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Na Deň Európy, 9. mája 2021, odštartuje Konferencia
o budúcnosti Európy. Členské štáty sa v nej chcú
svojich občanov pýtať, akú chcú mať Úniu po odchode
Spojeného kráľovstva a pandemickom roku 2020.
Ak to pandemická situácia dovolí, slovenská
konferencia odštartuje slávnostnou udalosťou v
Banskej Bystrici, na ktorej sa majú zúčastniť traja
najvyšší ústavní činitelia. Verejnosť dostane šancu
vyjadriť svoj názor v rámci platformy MySmeEÚ,
kým experti vypracujú slovenské postoje k 16 témam
na národnom konvente.
Výsledné správy z jednotlivých štátov môžu vyústiť až
v zmenu základných zmlúv Európskej únie. Ako bude
konferencia vyzerať a akú chce mať Slovensko Úniu
v budúcnosti?
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POLICY BRIEF

Konferencia o budúcnosti Európy:

Otvorí Únia základné zmluvy?
A u t o r : B a r b a r a Z m u š k o v á | E U R A C T I V. s k

Spoločné fotografovanie po podpise Lisabonskej zmluvy.
[TASR/AP/Paulo Duarte]
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eformy Európskej únie majú byť
založené na vôli jej občanov. Pre
pandémiu bola dvojročná konferencia skresaná na polovicu a preložená až na rok 2021. Aj keď lídri Únie
zdôrazňujú, že žiadna téma nemá byť
tabu, niektoré členské štáty nechcú o
otváraní základných zmlúv diskutovať.
Odchod Spojeného kráľovstva
a kríza spojená s pandémiou COVID-19 poukázali na potrebu opätovne zadefinovať smerovanie Európskej
únie. Reformovať druhú najväčšiu
ekonomiku sveta s viac ako 446 miliónmi obyvateľov ale nie je jednoduché zadanie. Najmä, ak chce blok postupovať transparentne a inkluzívne.
Zdrojom legitimity nových zmien
by sa mala stať Konferencia o budúcnosti Európy. Rok trvajúca séria diskusií, ktorá odštartuje 9. mája, má určiť, akú Úniu chcú členské štáty a ich
občania.

POZADIE
Európske inštitúcie sa zaoberali
otázkou ďalšieho smerovania Únie
už niekoľko rokov. Komisia pod vedením Jean-Claudea Junckera ešte v
roku 2017 odprezentovala päť možných scenárov vývoja v tzv. Bielej
knihe. Začala sa tak pripravovať na
po-brexitovú budúcnosť bloku s 27
členskými krajinami. Scenáre pokrývali širokú škálu možností, od
zmenšenia kompetencií, zachovania
súčasného stavu, až po silnejšiu Úniu.
Už vtedy Európska komisia rátala so
sériou debát po európskych mestách,
s pracovným názvom „Debaty o budúcnosti Európy“.
V roku 2019 sa za túto myšlienku postavil francúzsky prezident Emmanuel Macron v liste obyvateľom
Európy. Názov „Konferencia o budúcnosti Európy“ ale prišiel až s Komisiou Ursuly von der Leyen, ktorá
ho použila v prejave počas uvádzania
svojej kandidatúry na predsedníčku.
Myšlienku, aj s novým názvom, si
osvojili aj Nemecko a Francúzsko. V
spoločnom dokumente položili základy toho, ako by takáto konferencia
mala vyzerať. V pozadí spolupráce
týchto dvoch krajín boli práve ich odlišné predstavy o smerovaní Únie.
Dvojročná verejná konferencia
mala priniesť odpovede na otázky
o tom, aké predstavy majú samotní
Európania. Začať mala v roku 2020 a
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dokument rátal aj s tým, že na jej čele
bude stáť silná európska osobnosť.
Prípravy však narušila pandémia.
Problematickým sa tiež ukázal byť
post lídra alebo líderky konferencie,
na ktorého obsadení sa nenašla politická zhoda.
Štart očkovacích kampaní v úvode roka 2021 umožnil inštitúciám
opätovne otvoriť ich strategické plány a koncom februára sa im podarilo
vyriešiť aj otázku toho, kto konferenciu povedie. Predsedníčka Európskej
komisie Ursula von der Leyen, predseda europarlamentu David Sassoli
a António Costa, portugalský premiér
a šéf rotujúceho predsedníctva Rady
Európskej únie, 10. marca podpísali spoločnú deklaráciu.
V momente jej podpisu boli Európania konferencii pozitívne naladení
– v poslednom Eurobarometri až 76
percent z nich súhlasilo, že bude znamenať výrazný posun pre demokraciu v Únii. Ochotu priamo sa zúčastniť ale zatiaľ prejavilo len 51 percent
občanov Únie.

