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Píše sa rok 2030 a Slovensko zvoláva do Bratislavy stretnutie členských krajín, aby
diskutovali o vzťahoch Európskej únie s Veľkou Britániou.

Britskí občania sa už v roku 2016 rozhodli Úniu opustiť, no rokovania o praktickej
spolupráci medzi Bruselom a Londýnom má zavŕšiť historicky druhé slovenské
predsedníctvo v Rade EÚ. 

Aj takto môže vyzerať realita európskej politiky o necelých štrnásť rokov.

Bude to trvať roky

Britský odchod z EÚ naštartoval politickú debatu o prioritách a mantineloch európskej
integrácie, no dohody, ktoré v praxi menia charakter európskeho projektu, sa zvyčajne
rodia dlhé roky. 

Pripomeňme si, že Británia sa usilovala o vstup do Európskych hospodárskych
spoločenstiev (EHS) už koncom 50. rokov minulého storočia. Po dvoch odmietavých
verdiktoch Francúzska Briti získali členstvo v EHS až v roku 1973. 

Podobnú časovú skúsenosť máme u nás doma. Československo začalo rokovať o
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asociačnej dohode s EHS v roku 1990, no Česko a Slovensko sa už ako samostatné
republiky stali plnoprávnymi členmi EÚ v máji 2004. Predstava, že Veľká Británia začne
fungovať mimo spoločných európskych pravidiel v momente, keď ukončí rokovania o
formálnom vystúpení z EÚ, povedzme, už o pár rokov, je nereálna i nebezpečná. 

Nereálna je preto, lebo dohoda o odchode z EÚ nevyrieši budúce vzťahy Londýna a
Bruselu. A nebezpečná preto, lebo to, čo Únia a Británia potrebujú, je práve podrobný
návod, ako fungovať spoločne bez záväzkov členstva v EÚ.

Príťažlivosť európskej integrácie pre členov i susedov EÚ sa totiž historicky spája so
zmluvami, ktoré detailne opisujú politickú a hospodársku spoluprácu štátov. Nie
náhodou vo vzťahoch, kde takéto zmluvy aktuálne chýbajú, ako v prípade EÚ a Ruska,
je ťažké komunikovať spoločným politickým jazykom či plánovať obchodné, investičné
alebo spoločenské projekty.

Nielen brexit

Diskusia o brexite a jeho dôsledkoch otestuje, ako úspešne dokáže EÚ naďalej bojovať
o systém medzinárodných vzťahov, ktorý stojí rozhodujúcou mierou na vopred
dohodnutých pravidlách. To posledné, čo Únia potrebuje, aby udržala základný
poriadok medzi 27 členskými štátmi, sú neriadené politické prekáračky s budúcim
britským susedom. 

EÚ sa musí voči Británii vymedziť silou vlastných rozhodnutí a chrániť dlhodobé
výdobytky integrácie, ako sú slobodný pohyb občanov či kapitálu v rámci Únie.

Ak má byť dohoda medzi Bruselom a Londýnom politicky priechodná, vyžiada si dlhú
technickú prípravu. Odborníci už začínajú diskutovať o viacročných prechodných
obdobiach či opatreniach pre postupné britské vystúpenie z EÚ, kým sa z Bruselu a
Londýna stanú formálni susedia. 

Dovtedy je v záujme Slovenska, aby odchod Británie kopíroval logiku nášho
prístupového procesu do EÚ. Ak Slovenky a Slováci čakali sedem rokov po vstupe do
EÚ na plnohodnotný prístup k nemeckému či rakúskemu pracovnému trhu, občania
Slovenska, ktorí dnes pracujú v Spojenom kráľovstve, majú právo čakať, že EÚ sa
zasadí za ich práva v Británii pri rokovaniach o budúcej zmluve medzi Úniou a
Londýnom.

Brexit je hlavným dôvodom na stretnutie lídrov EÚ v Bratislave tento týždeň. Zároveň
má byť jednou z tém bratislavského summitu.

Šanca tu je

Hlavná politická debata sa však sústredí na spoločnú budúcnosť 27 krajín, ktoré v EÚ
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zostali. Stále ich spája európsky politický, právny a obchodný priestor, no čoraz viac
ich rozdeľujú domáce pohľady na úlohu a význam EÚ. Nie náhodou hovoria viacerí
politici, že kľúčovou témou summitu na Slovensku bude bezpečnosť Únie, či skôr
otázka, ako integračný projekt ochrániť a udržať pohromade. 

Ciele ako odolnosť spoločných hraníc, obrana územia EÚ či pokračovanie výdobytkov
jednotného trhu ukazujú, že po brexite začína EÚ bojovať o vlastné prežitie.

Stále má šancu uspieť, ak v praxi zreálni očakávania členských krajín od EÚ, a najmä
nároky, ktoré budúcnosť Únie kladie na členské krajiny. Únia je totiž v prvom rade
produktom štátov, ktoré si už desaťročia dohadujú spoločné európske pravidlá. 

Ak ich však kolektívne začnú obchádzať, strácajú schopnosť medzi sebou sa dohodnúť
i silu postupovať spoločne voči našim súčasným a budúcim susedom. Summit na
Slovensku tento týždeň neprekreslí európsku budúcnosť. Úplne stačí, keď politickí lídri
začnú po ňom brať EÚ vážne. V piatok tak Slovensko zabojuje aj o svoju šancu na
druhé predsedníctvo či takú dohodu o brexite, ktorá bude stáť na zmluvnej sile EÚ.

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


