju vytvorí až v neskorších fázach 
rokovaní, priamo ovplyvňuje možnosti svojich zástupcov v pracovných skupi-
nách a COREPER-i presadzovať jej preferencie. Participanti NCS-08-05 až 08 
hovoria o inercii ich národnej administratívy, ktorá sa pre nasledujúceho 
participanta prejavuje tak, že dostáva iba všeobecnú inštrukciu. “Keď je to 
príliš narýchlo, tak my nedokážeme... my môžeme len po telefóne veľmi tak... 
zbežne naznačiť, že kde sa asi pohybujeme, že čo tam môže nastať, ale 
nemôžeme ísť do nejakých detailov, zjavných čísel a tak ďalej a tak ďalej; 
takže potom zháňame samozrejme, že inštrukciu.” (NCS-08-21) Koordinačné 
mechanizmy a ich efektívnosť sa menia s dĺžkou členstva. Participant NCS-09-
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38 konštatuje, že na začiatku bol s formulovaním národných pozícií obrovský 
problém, ale po piatich rokoch “vidí veľký pokrok svojej krajiny”.  
 Výskum koordinačných mechanizmov v starých členských štátoch ukázal, 
že: 1. neexistuje jednotný model, akým členské krajiny riešia koordináciu EÚ 
politiky; 2. koordinačné mechanizmy sú podmienené prejdenou cestou (path 
dependency) a odrážajú politicko-administratívne tradície členských krajín a 
3. jednotlivé mechanizmy sa líšia podľa miery funkčnej decentralizácie a hori-
zontálnej koordinácie. (Kassim et al. 2000) Na úrovni EÚ koordinácia členskej 
krajiny zahŕňa vytvorenie administratívnej štruktúry, ktorá je priamo prítomná 
v prostredí EÚ (stále zastupiteľstvá) a vytvorenie mechanizmu medzi domá-
cimi administratívnymi štruktúrami a stálym zastupiteľstvom. Komparatívny 
výskum v 11 starých členských krajinách ukázal, že všetky štáty reagovali na 
potrebu koordinácie, vyplývajúcu zo spôsobu tvorby politík vytvorením stálych 
zastúpení v Bruseli, ktoré sa odlišujú v dôsledku odlišných postojov krajín 
k európskej integrácii v politicko-administratívnych štruktúrach či množstve 
disponibilných zdrojov. Ukázalo sa tiež, že každý zo systémov reprezentácie 
má konkrétne výhody a nevýhody, pričom ich efektívnosť je najviac ovplyv-
nená fungovaním národných koordinačných mechanizmov. (Kassim et al. 
2001) Fungovanie koordinačných mechanizmov NČŠ je ovplyvnené viacerými 
faktormi. Prvý, obdobne ako u starých členských krajín, súvisí s existujúcou 
národnou administratívnou tradíciou, ktorá sa prenáša aj do pôsobenia krajiny 
v EÚ. Druhý súvisí s nestabilitou politických štruktúr NČŠ, nevynímajúc koor-
dinačné mechanizmy. Vzhľadom na to je možné predpokladať, že koordinačné 
mechanizmy v NČŠ budú častejšie predmetom zmien a revízií či už ako súčasť 
komplexnejších zmien v rámci národných politických systémov alebo revízie 
koordinácie v záležitostiach EÚ. Tretím faktorom je predpokladaná výrazná 
obmena administratívnych kapacít, osobitne na domácej úrovni koordinačných 
mechanizmov (nestabilita), čo znižuje (minimalizuje) možnosť sociálneho 
učenia a negatívne ovplyvňuje schopnosť nových členských krajín presadiť ich 
priority v rámci pracovných skupín. Čím stabilnejšie je zloženie národnej 
administratívy zaoberajúcej sa európskymi záležitosťami na národnej úrovni, 
tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude schopná efektívne identifikovať, 
formulovať a presadzovať národné priority v EÚ.  
 
Záver: Čo ešte nevieme o pôsobení nových členských krajín v EÚ? 