KONFERENCIA V PRAXI
Celý proces odštartuje 9. mája, na
Deň Európy, v Štrasburgu. Spoločné
európske vedenie konferencie zorganizuje panelové diskusie, na ktorých
budú diskutovať občania zo všetkých
členských štátov. Obyvatelia budú
môcť svoj názor prejaviť aj zaslaním
podnetu cez webovú stránku.
Národná podoba zostáva v kompetencii členských štátov. Podstatou
má byť vypočutie názorov verejnosti.
V praxi je teda možné očakávať rôzne
debaty alebo dotazníky. Aj keď spoločná deklarácia lídrov ráta s využitím digitálnych platforiem, zdôrazňuje aj potrebu fyzických stretnutí.
Okrem názorov verejnosti má
konferencia zozbierať odporúčania aj
od zástupcov občianskej spoločnosti,
neziskových organizácií, podnikateľského sektora a akademikov.
Európska komisia, europarlament
aj Rada Európskej únie sa zaviazali
názory, ktoré z konferencie vyjdú,
vypočuť a pretaviť do praxe. Lídri pri
podpise spoločnej konferencie zdôrazňovali, že žiadna téma nie je tabu
a sú otvorení aj zmenám základných
zmlúv Únie. V jednotlivých členských štátoch sa ale názory na to, či
by konferencia mala viesť k takýmto
zmenám, rôznia.
Spoločná deklarácia hovorí o úz-

kom vedení konferencie. To sa v snahe o vyváženosť oproti pôvodnému
návrhu značne rozšírilo. Miesto jedného lídra bude v čele konferencie
stáť spoločné predsedníctvo. To pozostáva z vedúcich troch európskych inštitúcií: eurokomisie, europarlamentu a Rady EÚ. Okrem nich sa o priebeh
konferencie bude starať aj exekutívna
rada, spoločný sekretariát a konferenčné plénum.
Ani po podpísaní zmluvy sa však
spory o vedení konferencie neskončili úplne. Do popredia sa dostala otázka rodového vyváženia exekutívnej
rady. Lídri politických frakcií parlamentu totiž navrhli obsadiť radu
šiestimi mužmi a iba jednou ženou.
Politické frakcie europarlamentu
konferenciu privítali. Medzi priority najväčšej frakcie EPP patrí zdravotnícka únia, budovanie demokratickejších procesov a jednotný hlas
Únie na globálnom poli. Frakcia S&D
tiež zdôraznila, že Únia momentálne
nemá na riešenie krízy všetky nástroje, ktoré potrebuje. Zelení (Greens/
EFA) pripomínajú dôležitosť reforiem a explicitne hovoria o zmenách
zmlúv a hlbšej integrácii. O úplne
nových zmluvách zase hovorí aj ľavica (GUE/NGL). Potrebné sú podľa
nich najmä na boj proti klimatickým
zmenám a nerovnostiam. Frakcia Obnovme Európu (RE) trvá na tom, že na
stole musia byť všetky témy, pričom
sama chce posilniť najmä demokratizáciu rozhodovacieho procesu Únie.
Konzervatívna skupina ECR patrí medzi najaktívnejšie. S vlastnou platformou pod názvom „Európska budúcnosť: Nová nádej“ už začala organizovať debaty po európskych mestách.
Propaguje menší záber Únie, zameraný na ekonomické aspekty.
Spektrum možných tém diskusie
obmedzené nie je. V oficiálnom dokumente sú uvedené príklady, ktorými
sa ale konferencia nelimituje. Patrí
sem zdravie, klimatická zmena, ekonomika a sociálna spravodlivosť, medzigeneračná solidarita alebo digitálna transformácia.
Inštitúcie majú tiež záujem vyriešiť problém systému vedúcich kandidátov (spitzenkandidaten) na post šéfa
eurokomisie. Do výberu lídra európskej exekutívy mal priniesť väčšiu
demokratizáciu. Podľa Lisabonskej
zmluvy má totiž Európska rada pri
navrhovaní kandidáta na túto pozíciu
zohľadniť výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Ako to má urobiť
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ale nie je definované a aj preto sa samotný proces výberu neriadi jasnými
pravidlami.
Systém vedúcich kandidátov ponúka mechanizmus, v rámci ktorého
by sa do čela dostal politický líder
frakcie europarlamentu, ktorá zvíťazila v eurovoľbách. Naposledy sa však
do čela Európskej komisie dostala
Ursula von der Leyen, ktorá vedúcou
kandidátkou nebola.
Na stole je aj otázka nadnárodných kandidátok do europarlamentu. V rámci tohto návrhu by občania
mohli v eurovoľbách voliť okrem národných kandidátov aj európskych,
ktorí by mali samostatný zoznam.
Dnes sa totiž môže stať, že volič nemá
pri výbere možnosť odovzdať hlas niektorej z politických frakcií, pretože
v jeho krajine nemusí mať zastúpenie.
Témy, dominujúce konferencii,
by mali udávať najmä samotní občania. Tí v poslednom Eurobarometri
ukázali, že od Európy do budúcna
očakávajú zabezpečenie porovnateľnej životnej úrovne medzi členskými
štátmi, silnejšiu solidaritu, spoločnú
zdravotnícku politiku a porovnateľné
vzdelávacie štandardy.
Konferencia skončí počas francúzskeho predsedníctva v roku 2022.
Prípadné zhoršenie pandemickej situácie, ktoré by priebeh konferencie
narušilo, však môže podľa štátneho
tajomníka rezortu zahraničných vecí
Slovenskej republiky Martina Klusa
koniec oddialiť.

