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Európska únia bude bez jadra. Aké v
nej budeme mať postavenie?
Reformy Únie sa v praxi naplno rozbehnú po
nemeckých voľbách na jeseň 2017.

Autor je profesor na Katedre politológie FiFUK

Debata o tom, či máme, alebo nemáme patriť do jadra Únie, sa prehlbuje.
Je to potešiteľné, pretože charakter nášho zapojenia sa do procesu
európskej integrácie sa opäť dostáva do centra politických debát u nás.

Debata sa však vedie trochu zjednodušene vo dvoch extrémoch. Na jednej
strane sú tu novoeuroskeptickí politici ako Richard Sulík, ktorí tvrdia, že
do jadra patriť nemusíme alebo dokonca ani nemáme, pretože pointou je
zachovať si určitú pomyselnú suverenitu.

http://www.sme.sk/tema/richard_sulik/
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“

Dlhodobo etablované
spôsoby rozhodovania v
Únii naznačujú, že ani
najväčšie štáty nie sú v
pozícii diktovať
ostatným. A tak sa treba
pripraviť na to, že Únia
bude naďalej fungovať
bez nejakého pevného
kvázifederálneho jadra.

„

A ak EÚ túto suverenitu narúša,
tak nech sa radšej zredukuje na
akýsi minimálny rámec
podporujúci ekonomickú
spoluprácu alebo prípadne nech
pokojne aj zanikne.

Na druhej strane sú tu
novoeurofilní stúpenci
bezpodmienečnej príslušnosti k
jadru ako Robert Fico, ktorí
tvrdia, že v jadre Slovensko byť
musí stoj čo stoj, pretože ináč
vypadneme z procesu
prehlbujúcej sa integrácie
medzi kľúčovými krajinami
Únie.

Hoci nie je jasné, čo to jadro vlastne je, podľa tohto tábora musíme doň
patriť, pretože vraj je to otázka našej civilizačnej príslušnosti.

Do takejto dichotómnej podoby sa debata o rozvoji Únie dostáva aj v
očiach niektorých analytikov. Napríklad Ivan Krastev nedávno vo svojej
eseji v New York Times prišiel s tvrdením, že stredná Európa si bude
musieť vybrať medzi Macronovou a Orbánovou víziou EÚ, čím myslel buď
príslušnosť k integrovanému kvázifederálnemu jadru Únie, alebo
kvázisuverénnu existenciu na periférii Únie v Putinom ovplyvňovanej sivej
zóne.

Takto zjednodušene však dnes otázka ďalšieho vývoja Únie nestojí.

http://domov.sme.sk/t/2408/kauza-kalinak-a-basternak
https://dennikn.sk/806205/tazka-volba-strednej-europy-macron-ci-orban/


27/06/17 10:45Európska únia bude bez jadra. Aké v nej budeme mať postavenie? - komentare.sme.sk

Page 3 of 6https://komentare.sme.sk/c/20568689/europska-unia-bude-bez-jadra-ake-v-nej-budeme-mat-postavenie.html#axzz4lBfKeveC

Prečítajte si tiež: Chujava v Európe

Rôzne nastavenia integrácie

Európska integrácia dnes funguje v rôznych vzájomne sa prekrývajúcich
poliach jednotlivých politík. Každá členská krajina má s ostatnými
členskými i asociovanými krajinami rozličné hĺbky foriem spolupráce.

Teda napríklad Slovensko je dnes v oblasti ochrany hraníc a vízovej
politiky v rámci Schengenu hlbšie integrované s Nórskom, Islandom a
Maďarskom ako napríklad s Írskom, ktoré do Schengenu nepatrí.

V rámci fiškálnej politiky v eurozóne sme zase hlbšie integrovaní s
Rakúskom, Írskom a Fínskom ako s našimi susedmi v Českej republike či v
Maďarsku.

V otázkach sociálnej politiky máme zase štrukturálne bližšie k Českej
republike a Maďarsku ako k Rakúsku. A dalo by sa pokračovať.