 
Výskum predvstupového procesu nových členských krajín priniesol zhodu 
v tom, že význam kondicionality, ktorú uplatňovali inštitúcie EÚ voči pristu-
pujúcim krajinám, sa výrazne oslabil momentom ich vstupu do EÚ v roku 
2004. To malo viesť k posilneniu domácich štruktúr, ktoré boli v rámci 
prístupového procesu zatlačené do úzadia. Potreba vybudovať zastúpenie NČŠ 
v EÚ a jej inštitúciách zase mala viesť k odchodu časti národnej administratívy, 
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ktorá bola zodpovedná za prístupové rokovania, čo malo oslabiť socializačný 
vplyv prístupového procesu. (Schimmelfennig – Sedelmeier 2007) Charakter 
prístupového procesu, v rámci ktorého mali pristupujúce krajiny iba minimálny 
priestor na vyjednávanie o prístupových podmienkach, mohol po vstupe NČŠ 
do EÚ podľa Dimitrovej viesť k tomu, že budú prehodnocovať niektoré 
predvstupové záväzky alebo blokovať fázu recepcie. (Dimitrova – Steunenberg 
2004; Dimitrova 2007) V každom prípade očakávaným výsledkom malo byť 
komplikované pôsobenie NČŠ v EÚ, osobitne v oblasti recepcie, teda imple-
mentácie práva na národnej úrovni. Úspešnosť formálnej implementácie 
hodnotí samotná EK9, ktorá v polročných intervaloch prezentuje štatistiky 
preberania smerníc do národných poriadkov. Tieto obsahujú počet ne/imple-
mentovaných smerníc členskou krajinou k celkovému počtu smerníc, ktorým 
v skúmanom období uplynul termín na implementáciu. Analýza dát o im-
plementácii v rokoch 2005-2008 ukazuje, že v tomto období NČS10 v priemere 
ročne neimplementovali 19 smerníc oproti 27 v pôvodnej EÚ-15. Jeden 
z participantov výskumu implementačnú úspešnosť vysvetľuje takto: “(T)ým, 
že sme boli dobre vytrénovaní počas prístupového procesu. Ľudia nad tým 
veľmi nešpekulujú. Keď sa povie, že treba implementovať, hlavne veci tech-
nickejšieho charakteru, v podstate sa to urobí a basta. Niekedy sa to neurobí 
úplne v poriadku, ale v princípe je to dobré oproti tomu, ako sú na tom staré 
členské krajiny.” (NCS-08-20) I keď medzi jednotlivými členskými krajinami 
existujú rozdiely11, jedným z vysvetlení implementačnej úspešnosti na úrovni 
NČŠ môže byť zachovanie predvstupových legislatívnych mechanizmov, 
určených na čo najefektívnejšiu transpozíciu acquis právnych noriem.  
 Transpozícia práva EÚ je však iba jednou zo súčastí implementácie. Už 
počas predvstupového procesu boli NČŠ kritizované za praktickú fázu imple-
mentácie, realizáciu a vynucovanie prebranej legislatívy. Tzv. doslovná imple-
mentácia práva EÚ viedla v kandidátskych krajinách k ignorovaniu domácich 
špecifík a záujmových skupín pri implementácii. (Schimmelfennig – Sedelme-
ier 2007) Pokračovanie trendu doslovnej implementácie v NČŠ potvrdzuje 
výskum implementácie vybraných smerníc v sociálnej politike, ktorým Falkne-
rová a Treib (2008) nadviazali na skúmanie implementácie v pôvodnej EÚ-15. 
Do troch svetov implementácie, ktoré vytvorili pri skúmaní EÚ-15 (Falkner et 
al. 2005), podľa nich nie je možné zaradiť ani jednu z nových členských krajín. 
Skonštruovali teda štvrtý svet implementácie, world of dead letters, do ktorého 
okrem NČŠ zaradili aj Taliansko a Írsko. Tieto krajiny zvládajú formálnu 

                                                       
9 Napr. European Commission. (2009). Internal Market Scoreboard, No.18, pristúpené 11. 11. 2009, 
http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm 
10 Do štatistiky nie je zaradené Rumunsko a Bulharsko, ktoré do EÚ vstúpili až v roku 2007. 
11 V sledovanom období (2005 – 2008) Litva neimplementovala v termíne v priemere 8 smerníc v sledovanom roku, Česká 
republika 40. 