PRÍPRAVY V ČLENSKÝCH
ŠTÁTOCH
Konferencia zatiaľ nezaberala veľký priestor v médiách alebo politických debatách v členských štátoch.
Napriek tomu vlády vítajú príležitosť
viac zapojiť občanov do únijných reforiem. Aj keď európski lídri zdôrazňujú možnosť revidovania základných
dokumentov Únie, niektoré štáty sa
do tejto debaty v rámci konferencie
púšťať nechcú.
SLOVENSKO
Slovenská vláda schválila aktualizovanú koncepciu národného formátu konferencie v marci. Ak to epidemická situácia dovolí, konferencia
odštartuje na Slovensku 9. mája ceremoniálom v Banskej Bystrici. Verejnosť bude diskutovať o budúcnosti v
rámci platformy MySmeEÚ. Odborné
odporúčania zas vypracuje Národ-
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ný konvent v rámci 16 expertných
skupín. Občania sa budú môcť do
diskusií zapojiť aj prostredníctvom
internetu.
Závery z oboch formátov vypracuje ministerstvo zahraničných vecí do
jednej správy, obsah ktorej budú zástupcovia Slovenska prezentovať na
európskej úrovni.
Slovenská pozícia k systému vedúcich kandidátov alebo nadnárodných kandidátok je zatiaľ odmietavá,
ak však z konferencie vyjde pozitívny
názor občanov, môže sa zmeniť, tvrdí
štátny tajomník rezortu zahraničia
Martin Klus. Vláda tiež nevylučuje
otvorenie základných európskych
zmlúv.
Názory Slovákov sa v špeciálnom
Eurobarometri v niektorých otázkach
vymykali od európskeho priemeru.
Vyjadrili v ňom napríklad najmenej
pozitívny pohľad na Úniu zo všetkých
členských štátov – najmä však kvôli
veľmi rozšírenému neutrálnemu postoju. Všetkých 26 krajín okrem Slovenska tiež považuje za najlepší spôsob prejavenia svojho názoru v Únii
voľby v europarlamente. Podľa Slovákov je lepší podpis petície. Zo všetkých členských krajín bola tiež pre
Slovákov najdôležitejšia flexibilná
forma participácie – teda napríklad
možnosť zapojiť sa do debát online.
ČESKO
Vláda Českej republiky chce podľa
redakcie EURACTIV Česko ponechať
otázky reformy inštitúcií bokom.
Sama sa skôr chce sústrediť na jednotlivé politiky, ktoré sú pre českých
občanov relevantné. Tiež avizovala,
že nechce zásadnú reformu Únie, ani
zásahy do základných zmlúv. Vzniklo
však už sedem skupín, ktoré majú debatu koordinovať. Vedie ich Vladimír
Špidla, bývalý český premiér a eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne
veci a rovné príležitosti.
POĽSKO
Poľskí lídri reformu Únie podporujú. „Z môjho pohľadu je potrebná
nejaká reforma únie,“ povedal poľský
premiér Mateusz Morawiecki ešte
v roku 2019. „Verím, že Únia bude
založená na sile krajín a bude politickou veľmocou, nie iba ekonomickou.“
Rovnako argumentoval za nový ekonomický model a prenechanie politických záležitostí na národné štáty.
Európske inštitúcie totiž podľa neho
„nechápu domácu situáciu v krajinách strednej a východnej Európy“.

