
Ako môžu žiť dve Európy v
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Ak Brusel dovolí národným štátom robiť si, čo
chcú a v akej oblasti chcú, podpore EÚ to uškodí.
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Bývalý predseda Európskeho parlamentu a dnes líder nemeckých
sociálnych demokratov Martin Schulz šokoval minulý týždeň svojím
prejavom, v ktorom sa vyslovil za prestavbu Únie na federáciu. Bez ohľadu
na jeho motivácie, ktoré môžu súvisieť s rokovaniami o budúcej nemeckej
koalícii, je to príspevok do debaty o budúcnosti EÚ, ktorý netreba brať na
ľahkú váhu.

Za uplynulých desať rokov čelila Európska únia dvom krízam, ktoré boli
svojim spôsobom výnimočné: dlhová (čitateľovi možno známejšia ako
kríza Grécka), neskôr utečenecká kríza.



“

Obe krízy sa stali predmetom záujmu občanov a médií vo všetkých
členských štátoch s potenciálom ovplyvňovať domácu politiku. Obe krízy
priniesli problémy natoľko nové, že inštitúcie EÚ nedokázali dostatočne
rýchlo a razantne reagovať (čo však nie je iba ich chybou). Napokon, obe
krízy odhalili odlišné vnímanie úloh a zmyslu európskej integrácie. Aj preto
sa za uplynulé mesiace stáva diskusia o budúcnosti integrácie
intenzívnejšou, a tiež potrebnejšou.

Medzinárodný výskum, ktorý vedieme na Univerzite Komenského, zisťuje
postoje občanov k európskej integrácii v šiestich členských krajinách, a to
vrátane Nemecka, ďalšími sú Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko a
Slovensko. Hoci náš projekt ešte nie je ukončený, niekoľko poznatkov už
dokáže ponúknuť.

Občania druhej kategórie

Delenie Európskej únie na východnú a západnú časť, aspoň pokým ide o
vnímanie ľudí, stále pretrváva. Občania v postkomunistických krajinách
Únie sa často cítia byť Európanmi druhej kategórie. Dôvodom pritom nie je
ani tak zloženie Nutelly či rybích prstov, hoci dvojaká kvalita potravín sa
často objavuje medzi dôvodmi, pre ktoré sú ľudia kritickí.

Spomínajú sa však aj ďalšie. Úpadok poľnohospodárstva, ktorý by bol
pomalší, keby farmári na východe únie dostávali rovnaké dotácie ako tí
západní.

Nízke platy a životná úroveň, ktorá z východných krajín robí iba zdroj
lacnej pracovnej sily, a nedovoľuje tak Západ dobiehať.

Napokon, pýtajú sa ľudia, prečo nám Západ nanucuje migrantov z Blízkeho
východu, keď pri vstupe sa bránil nám, Európanom, a len samotné
Nemecko si dalo sedemročné prechodné obdobie na ochranu vlastného
trhu práce?

Môžeme mnohým občanom
vyčítať, že tomu nerozumejú, že
vojnový utečenec nie je

http://dovolenka.sme.sk/bulharsko
http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske


Sklamaní sú aj občania
Západu. Čakali, že po
miliardách eur
rozvojovej pomoci budú
schopní noví členovia
pomôcť aspoň
symbolicky, keď to bude
Západ potrebovať.
Nečakali, že aj 13 rokov
po vstupe bude nová
Európe len pýtať
štrukturálnu pomoc,
aby si ju ich politici
mohli rozkradnúť.

„

pracovný migrant, a že
spracovanie žiadosti o azyl nie
je to isté ako neobmedzené
otvorenie pracovného trhu.
Môžeme im ukázať čísla, ktoré
povedia, že zatiaľ čo priemerná
mzda v Nemecku vzrástla medzi
rokmi 2004 a 2016 o približne
31 percent, tak na Slovensku to
bolo takmer 70 percent, a v
Bulharsku sa viac než
strojnásobila (nárast 329 % za
roky 2004 - 2015).

