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Čo tak prestať s tým
bruselovaním
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Prečo minister Korčok chytil debatu o budúcnosti EÚ zo zlého konca
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M

inister zahraničných
vecí
Ivan
Korčok
zvolal v pondelok tlačovú konferenciu, na
ktorej spolu so štátnym tajomníkom Martinom Klusom
predstavili spôsob, ako bude
fungovať slovenská kapitola
Konferencie o budúcnosti EÚ.
Zámer zapojiť do tejto diskusie aj kritikov Únie, ktorý
minister zdôraznil vo svojom
úvodnom príhovore, je na prvý pohľad chvályhodný. Príklady, ktoré zvolil, však vyvolávajú rozpaky – a to až natoľko, že nakoniec spochybnia aj samotný tento zámer.
Máte námietky?
Prineste návrhy

Pripravenosť ísť do otvorenej a konštruktívnej polemiky s kritikmi fungovania EÚ
avizoval minister Korčok už
na slávnostnom otvorení slovenskej konferencie o európskej budúcnosti tromi najvyššími ústavnými činiteľmi
9. mája, na Deň Európy.
O mesiac neskôr zopakoval, ako si takúto polemiku
predstavuje: „Ak chce niekto
menej Bruselu, tak teraz treba
hovoriť o tom, ako to v praxi
prispeje k slovenskému záujmu, ja sa tejto debate nebránim. Ak chceme viac suverenity pre členské štáty, v poriadku, poďme o tom diskutovať, ale povedzme, v ktorých oblastiach. Ak chceme
návrat kompetencií na úroveň členských štátov, nebránime sa tejto debate. Ak chceme, aby inak fungoval Európsky parlament, aby sme zmenili spôsob rozhodovania, toto nie sú tabu témy, s ktorými
vstupujeme do debaty o budúcnosti Európskej únie.“
Je prirodzené, že skutočná,
otvorená diskusia o tom, kam
by sa mala v ďalších rokoch
Európa uberať, nemôže celkom ignorovať kritické hlasy.
Dá sa tiež očakávať, že niektoré z nich prídu s požiadavkami na „menej Bruselu“,
„viac suverenity pre členské
štáty“, „vrátenie kompetencií“, či dokonca „slabší europarlament“.
A ak je ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí na takúto diskusiu
pripravené a teší sa na ňu, je
to asi dobrá správa, nie?

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok počas tlačovej konferencie na tému: K zahraničnopolitickým súvislostiam dovozu vakcíny
Sputnik V na Slovensko.
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nisterstva jedným dychom
nedodal, že „táto konferencia
je o tom, aby sme čo najviac
presadili slovenský záujem“.
Lenže to asi celkom nesedí –
stačí sa spýtať v susednom
Rakúsku, Česku alebo hoci Lotyšsku.
„Dobrý deň, my na Slovensku si myslíme, že celá tá konferencia o európskej budúcnosti je na to, aby sme si presadili naše záujmy, súhlasíte?“ „A na to ste ako prišli?! Nás
nejaké slovenské záujmy nezaujímajú, my predsa presadzujeme
tie
naše
rakúske/české/lotyšské!“
Tu niekde je jadro nepochopenia. Konferencia o budúcnosti Európy má totiž dať odpoveď na otázku, ktoré záujmy máme ako občania EÚ spoločné a ako ich môžeme najlepšie spoločne obhajovať.
O „slovenský záujem“ v nej
ide len v tom zmysle, že existenčným záujmom – a to nielen slovenským, ale aj nemeckým, francúzskym, maďarským, poľským, portugalským – je práve čo najpevnejšie prepojená a geopoliticky
jednotná Európa – teda presný
Dobrý deň, hovorme o nás opak toho, po čom volajú jej
Bola by, keby šéf tohto mi- kritici.

Biden hovorí ponad
naše hlavy

Ešte v polovici mája zverejnil Denník N nezvyčajný text
o budúcom vývoji vzťahov
medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou.
Bol zaradený ako hosťovský
komentár a podpísaný výkonnými riaditeľmi amerických obchodných komôr na
Slovensku a v Českej republike.
Posolstvá, ktoré tento text
ponúkol slovenskému čitateľovi ako Európanovi, však prekračujú rámec komerčných
záujmov, ktoré zvyčajne obchodné komory zastupujú. Sú
to skôr politické odkazy novej
americkej
administratívy
jednému z európskych partnerov.
Odkaz prvý: Partnerom novej americkej vlády prezidenta Bidena nie je Slovensko, ale
Európska únia. V celom texte
sa Slovensko a Česká republika spomínajú presne raz: kurzívou v názvoch obchodných
komôr pri menách jeho autorov. To nie je opomenutie, to
je signál.
Odkaz druhý: Ekonomiky
USA a EÚ sú navzájom úzko
previazané. „Šesťdesiatštyri

Ak je
záujmom
Slovenska byť
subjektom, a nie
objektom
novodobých dejín,
nestrácajme
zbytočne čas a
energiu jalovými
debatami o tom,
koľko Bruselu je
tak akurát.
percent európskych zahraničných investícií smeruje do
USA a šesťdesiat percent zahraničných investícií USA
smeruje do Európy,“ pripomína text. Európa by preto mala
opatrne zvažovať iniciatívy,
ktoré by mohli zhoršiť vzájomné ekonomické vzťahy.
Predovšetkým pozor na „(...)
reči o izolácii, autonómii alebo zvrchovanosti.“
Lenže myšlienka strategickej autonómie bola do veľkej
miery reakciou na spochybnenie transatlantických vzťa-

hov práve predchádzajúcim
americkým politickým vedením. A vďaka tomu, že nový
prezident nezrušil rozhodnutie svojho predchodcu o zákaze vývozu vakcín proti covidu19, pochybnosti pretrvali.
Odkaz tretí: Digitálna ekonomika patrí do centra záujmu novej administratívy
a európske snahy o obmedzenie vplyvu globálnych (amerických) digitálnych korporácií budú v USA „vnímané ako
nepriateľské“.
Odkaz štvrtý: Európa si bude musieť svoju obranu organizovať a platiť sama. Aj tento
odkaz nadväzuje na dedičstvo
Donalda Trumpa. Nijako to
nereflektuje fakt, že brzdenie
snáh o vybudovanie samostatnej európskej vojenskej
kapacity a európskeho velenia bolo dlhé desaťročia súčasťou americkej politiky
v Európe.
A posledný odkaz: pozor na
koketovanie s Čínou. Pridaná
hodnota amerických firiem
pôsobiacich v EÚ je neporovnateľne vyššia ako tých čínskych – ak sa konflikt medzi
USA a Čínou vyostrí, Európa
by na to mala pamätať a podľa
toho sa rozhodovať.

Suverenita sa môže
diať len v EÚ

Týchto päť neoficiálnych
odkazov novej americkej administratívy Slovensku ako
členskému štátu EÚ dáva konferencii o našej európskej budúcnosti nový význam aj naliehavosť. Diplomatické zdvorilosti bokom – pre globálne aj
regionálne veľmoci je partnerom a potenciálnym rivalom
veľká Európska únia, nie malé
Slovensko.
Ak je záujmom Slovenska
byť subjektom, a nie objektom
novodobých dejín, nestrácajme zbytočne čas a energiu jalovými debatami o tom, koľko
Bruselu je tak akurát a ako
veľmi by sme sa chceli klamať
ilúziou suverenity.
Namiesto toho by sme mali
viesť neapologetickú diskusiu
o tom, ako posilniť Úniu, ktorá nám to jediná umožňuje.
Ministerstvo európskych záležitostí by v tom malo ísť sebavedome príkladom.
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