MAĎARSKO
Maďarská vláda ešte pred oficiálnym spustením konferencie usporiadala dve veľké online debaty. Prvá
z nich, zorganizovaná v júni minulého roku, bola na tému Konferencie
o budúcnosti Európy. Tematicky sa
počas nej diskutovalo o očakávaniach členských štátov v súvislosti
s výsledkami konferencie. V septembri ju nasledovala debata s názvom
„Dialóg o budúcnosti Európy: Ako
postaviť efektívnejšiu a skutočne silnejšiu Úniu?“, kde sa riešili následky
rôznych kríz za posledných 15 rokov.
Na týchto konferenciách vystúpila
napríklad eurokomisárka Dubravka
Šuica, alebo bývalý predseda europarlamentu Antonio Tajani. Občania
mohli posielať svoje otázky dopredu
cez Twitter. Podľa maďarskej vlády
z diskusií vyšiel konsenzus o tom, že
konferencia musí byť transparentná, jej závery realistické a konkrétne
a špeciálne sa zamerať na zapojenie
občanov.
Tretia takáto diskusia je na pláne
toto leto, s názvom „Dialóg o budúcnosti Európy: Budovanie digitálnej
Európskej únie“. Vláda v nej chce diskutovať o dopadoch digitalizácie na
suverenitu krajín, podnikateľské prostredie a samotných občanov. Cieľom
týchto konferencií má byť predstaviť
európske otázky zrozumiteľne, dať
občanom všeobecný prehľad a zapojiť ich do tvorení politík na európskej
úrovni.
FRANCÚZSKO
Francúzsky prezident Emmanuel
Macron sa o zorganizovanie konferencie snažil už v roku 2019. Priniesť
by podľa neho mala európsku renesanciu, ktorá prinesie okrem iného
európsku agentúru na ochranu demokracie, spoločnú hraničnú politiku a európsku minimálnu mzdu.
Finálna podoba konferencie napĺňa
jeho víziu dialógu s občanmi. Vrcholiť bude navyše počas francúzskeho
predsedníctva Rady Európskej Únie.
V tom istom roku čakajú Francúzsko
aj prezidentské voľby, v ktorých sa
Macron pokúsi o znovuzvolenie. Aj
preto budú pre neho konkrétne výsledky z debát viac ako dôležité.
TALIANSKO
Podľa talianskej redakcie EURACTIV má zmena základných zmlúv
podporu talianskej vlády aj parlamentu. Aj prezident Sergio Mattarela zastáva pozíciu, že takéto zmeny
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nemajú byť tabu. Taliansky rozpočet
vyčleňuje na konferenciu finančné
zdroje, zatiaľ však vláda konkrétne plány nepredstavila. Ráta však
s predstavením rady odborníkov, ktorí majú diskusiu otvoriť.
ŠPANIELSKO
Španielska vláda zverejnila dokument s konkrétnymi návrhmi pre
konferenciu. V rámci nich presadzuje
transformáciu Únie v popandemickej
ére. Vláda bojuje proti naratívu, že
demokracie v Európe pri manažovaní
krízy zlyhali a autoritatívne režimy
boli efektívnejšie. Navrhuje postupovať v štyroch oblastiach: v zdravotníctve, mobilite, hodnotových reťazcoch a používaní technológií. Podľa
denníka El Pais je španielska vláda
jednoznačne na strane ekonomického a politického prehlbovania európskej integrácie.
PORTUGALSKO
Konferencia štartuje práve počas
portugalského predsedníctva v Rade
Európskej únie. Portugalský premiér
António Costa pri podpisovaní spoločnej deklarácie o konferencií uviedol: „Zvolaním Konferencie o budúcnosti Európy vysielame Európanom
posolstvo dôvery a nádeje do budúcna. Dôvery v to, že prekonáme pandémiu aj súvisiacu krízu; a nádeje, že
sa nám spolu podarí vybudovať spravodlivú, zelenú a digitálnu európsku
budúcnosť“. Portugalský parlament
tiež prijal rezolúciu, ktorá odporučila vláde požadovať na konferencii
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adekvátnu reprezentáciu národných
parlamentov. Tie by mali mať v rámci
konferencie právo prezentovať vlastné návrhy.
CHORVÁTSKO
Chorvátska eurokomisárka Dubravka Šuica vedie prácu Komisie na
organizácii konferencie. Na národnej úrovni však verejnému priestoru
doteraz dominovali následky zemetrasenia, pandémie a májových regionálnych volieb.
BULHARSKO
Bulharská politická scéna sa momentálne zaoberá domácimi parlamentnými voľbami. Europoslanec
Ilhan Kyuhyuk (RE) aktívne pracoval
na rezolúcii parlamentu, podľa ktorej
by konferencia mala zapájať aj kandidátske krajiny na západnom Balkáne.
„Ich občania budú v budúcnosti tiež
žiť v našom spoločnom domove,“ povedal. Bulhari v Eurobarometri najviac zo všetkých krajín odpovedali, že
najnápomocnejšia záležitosť pre budúcnosť Európy je podľa nich porovnateľná životná úroveň v členských
štátoch. Tiež však prejavili druhý
najmenší záujem o zapojenie do konferencie.
RUMUNSKO
Rumunský europoslanec Dacian
Ciolos, ktorý vedie frakciu Obnovme
Európu, vymenoval niekoľko zmien,
ktoré by chcel počas diskusie prebrať
– politické priority Komisie, vymenovávanie lídrov európskych inštitúcií

a nadnárodné kandidátky do eurovolieb. Rumuni v Eurobarometri vyjadrili najmenší záujem o zapojenie
hlasu občanov do rozhodovania o budúcnosti Únie. Druhí najmenší podiel
mali aj občanov, podľa ktorých predstavuje konferencia výrazný posun
pre demokraciu v Únii.
FÍNSKO
Debata o konferencii začína aj
vo Fínsku. Podľa vládneho listu z 1.
marca je konferencia príležitosťou na
hlbšie zapojenie mladých ľudí. Tematicky sa chce sústrediť na právny štát,
klimatické zmeny, udržateľný rast,
sociálne témy, bezpečnosť, imigráciu
a globálnu úlohu Únie. Konferenciu
chcú usporiadať „zdola nahor,“ čo
najbližšie bežným ľuďom, ale zapojiť
plánujú aj predstaviteľov občianskej
spoločnosti, predstaviteľov regiónov,
parlament, tretí sektor, ale aj zamestnávateľov. Fínsko sa však v rámci tejto
konferencie stavia proti riešeniu inštitucionálnych tém, vrátane zmien
základných zmlúv. Podľa fínskej vlády by sa mali diskusie sústrediť skôr
na lepšie dosahovanie cieľov Únie.
ŠVÉDSKO
Aj Švédsko víta konferenciu ako
príležitosť na prehĺbenie demokratického procesu, nechce však meniť základné zmluvy. Sústredí sa na rovnú
reprezentáciu a konsenzus medzi troma hlavnými európskymi inštitúciami a dôležitosť zapojenia národných
parlamentov. n
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Slováci chcú byť v Únii viac počuť

P
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ri rozhodovaní o budúcnosti Európskej únie by sa mal brať väčší ohľad na hlas občanov. Slovensko s týmto výrokom
súhlasí ešte viac, než priemerná členská krajina. Prieskumy Eurobarometra pred začatím Konferencie o budúcnosti
Slovenska naznačujú záujem o účasť na diskusiách

