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Ak sa podporovatelia brexitu sťažovali na hegemóniu Únie nad
Britániou, tak tú po dvoch rokoch rokovaní dotiahli do
dokonalosti.
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Brexit je síce primárne o Británii a jej vzťahu s EÚ, ale vývoj rokovaní
o brexite za posledné tri roky nám takisto prezrádza hneď niekoľko vecí
i o Únii ako o politickom usporiadaní.

Syndróm hlbšieho hľadania

Po prvé, dôvody pre brexit nie sú náhodné, ale systémové. Európska únia
ako politické usporiadanie má problém so svojou vlastnou
demokratickosťou. V mene efektívnosti spoločného postupu sú úniové
rozhodnutia často skôr technokratické a bez priamej možnosti občanov
ovplyvniť tieto rozhodnutia. Výsledkom sú často úniové regulácie i v takých
oblastiach hospodárstva a spoločnosti, ktoré by centrálne regulované byť
nemuseli. Týka sa to i oblastí, ktoré tradične zasahujú kultúrno-
spoločenské špecifiká členských krajín.

Únia je rôznorodá, a to sa týka nielen jazykov a politických tradícií, ale aj
kultúrno-spoločenských kontextov. Napríklad, zatiaľ čo severské krajiny či
vysoko sekulárna Česká republika majú liberálnejší postoj k potratom,
Írsko a Poľsko sú krajinami, kde v tejto oblasti existuje široko zakorenená
spoločenská rezervovanosť.

Brexit je syndrómom hlbšieho hľadania takého nastavenia v Únii, kde
spoločnosti členských štátov nebudú oberané o slobodný vývoj v súlade
s vlastnými dynamikami kultúrno-spoločenských pomerov.

Ilúzia znovuzískania kontroly

Po druhé, brexit je výsledkom snahy o znovuetablovanie kapacity štátu
vykonávať suverénnu politiku. EÚ ako projekt politického zjednocovania
narušila tradičné charakteristiky fungovania štátov. To síce prinieslo
nebývalú prosperitu a mier, ale štáty Únie už nemajú tradičné možnosti
kontroly vlastného územia, či už sa to týka trhových transakcií, toku
pracovných síl alebo služieb, ale aj migrácie a rôznych foriem „sociálneho
turizmu“.

Zároveň však na úrovni Únie žiadna nová štátna štruktúra nevzniká



a neexistuje ani žiadna jasná perspektíva vytvárania suverenity na úrovni
EÚ. V situácii, keď bola štátnosť štátov podkopaná a žiadna nová na úrovni
Únie nevzniká, bolo vcelku pochopiteľné, že sa štáty zmietané krízou môžu
pokúšať vrátiť sa k naďalej robustnej predstave štátnej suverenity.
V takejto situácii je logické, že Británia sa pokúsila o znovuzískanie
kontroly nad tvorbou vlastných verejných politík.

Toto sa však ukazuje ako vysoko iluzórna predstava, pretože vo vysoko
prepojenom a na vzájomných závislostiach postavenom systéme Únie nie
je možné sa bez vysokých nákladov jednoducho odstrihnúť. Británia sa
teda stala priekopníkom v návrate k iluzórnym istotám minulosti.

Jednotiaca dynamika

Po tretie, brexit ukazuje charakter vplyvu EÚ na európskom kontinente
a v jeho susedstve. Realitou je, že EÚ je najväčším globálnym trhom s vyše
500 miliónmi obyvateľov zahŕňajúcim niektoré z najvýkonnejších
a najinovatívnejších ekonomík sveta. Fungovanie tohto spoločného
politicko-ekonomického priestoru je regulované štandardami a právnymi
normami – jednak vyše stotisíc právnymi reguláciami zahrnutými v tzv.
acquis communautaure a ďalšími tisíckami noriem a pravidiel vytváranými
pre jednotlivé hospodárske odvetvia.

Ako ukázali rokovania o brexite v posledných dvoch rokoch, udržanie tohto
trhu a právne regulovaného medzištátneho prostredia je pre zúčastnené
štáty vyšším princípom, okolo ktorého sa dokážu členské krajiny zjednotiť.
Práve toto je zdrojom vitálnej jednotiacej dynamiky, ktorá funguje napriek
tomu, že jednotlivé členské štáty majú odlišne štruktúrované ekonomiky,
odlišné politicko-administratívne tradície a kultúry a v mnohých oblastiach
ekonomiky a politiky aj odlišné priority. Proces brexitu nám pomáha
jasnejšie vnímať práve túto jednotiacu dynamiku v Únii.

Istota v globálnych vzťahoch

Po štvrté, rokovania o brexite ukazujú, že administratíva Únie dokáže
dosiahnuť efektívne výsledky v bilaterálnych rokovaniach so silným



partnerom presadzujúcim národné záujmy v ekonomike a politike.
Bruselské tímy okolo Barniera, Junckera a Tuska zjavne efektívne
koordinovali postupy v rokovaniach s tímami v kľúčových hlavných
mestách, či už ide o Macronov tím s ľuďmi ako Amélie de Montchalin
alebo o Merkelovej tím s ľuďmi ako Michael Roth.