V každej z týchto oblastí existujú etablované rámce koordinácie politík, kde
sa v Rade EÚ vo vyše 150 pracovných skupinách stretávajú zástupcovia
rezortov a s rezortnými kolegami z ostatných krajín spolupracujú na
vytváraní zákonov a pravidiel v jednotlivých oblastiach.

Ak sa teda spýtate zástupcov Ministerstva financií SR, čo je podľa nich
jadro EÚ, najpravdepodobnejšou odpoveďou bude eurozóna.

http://encyklopedia.sme.sk/c/893890/
http://cestovanie.sme.sk/krajina.asp?id=38&eu=1
http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
http://komentare.sme.sk/c/20554725/robert-fico-vsak-nie-je-ziadny-emmanuel-macron.html?ref=av-center
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Na tú istú otázku však zástupcovia Ministerstva vnútra SR zrejme skôr
odpovedia, že Schengen, ktorý zahŕňa viaceré nečlenské krajiny Únie, s
ktorými sa delíme o databázy týkajúce sa voľného pohybu osôb ,zatiaľčo
viaceré členské krajiny Únie zatiaľ členmi tejto spolupráce nie sú.

Okrem týchto formátov spolupráce fungujú v Únii i viaceré čisto
medzivládne nástroje ako napríklad Európsky stabilizačný mechanizmus
vytvorený vládami eurozóny mimo právneho rámca EÚ.

Iným príkladom je tzv. normandský formát, teda francúzsko-nemecký
bilaterálny tandem, ktorý bez priameho zapojenia iných členských krajín a
inštitúcii Únie rokuje s Ruskom a Ukrajinou v tzv. minskom procese o
stabilizácii situácie na východnej Ukrajine.

Prečítajte si tiež: Čo potrebujeme, ak chceme ostať v jadre?

Bez federálneho jadra

Únia je dnes teda v situácii, keď fungujú rôzne koordinačné rámce, ktoré
podporujú spoluprácu v jednotlivých politických oblastiach.

Je to na jednej strane systém vysoko flexibilný, pretože napríklad
umožňuje relatívne rýchle vytvorenie nových koordinačných platforiem
ako spomínané ESM alebo normandský formát, a tým umožňujú zvládanie
kríz.

Je to však takisto systém vysoko náročný na koordinačné schopnosti

http://komentare.sme.sk/c/20549944/co-potrebujeme-ak-chceme-ostat-v-jadre.html?ref=av-center
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vládnych administratív, ktoré musia fungovať v rôznych systémoch
pravidiel.

Preto dnes prichádzajú vcelku radikálne návrhy zmien vrátane návrhov
prezidenta Macrona na vytvorenie postu ministra financií a iných inštitúcií
vládnutia a demokratickej kontroly eurozóny, spoločné dlhopisy či na
posilnenie spoločnej obrannej politiky Únie.

Reformy Únie sa v praxi naplno rozbehnú po nemeckých voľbách na jeseň
2017. Takéto rokovania budú nutne v rôznych konšteláciách zahŕňať
kľúčové inštitúcie Únie, štáty EÚ27 plus Britániu a do určitej miery
asociované štáty ako Nórsko či Island.

V rámci eurozóny môže prísť k prehlbovaniu a rozvoju nových inštitúcií.
Iné oblasti politík však budú zahŕňať iné a širšie konštelácie štátov a
inštitúcií Únie.

Dlhodobo etablované spôsoby rozhodovania v Únii naznačujú, že ani
najväčšie štáty nie sú v pozícii diktovať ostatným. A tak sa treba pripraviť
na to, že Únia bude naďalej fungovať bez nejakého pevného
kvázifederálneho jadra.

Takáto Únia je v našom záujme, pretože nám i ostatným členským štátom
umožňuje nachádzať rovnováhu medzi suverenitou a ukotvenosťou vo
väčšom celku.

Prečítajte si tiež: Zmení sa Únia a vrátime sa do stredoveku?

http://domov.sme.sk/c/20206972/vratime-sa-do-stredoveku.html?ref=av-center
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Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.