70 %

100 %

60 %

80 %

50 %
40 %

60 %

30 %

40 %

20 %

20 %

10 %

no
ve
m

be
r1
2
m
no
áj
ve
13
m
be
r1
m
ar 3
ec
no
ve
14
m
be
r1
4
no má
ve j 1
5
m
be
r1
5
no má
ve j 1
6
m
be
r1
6
m
áj
17
m
a
no rec
ve
18
m
be
r1
8
no jún
ve
19
m
be
r1
9
jú
l2
0

0

Súhlasím

Nesúhlasím

93 %

87 %

Slovensko

Priemer EÚ

Zdroj: Eurobarometer 93: leto 2020

Neviem

Zdroj: Eurobarometer 93: leto 2020

Slovensko

Súhlasím
Zdroj: Eurobarometer 93: leto 2020

Zdroj: MZVaEZ

priemer EÚ

Nesúhlasím

Neviem

9

MAREC 2021 | SLOVENSKO A KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY

ROZHOVOR

Klus: Ak chcú v Svidníku patriť

do stredoázijskej únie, Európa
o tom musí vedieť
A u t o r : B a r b a r a Z m u š k o v á | E U R A C T I V. s k

Martin Klus počas rokovania vlády v Bratislave 31. marca 2020.
[TASR/Jaroslav Novák]
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A

k by Konferencia o budúcnosti
Európy nemala viesť k hmatateľnej reforme, tak by sme ju
nemuseli robiť vôbec. „Problém nie je
zmluvy otvoriť, ale zase ich uzavrieť,“
hovorí štátny tajomník rezortu zahraničných vecí MARTIN KLUS.
Martin Klus bol pred vstupom do politiky vysokoškolským pedagógom. Od
roku 2016 je poslancom národnej rady
za stranu SaS a od roku 2020 pôsobí ako
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Primárne je zodpovedný za
agendu Európskej únie.
Podľa posledných informácií má
v máji odštartovať celoeurópska Konferencia o budúcnosti Európy. Čo si
od nej Slovensko reálne sľubuje?
Očakávania máme, pochopiteľne,
veľké. Táto konferencia je o budúcnosti Európanov a o budúcom smerovaní Európy. Práve preto je veľmi
dôležité, aby sme si veľmi komplexne
rozobrali, akú ju chceme mať. Na rôznych prieskumoch verejnej mienky je
vidieť, že občania by takúto diskusiu
ocenili. Mám pocit, že nemajú dostatok informácií o tom, aká je pre nás
Únia dôležitá a ako intenzívne ovplyvňuje naše životy. Som presvedčený, že
aj vyššia miera dôvery je prepojená na
to, aby sme si takúto konferenciu zorganizovali v maximálne možnom formáte. Bohužiaľ, doba je taká, že sme ju
nemohli odštartovať už chorvátskym
predsedníctvom v máji minulého
roku. Verím, že napriek tomu bude
konferencia úspešná a budú z nej vyplývať viaceré zaujímavé výsledky.
V súčasnosti prebieha vládna kríza,
ktorá má silný geopolitický rozmer.
Ako to podľa vás ovplyvní konferenciu?
Ak by prišlo k pádu vlády, obávam
sa, že niektoré aktivity by sa prinajmenšom museli odložiť. Ale verím, že
sa kríza vyrieši a nejakým zásadnejším spôsobom naše plánovanie neovplyvní.
Spúšťačom krízy bolo obchádzanie
európskych pravidiel pri schvaľovaní vakcín. Môže to zmeniť aj samotné názory občanov na Úniu?
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Dlhé roky hovorím, že by sme sa
mali držať dohôd, ktoré sme si sami
schválili. Na začiatku bola urobená
dohoda, že pri obstarávaní vakcín sa
budeme riadiť spoločným európskym
postupom. Slovensko nie je prvá krajina, ktorá sa odklonila, ale to neznamená, že to nemôže mať dosah aj na
vnímanie Európy ako takej. Sme nespokojní a vnímame frustráciu obyvateľstva. Spoločný postup nebol taký
efektívny, ako by sme si sami priali. Na
druhej strane, práve vďaka Európskej
únii sme dokázali začať vakcinovať už
koncom roka 2020. Únia je typ zväzku
a podobne ako v manželstve pri sebe
musíme stáť v dobrom aj v zlom. Nemyslím si, že unilaterálne riešenia sú
dobré. Ani pre nás, na rezorte diplomacie, táto situácia nie je jednoduchá
na vysvetľovanie našim európskym
partnerom. S výnimkou jednej členskej krajiny, ktorá nám v tomto postupe tlieska a drží palce.
Do akej miery rátate s udalosťami
s osobnou účasťou?
Kľúčové je, ako sa bude vyvíjať
pandémia. Verím, že 9. mája, na Deň
Európy, môžeme už začať s plánovaním prvých fyzických aktivít. V rámci
projektu MySmeEÚ sa budeme v lete
snažiť osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľstva. Jesenná časť by mala byť zameraná na mladú generáciu, teda na
študentov stredných, vysokých, alebo
aj základných školách. To sa ale tiež
samozrejme bude vyvíjať od toho, do
akej miery budú školy otvorené. Ale
som optimista.
Existuje aj plán B pre prípad, že pandémia neustúpi?
S takouto verziou sme rátali od
polovice minulého roka. Alternatíva
virtuálnej konferencie by nebola ničím nezvyčajným. Absolútna väčšina
diplomatických aktivít teraz funguje
vo virtuálnom priestore. Je nám jasné,
že v takomto prípade sa nám nepodarí
osloviť také množstvo obyvateľstva,
ako v prípade plánovaných fyzických
aktivít. Ale verím tomu, že lepšie tak,
ako vôbec. Ak by sme odštartovali
konferenciu a potom by sa pandemická situácia nedajbože zhoršila, tak už
nie je cesty späť. Čo potom musíme seriózne zvážiť, je koniec samotnej konferencie. Je tu silný politický tlak, aby
sa konferencia ukončila francúzskym