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transpozíciu bez problémov či dokonca nadpriemerne, ale problém nastáva vo 
fáze aplikácie a vynucovania práva. Na rozdiel od iných svetov je implementá-
cia vo svete mŕtvych písmen ovplyvnená väčším počtom faktorov. Od neroz-
vinutej občianskej spoločnosti, postavenia odborov cez neschopnosť/neochotu 
právnych subjektov právo aplikovať až po jeho problematické vynucovanie na 
strane monitorovacích orgánov a súdov. Treba ale upozorniť, že predmetom 
skúmania boli smernice v sociálnej oblasti, technicky aj politicky kompliko-
vané právne normy, ktorých implementácia bola ťažká aj na úrovni pôvodnej 
EÚ-15. Budúci výskum implementácie v NČŠ sa bude musieť prehĺbiť naprí-
klad tým, že sa bude venovať implementácii smerníc a faktorom, ktoré vysvet-
lia, prečo krajiny neimplementovali konkrétne smernice v stanovenom čase, 
alebo ich neimplementovali vôbec. Je tiež možné predpokladať, že rozdiely 
implementačnej úspešnosti sa nedotýkajú iba krajín, ale existujú aj medzi 
jednotlivými politikami a menia sa v závislosti od skúmaného časového 
obdobia a závisia napríklad od zmeny vlády v členskej krajine. S narastajúcou 
skúsenosťou z pôsobenia v EÚ, ktorú participanti v rozhovoroch spájajú 
s dĺžkou členstva, sa tiež dá predpokladať, že na rozdiel od prístupového pro-
cesu dôjde k nárastu vplyvu záujmových skupín. Na to poukazuje participant, 
ktorému sa “už zdá, že niekedy začíname moc vymýšľať a špekulovať a to 
súvisí s tým, že tá ekonomická konvergencia a zapojenie našich hráčov do 
vnútorného trhu sú čím ďalej tým väčšie”. (NCS-08-20) Ďalším rozmerom 
implementácie je počet konaní pred Európskym súdnym dvorom, ktoré iniciuje 
EK voči krajinám, ktoré v stanovenom termíne nesprávne alebo vôbec neim-
plementovali právny predpis.  
 Napriek niektorým očakávaniam teda u NČŠ nedochádza k výraznejším 
problémom vo fáze recepcie, osobitne ak skúmame iba jej formálny rozmer. 
V niektorých NČŠ ale došlo k revízii niektorých inštitucionálnych rámcov a 
pravidiel, ktoré vznikli v dôsledku predvstupového tlaku EÚ. Jednou z podmie-
nok členstva v EÚ bolo vybudovanie a udržanie administratívnej kapacity 
v pristupujúcich krajinách, ktorá mala byť budovaná na princípoch profe-
sionalizácie a odpolitizovania štátnej služby. Meyer-Sahling (2009) ukazuje, že 
iba Estónsko, Litva a Lotyšsko po vstupe do EÚ pokračovali v predvstupových 
administratívnych reformách, zatiaľčo Slovensko, Poľsko a Česká republika 
zrušili, či revidovali zmeny, ktoré prijali počas prístupového procesu. Na 
Slovensku táto revízia viedla k zrušeniu Úradu pre štátnu službu a posilneniu 
politického vplyvu na štátnu správu. Prehodnotenie pôvodných záväzkov sa 
teda v tomto prípade dotklo pravidiel, ktoré boli obsiahnuté v predvstupových 
podmienkach (a hodnotené EK), ale nie sú súčasťou právne záväzných 
pravidiel, ktoré sú členské štáty na základe prístupovej zmluvy povinné 
dodržiavať. Ďalší výskum by sa mal zamerať práve na oblasť tzv. mäkkých 
pravidiel (decentralizácia, regulačné úrady), ktoré boli súčasťou predvstupovej 
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kondicionality, ale nie sú súčasťou acquis communitaire. Takéto skúmanie má 
potenciál ukázať limity predvstupovej kondicionality, ktorej úspešnosť bola 
spôsobená materiálnou ponukou členstva, ale jej socializačné vplyvy nedoká-
zali ovplyvniť či zmeniť hodnoty domácich aktérov. Kondicionalita v NČŠ tak 
síce posilnila význam politickej zúčtovateľnosti voči externým organizáciám 
(EÚ, Svetová banka, MMF), ale oslabila horizontálnu zúčtovateľnosť voči 
voličom. (Malová – Dolný 2008) “V nastavení, v ktorom inštitúcie ešte nie sú 
ukotvené a ich socializačné efekty obmedzené, majú rozhodujúci vplyv aktéri.” 
(Goetz 2005: 277) To vedie k tomu, že koncept nesúladu, identifikovaný ako 
dôležitá podmienka pre existenciu tlaku EÚ na staré členské krajiny, je v prí-
pade skúmania nových členských krajín oslabený z dôvodu nestability ich 
inštitucionálnych štruktúr a politík.  
 K rovnakému záveru dospelo skúmanie koordinačných EÚ mechanizmov 
v NČŠ. (Dimitrova – Toshkov 2007) Ukazuje, ako existujúce prístupy k inšti-
tucionálnej zmene neumožňujú vysvetliť frekvenciu a rozsah zmien v koor-
dinačných mechanizmoch, ku ktorým dochádzalo najmä po ich vstupe do EÚ. 