Nenaplnené očakávania
na oboch stranách

Mnohí ľudia aj sami priznávajú,
že niektorým záležitostiam
nerozumejú, ale pointa je
niekde inde. Pred vstupom,
respektíve v čase vstupu do
Únie si jednoducho mysleli, že časom sa budeme mať na Slovensku, v
Maďarsku či Bulharsku tak dobre, ako sa majú ľudia v Nemecku. A po 13
rokoch členstva majú pocit, že posun vpred je príliš pomalý.

Ľudia čakali od EÚ, že si bude vedieť poradiť s ekonomickou krízou inak
ako tak, že chudobnejšie štáty budú musieť sanovať bohaté dôchodky tých
vyspelejších (spomeňte si na diskurz o lenivých Grékoch, v spoločnosti
rezonuje dodnes). Čakali, že Únia svoje vonkajšie hranice postráži lepšie.

Sklamaní sú však aj občania na Západe. Aj oni mali v roku 2004 svoje
obavy, keď Európska únia mala prijať naraz desať nových krajín. Čakali, že
podstata Únie sa nezmení, a noví členovia budú postupne ako oni –
vyznávať rovnaké hodnoty, správať sa rovnako v krízových situáciách.



Čakali, že po miliardách eur rozvojovej pomoci budú schopní noví členovia
pomôcť aspoň symbolicky, keď to bude sám Západ potrebovať. Nečakali, že
aj 13 rokov po vstupe bude nová Európe len pýtať štrukturálnu pomoc, aby
si ju ich politici mohli rozkradnúť.

Ako ďalej a kam?

Európska integrácia, a to tak jej rozširovanie, ako aj prehlbovanie, bola v
uplynulých rokoch do veľkej miery akceptovateľné aj preto, lebo ľudia
verili, že prinesie očakávané výsledky. Pre jedných to mal byť vysnívaný,
západný životný štandard, pre druhých spoľahliví partneri vyznávajúci
európske hodnoty aj na východ od Berlína.

Intenzívne diskusie o budúcnosti EÚ dnes sledujeme aj preto, lebo veľké
časti spoločností na oboch krídlach Únie majú pochybnosti o tom, či sa
ciele, ktoré integrácia mala priniesť, napĺňajú. Otázka sa dnes javí tak, či sa
má budúcnosť integrácie uberať viac k federalizácii alebo väčšej
diferencovanosti.

Náš výskum poskytuje relatívne silné argumenty proti druhej z možností.

Po prvé, ľudia už dnes ako jeden z dôvodov euroskepticizmu uvádzajú fakt,
že nerozumejú Únii, jej inštitúciám, rozhodovacím procesom.

Väčšia diferenciácia by do systému európskeho vládnutia vniesla ešte viac
neprehľadnosti, a tým by len prispela k vnímaniu integrácie ako niečoho
zložitého a nepochopiteľného.

Nebezpečné nadbiehanie kritikom

Po druhé, podpora integrácie v posledných dekádach pramenila najmä z
toho, že ľudia na jej konci videli jeden cieľ, Úniu s jednotnou životnou
úrovňou a spoločnými hodnotami.

Aj Slováci nám dnes vo výskumoch hovoria, že sú v podstate za akúkoľvek
formu integrácie (od spoločného úradu prokurátora, armády až po
harmonizáciu v sociálnej oblasti), ak to pre nich bude znamenať pozitívne

http://dvaja.sme.sk/
http://www.sme.sk/lok/berlin/


zmeny.

Ak diferencovaná integrácia bude, metaforicky povedané, znamenať, že
Brusel dovolí národným štátom robiť si, čo chcú a v akej oblasti chcú,
podpore EÚ to uškodí.

Na záver ešte jedna správa. V niečom sme si na východe EÚ so Západom
predsa len podobní. Náš výskum ukazuje, že bez ohľadu na geografiu,
politickí lídri dokážu do veľkej miery formovať postoje občanov v oblasti
európskej integrácie.

To znamená, že budúcnosť Únie do veľkej miery záleží na tom, ako sa k nej
postavia politické elity, či vymenia lacný populizmus za zodpovedné
vedenie krajiny. Lebo nadbiehanie kritikom môže mať efekt špirály, a tak
ďalej zvyšovať euroskepticizmus v spoločnosti.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.

http://www.sme.sk/lok/brusel/
http://zlavy.sme.sk/