predsedníctvom v roku 2022. Ale ak
by sme vyhodnotili, že nám ten čas nestačí, myslím si, že je legitímne začať
diskutovať o tom, že by sme to potiahli
dlhšie. Najpodstatnejšie je, aby sa naši
občania necítili ukrivdení, že sme im
avizovali možnosť diskutovať a boli by
o to ukrátení.
Zatiaľ je koniec naplánovaný na jún
2022. Stihne sa za jeden rok urobiť
taký proces, že sa z neho budú dať
urobiť reprezentatívne závery?
Krátkosť času na nás možno vyvolá tlak, aby sme boli efektívnejší. Aby
sme cestovali viac a rýchlejšie vypracovávali závery. Ja som optimista a verím, že sa nám to podarí aj za jeden
rok, hoci pôvodne to bolo naplánované na dva roky.
Myslíte na to, ako vypočuť hlasy
menšín? Ľudí z marginalizovaných
komunít, alebo s postihnutím?
Na toto musíme aktívne myslieť,
aby sa nikto necítil byť v tejto diskusii
diskriminovaný. Pôjde to cez verejné
obstarávanie, súčasťou ktorého bude
aj zapojenie organizácií, ktoré s takýmito udalosťami či podujatiami majú
dobré skúsenosti. Máme ich niekoľko
na Slovensku, som presvedčený, že
robia svoje aktivity dobre. Oni presne
vedia, ako sa prihovoriť každej skupine občanov tak, aby to pre nich bolo
zaujímavé.
Cítite podporu z najvyšších vládnych úrovní, že by o túto konferenciu bol záujem?
Ja som si dal predsavzatie, že do
konca marca musíme urobiť pravidelnú strategickú komisiu o Európskej
únii, kde diskutujeme o európskych
témach. Tam by sme radi otvorili aj
národný konvent a vysvetlili si, kto a
za aký rezort by mal do neho patriť.
V materiáli je zoznam pozícií, ktoré
má Slovensko vo vzťahu k budúcemu smerovaniu a reforme Európskej
únie. Napríklad, že nepodporuje systém vedúcich kandidátov. Znamená
to, že tieto pozície názor občanov nezmení?
Ak experti v rámci národného
konventu povedia, že vedúci kandidá-
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ti majú zmysel a môžu posilniť európsku identitu, tak sa tým pochopiteľne
musíme zaoberať. O tomto celá konferencia má byť. Budeme sa rozprávať o
tom, či Slovensko musí mať za každých
okolností svojho komisára, lebo vieme, že rotácia komisie bola v minulosti v hre. Alebo, či je lepšie urobiť Európsku komisiu kompaktnejšou a možno
ďaleko efektívnejšou. Budeme sa pýtať
aj na spoločnú európsku kandidátku,
do akej miery si vôbec vieme predstaviť, že by sme nevolili iba občanov
Slovenskej republiky alebo tých, ktorí
tu majú svoj trvalý pobyt. To všetko sú
legitímne otázky. Kde inde, ako v rámci národného konventu na expertnej
úrovni, a potom v rámci MySmeEÚ na
občianskej úrovni, by sme sa k takýmto otázkam mali dostať?
Budete sa teda odborníkov a verejnosti pýtať tie isté otázky?
Pre laickú verejnosť ich určite budeme formulovať inak, aby boli zrozumiteľnejšie. Od odbornej časti konferencie očakávame, že nám budú dávať
veľmi presné odborné stanoviská.
Čo ak odborníci a verejnosť povedia
niečo protichodné?
Vox populi, vox dei. V tomto prípade musí platiť, že hlas voliča je hlas
boží.
V koncepcii sa píše o „univerzálnom nástroji pre potreby zbierania
a vyhodnocovania vstupov z radov
širokej verejnosti“. Ako si to máme
predstaviť? Bude to nejaký dotazník?
Ešte pred samotným odštartovaním konferencie máme v pláne urobiť
prieskum v spolupráci s renomovanou agentúrou. Sami sme zvedaví na
odpovede. Aj podľa toho nastavíme
samotný koncept. Predpokladám, že
prebehne najneskôr v apríli. Bude súčasťou plánovaného výkopu, na ktorom by sa mali zúčastniť traja najvyšší
ústavní činitelia.
Ťažko sa ale predstavuje, ako zo siete
verejných diskusií trvajúcich jeden
rok, vznikne jedna správa o tom, čo
si myslí Slovensko.
V prípade Národného konventu
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bude na každú zo 16 oblastí jeden expert, ktorý bude diskusiu viesť a na
konci urobí správu, ktorá ju pomenuje
z pohľadu odbornej verejnosti. V prípade MySmeEÚ si viem predstaviť, že
budeme mať po každom výjazde, a v
tomto prípade hovoríme skôr o jednotkách, než desiatkach, tlačovú správu,
kde zosumarizujeme, o čom všetkom
s nami občania chceli hovoriť a aké sú
ich názory. Keď táto aktivita skončí,
múdre hlavy si budú musieť sadnúť a
celú tú iniciatívu vyhodnotiť do správy, ktorú dostanú k dispozícii všetci
občania. S touto správou budeme aktívne pracovať aj na európskych formátoch.
Slováci majú teraz čerstvú skúsenosť
z plánu obnovy, kde im bolo sľúbené
reformné leto plné diskusií. Aj tu
hovoríte o udalostiach v jednotkách
kusov. Nehrozí zopakovanie podobného sklamania?
Môžeme vyskakovať iba do výšky
rozpočtu, ktorý máme. Sme obmedzení aj časovými možnosťami, jednak
preto, lebo sa to skrátilo na rok, ale aj
my na ministerstve máme množstvo
iných dôležitých úloh. Áno, môže sa
stať, že sa niekomu nebude páčiť, že
to bude v Rimavskej Sobote a nie v Lučenci. Ale verím, že keď už do udalosti
pôjdeme, tak oslovíme tak široké spektrum ľudí, že každý, kto bude chcieť
diskutovať, tak si čas nájde. Keď nie
fyzicky, tak aspoň virtuálne. Súčasťou
bude aj webová stránka a aktivity na
sociálnych sieťach a videá na YouTube.
Chceme zapojiť aj takzvaných influencerov, aby nám pomohli osloviť najmä
mladých ľudí, ku ktorým by sme sa cez
politické diskusie nedostali.
Čo ak príde na udalosť skupina ľudí a
povie, že chcú vystúpiť z Únie?
Pre mňa osobne aj to, že budem
musieť využiť celú paletu argumentária na vysvetlenie, že to nie je dobrý
nápad. Pokúsime sa ich presvedčiť, že
Únia je náš životný priestor a aj pre
nich je dôležitá v tom alebo onom.
Snáď tento názor zmenia. Ak nie, budeme to brať za legitímnu súčasť demokratickej diskusie. My vieme, že
tu máme takúto skupinu obyvateľov,
dokonca sa svojho času chystalo referendum na danú tému. Ja som ale
hlboko presvedčený, že hovoríme o
výraznej menšine občanov, ktorí by