Hoci Dimitrova a Toshkov skúmajú iba formálne pravidlá koordinačných 
mechanizmov a ako prípadovú štúdiu testujú iba Bulharsko, ich práca 
poukazuje na problém uchopenia inštitucionálnych zmien v krajinách, ktoré 
ešte donedávna prechádzali zmenami na úrovniach štátu, inštitúcií a politickej 
kultúry. Tu však treba poznamenať, že zmena formálnych mechanizmov koor-
dinácie nemusí nevyhnutne znamenať zmenu vplyvu jednotlivých aktérov a ich 
schopnosti iniciovať zmeny. Naopak, nestálosť formálnych pravidiel koordiná-
cie európskych záležitostí môže posilňovať význam pravidiel neformálnych. 
Tento nesúlad je u NČŠ viditeľný napríklad pri úlohe, ktorú v rámci domácich 
koordinačných mechanizmov EÚ zohrávajú národné parlamenty. Raunio 
v rámci prehľadovej štúdie o úlohe národných parlamentov ukazuje, že zmeny 
formálnych pravidiel v otázke vstupu domácich parlamentov v praxi neviedli 
k zvýšeniu ich váhy pri tvorbe stanovísk. (Raunio 2009) Ako ukázal Láštic 
(2006), ani zmena ústavného rámca medzi vládou a parlamentom pri európ-
skych záležitostiach na Slovensku neviedla k posilneniu úlohy Národnej rady 
v európskych záležitostiach. Len ďalší výskum môže ukázať, či sú zmeny 
inštitucionálnych mechanizmov v NČŠ výsledkom tlaku EÚ a potreby lepšej 
národnej koordinácie, alebo sú výsledkom širších zmien v rámci ústavných 
systémov NČŠ, či súvisia so správaním rozhodujúcich aktérov. Skúmanie kon-
figurácie a preferencií kľúčových aktérov by mohlo ukázať, či a ako často napr. 
dochádza k zmenám v inštitucionálnych štruktúrach zodpovedných za čerpanie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Na rozdiel od iných záležitostí EÚ, 
ktoré akoby zostávali mimo záujmu politických strán, je práve čerpanie 
štrukturálnych fondov tým, čo v domácej politike NČŠ vyvoláva konflikty 
(Slovensko, ČR, Poľsko, Bulharsko). 
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 Pôsobenie nových členských krajín v EÚ, ktoré bolo predmetom tejto 
štúdie, je ovplyvňované dĺžkou ich členstva, ich veľkosťou a ich personálnou 
politikou ohľadom ľudských zdrojov, ktoré sa venujú záležitostiam EÚ na 
národnej úrovni, alebo pôsobia v inštitúciách EÚ. Čím dlhšie pôsobia NČŠ 
v EÚ, tým vyššia je podľa participantov miera ich porozumenia pre záležitosti 
EÚ, čo im umožňuje budovať inštitucionálne väzby a sieťovanie v rámci 
inštitúcií EÚ. Veľkosť členskej krajiny vplýva na jej schopnosti presadiť 
vlastné predstavy, osobitne vo fáze projekcie, na čo NČŠ reagovali uplatňova-
ním kontrastratégií v podobe definovania priorít a využitia predsedníckeho 
obdobia. V súvislosti s posilnením väčšinového hlasovania na úkor jedno-
myseľnosti, ktoré prináša Lisabonská zmluva, bude zaujímavé sledovať, či 
NČŠ začnú vo väčšej miere využívať aj iné stratégie, najmä regionálne 
spojenectvá a aliancie s väčšími krajinami. Vo vzťahu k pôsobeniu NČŠ v EÚ 
a ich ľudským zdrojom analýza identifikovala tri oblasti, ktoré by mali byť 
podrobené budúcemu skúmaniu. Prvá oblasť súvisí s personálnou nestabilitou 
národných administratív (vysoká obmena úradníkov), ktorá môže negatívne 
vplývať na presadzovanie národných pozícií pri rokovaniach v pracovných 
skupinách. Druhá súvisí so schopnosťami NČŠ obsadzovať pracovné pozície. 
Výpovede participantov, ale i analýza niektorých primárnych dát naznačujú, že 
NČŠ majú osobitné problémy pri obsadzovaní hierarchicky vyšších postov. 
Poslednou oblasťou je skúmanie formálnych a neformálnych pravidiel 
personálnej politiky inštitúcií EÚ.  
 
Erik Láštic pôsobí na Katedre politológie FF UK. V súčasnosti sa výskumne 
zaoberá problematikou pôsobenia nových členských štátov EÚ s dôrazom na 
ich inštitucionálne štruktúry a implementáciu práva EÚ. Je autorom (spolu 
s Darinou Malovou a Marekom Rybářom) monografie Slovensko ako nový 
členský štát: Výzva z periférie? (2005) 
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