Únia – i s naším slovenským vkladom vo forme Bratislavského summitu
s neformálnym pobrexitovým výletom lídrov členských štátov na lodi po
Dunaji počas nášho predsedníctva v Rade EÚ – sa dokázala zjednotiť
a udržať jednotný postup. Pre nás na Slovensku je toto príkladom toho, ako
sa na Úniu môžeme v globálnych vzťahoch spoľahnúť. Len si predstavte,
ako by to asi vyzeralo, keby sme mali s Britániou o nastavení budúcich
vzťahov rokovať bilaterálne alebo hoci aj regionálne ako V4.

Totálna strata vplyvu

Po piate, Británia sa dostala do pozície vznikajúceho satelitného štátu
Únie. Pred rozhodnutím o brexite mala Británia v Únii ako členský štát
významný vplyv a tešila sa rôznym druhom výnimiek, či už sa to týkalo
členstva v eurozóne, alebo v Schengene alebo účasti na charte základných
práv a slobôd Únie. Zároveň Británia často v rokovaniach určovala
charakter spoločných kompromisov – Briti určovali, za akých podmienok
sú ochotní podporiť unijné politiky v jednotlivých oblastiach spoločného
trhu, a zvyšok členských štátov musel tieto britské podmienky väčšinou
brať do úvahy.

Dnes, po skoro troch rokoch rokovaní o podmienkach brexitu, ktorých
výsledkom je zatiaľ neúspešný odchod Británie z EÚ, je Británia vydaná
napospas rôznym druhom podmienok, ktoré si kladú štáty Únie už len na
to, aby s Britániou boli ochotné vôbec ďalej rokovať o rôznych predĺženiach
lehoty odchodu z Únie a o možnostiach ďalších rokovaní o podmienkach
odchodu.

Nie je jasné, či a ako sa Británia zúčastní volieb do Európskeho parlamentu
a nie je jasné, či a ako bude mať Británia vplyv na rozdeľovanie pozícií pre
nadchádzajúce funkčné obdobie Európskej komisie a iných kľúčových



inštitúcií Únie. Napriek tomu je však Británia naďalej členskou krajinou
Únie, pre ktorú platia všetky právne regulácie a zákony Únie. A ostane to
tak minimálne aj v blízkej a strednodobej perspektíve, v ktorej sa bude
rokovať o charaktere budúcich vzťahov Británie s EÚ.

Jednoducho povedané: Británia skoro totálne stratila vplyv v EÚ, hoci
zákony a regulácie Únie naďalej regulujú a budú regulovať Britániu. Ak sa
podporovatelia brexitu pred referendom sťažovali na hegemóniu Únie nad
Britániou, tak tú teraz po dvoch rokoch rokovaní dotiahli do dokonalosti.

Dôležitý benefit

Po šieste, Briti nám svojím zatiaľ neúspešným pokusom odísť urobili dobrú
službu. Ak takýto politicky vplyvný, ekonomicky silný a administratívne
výkonný štát nie je schopný bezproblémovo vyrokovať a zorganizovať svoj
odchod z Únie, tak to znamená, že podobné odchodové predstavy rozvíjané
niektorými radikálnymi politickými stranami v iných členských krajinách
sú výrazne iluzórne.

Hoci by sa rokovania o brexite trvajúce vyše dvoch rokov mohli zdať
strateným časom, nie je to tak. V Únii ako v politickom spoločenstve sme
sa naučili koordinovať spoločný postup proti vnútroeurópskemu
secesionizmu s cieľom zachovať integračné výdobytky. Britom by sme teda
mali byť vďační, že prevažne na vlastné náklady Únii poskytli priestor na
prehĺbenie procesu vlastného úniového sebaurčenia. Pre Slovensko i iné
krajiny, ktoré výrazne dlhodobo profitujú z dobre fungujúcej a stabilnej
Únie, je toto dôležitým benefitom.

Náš kľúčový záujem

Dnes nie je jasné, ako skončí prebiehajúce nastavovanie vzťahov Británie
s Úniou. Treba sa pripraviť na dlhšie obdobie neistoty a nejasností, a to
najmä na britskej strane. Náš prístup k rokovaniam by však nemal byť
vedený škodoradosťou či nemiestnym triumfalizmom namiereným voči
britským partnerom. Naopak, potrebujeme skôr pragmatizmus.



Vývoj za posledné tri roky ukazuje, že najvýhodnejšou formou vzťahu
Británie s Úniou je členstvo charakterizované množstvom výnimiek. Úzky
vzťah Británie s Úniou je pre Slovensko i pre zvyšok V4 kľúčovou prioritou,
a tak buďme pripravení rokovať kreatívne, nevylučujme pokračovanie
členstva Británie a pripúšťajme množstvo špecifík a výnimiek.

Únia s Britániou bude vždy silnejšia ako bez nej, a takáto Únia je
i kľúčovým stredoeurópskym záujmom.

Tento text ste mohli čítať vďaka vášmu predplatnému Denníka N.
Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na
editori@dennikn.sk.
Vážime si vašu podporu.
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