takéto niečo od nás chceli. Absolútna
väčšina obyvateľstva vie, že členstvo
Slovenska v Európskej únii je životne
dôležité. Uvedomujú si, že možno potrebuje v nejakých oblastiach reformy.
Ale máme tu prípad krajiny, ktorá sa
rozhodla odísť a videli sme, aký obrovský problém to bolo aj pre štát s 60
miliónmi obyvateľov, ktorý je druhý
najväčší trh Únie a stály člen bezpečnostnej rady s famóznu históriou. Aj
toto asi držia mnohí občania Slovenska na pamäti. Predpokladám, že im
to umožní sa skôr zamýšľať nad tým,
ako ju zlepšiť a nie deštruovať.
Čo sa týka tej samotnej správy, nebojíte sa do nej zahrnúť aj takéto názory a odprezentovať to na európskej
úrovni?
Určite nie. Myslím si, že je veľmi
dôležité, aby na európskej úrovni vedeli, že v okrese Svidník máme organizovanú skupinu občanov, ktorá si
myslí, že by bolo lepšie patriť do Únie
stredoázijskej, než európskej. Keď im
potom takéto niečo povieme, malo by
byť samozrejme povedané, že prečo
si to myslia. Možno preto, lebo sa im
Únia zdá byť vzdialená. Možno sa dostali až v jedenástej vlne na očkovanie,
zatiaľ čo Ruská federácia im ponúkla
alternatívu skôr. Presne o tomto Konferencia o budúcnosti Európy má byť.
Predpokladám, že z konferencií v
rôznych členských krajinách môžu
vyjsť aj výrazne odlišné správy. Ako
z nich Únia vyvodí závery?
Nie je tajomstvom, že tu sú členské
štáty, ktoré si myslia, že závery by mali
viesť k otvoreniu primárnych zmlúv
a zmene fungovania Európskej únie.
Problém nie je otvoriť zmluvy, ale ich
zase uzavrieť. Hľadajme tie témy, ktoré nás spájajú a kde vieme nájsť kompromis. Prečo nie? Zmeňme fungovanie Európskej únie bližšie k tomu, ako
si to predstavujú občania. A tam, kde
sa zhodnúť nevieme, argumentujme.
Vy si osobne myslíte, že konferencia
povedie k hmatateľnej reforme Únie
a jej fungovania?
Ak by to tak nemalo byť, tak by sme
to nemuseli robiť vôbec.n
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NÁZOR

Veľvyslankyňa Vargová: Verím,

že Konferenciou o budúcnosti
Európy otvoríme novú kapitolu
A u t o r : P e t r a V a r g o v á | E U R A C T I V. s k

[Archív Petry Vargovej.]
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POZNÁMKA: Všetky názory
v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Č

aká nás kus ťažkej práce, no ako
každá iná diskusia, aj táto má
otvorený koniec, hovorí o prípravách na sériu celoeurópskych diskusií Stála predstaviteľka Slovenska
pri EÚ. „Verím, že konferencia nebude
len rétorickým cvičením, ale skutočne
autentickou debatou s konkrétnymi
výsledkami,“ píše Petra Vargová.
Petra Vargová je stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri EÚ.
Tvárou tvár nepriaznivým zdravotným, hospodárskym a sociálnym
dopadom krízy pandémie prechádza
Európa vývojom, ktorý má zásadný
politický význam a ktorý ovplyvní jej
ďalšie smerovanie. Okrem toho stále
rezonujú otázky migrácie, nedávneho brexitu, či konfliktov v našom bezprostrednom susedstve.
Pandémia podstatným spôsobom
zmenila „štartovaciu čiaru“ konferencie a tým mám na mysli nielen
jej časový posun. Ešte začiatkom minulého roka vyzeral svet úplne inak.
Väčšina členských štátov EÚ mala
pozitívne čísla hospodárskeho rastu,
nezamestnanosť sa v celoeurópskom
meradle priblížila k historickému minimu a najväčšie výzvy pre Úniu boli
najmä za jej vonkajšími hranicami. A
potom prišiel COVID-19 a s ním zdravotná a ekonomická kríza nebývalého rozsahu, ktorá nám tvrdo nastavila zrkadlo a jasne poukázala na naše
slabé miesta. Mnohé z nich tu boli už
dlho predtým, kríza ich len naplno
odhalila a pomenovala.
Každá kríza však môže zároveň
slúžiť aj ako príležitosť, a preto je tento nechcený moment potrebné naplno využiť na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v celom rade oblastí.
Konferenciu je tak potrebné vnímať aj
v širších súvislostiach celkovej vnútornej sebareflexie s dôrazom na kľúčové otázky, ktorými sa chceme spoločne zaoberať. Zdôrazňujem slovo
„spoločne“ pretože konferencia bude
prebiehať súbežne vo všetkých členských štátoch EÚ a niet pochýb o tom,
že vzájomná koordinácia a spolupráca bude tiež veľmi dôležitá.
V tejto súvislosti nás všetkých, či
už tu v Bruseli alebo v členských štátoch vrátane Slovenska, čaká veľký
kus tvrdej práce a prirodzená otázka,
aké témy majú byť predmetom disku-
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sie a čo od samotnej konferencie očakávame. Nie, Konferencia o budúcnosti Európy nemá byť len tradičným
„lessons learned“ cvičením, na konci
ktorého zostavíme zoznam poučení
z predchádzajúcich kríz. Rovnako
nie je ani novou arénou pre diskusiu
len medzi bruselskými inštitúciami.
Konferencia o budúcnosti Európy má
predovšetkým vytvoriť priestor pre
štruktúrovaný dialóg medzi občanmi a inštitúciami a medzi občanmi
navzájom o tom, akú Úniu chceme v
najbližšom desaťročí. Nuž, a ako akákoľvek iná diskusia, aj táto má otvorený koniec.

OKRUHY TÉM
Pri otázke identifikácie tematických okruhov konferencie bude potrebné vychádzať zo základnej premisy – v centre záujmu musia byť témy
blízke bežným občanom. Musíme
si preto klásť otázky: čo je v záujme
našich občanov? Čo je potrebné urobiť pre zlepšenie kvality ich života?
Občania musia byť alfou a omegou
konferencie, takpovediac „mantrou“,
ktorú si budeme po celý čas opakovať.
Tomu je potrebné podriadiť aj tematické zameranie konferencie. Vo
svetle aktuálneho vývoja sa ako najpálčivejšia téma javí otázka budovania zdravého kontinentu. V rámci
konferencie tak bude jedinečná šanca
venovať sa otázke ochrany zdravia,
ktorá sa ukázala ako mimoriadne potrebná. Všetci sme svedkami toho, že
ohrozenie zdravia v takom rozsahu,
aký spôsobil COVID-19, nie je limitované hranicami.
Otázka zdravia však zďaleka nie
je jedinou vysokou prioritou našej
spoločnej európskej budúcnosti. Z dlhodobého hľadiska je kľúčové tiež budovanie celkovej odolnosti členských
štátov a tým aj celej EÚ, posilnenie
rastovej kapacity, udržateľného hospodárstva a zamestnanosti. Aby sa
Únia stala odolnejšou a silnejšou než
pred krízou.
Dôležité v tomto ohľade bude najmä naplniť ambície v oblasti zelenej
a digitálnej tranzície. Téma boja proti
klimatickým zmenám a environmentálnym výzvam „nezapadla prachom“
ani v čase pandémie. Práve naopak, ešte
viac podčiarkla význam kvalitného životného prostredia a návratu k zdravému životnému štýlu. Má pritom slúžiť
ako nástroj pre celkovú transformáciu
európskeho hospodárstva.
Ekologizácia ide synergicky ruka
v ruke s digitalizáciou, ktorá by tiež
mala byť zahrnutá medzi témy kon-

ferencie. Digitálna transformácia
Európy bude prínosom pre nás všetkých, pričom nie je zameraná len
na najnovšie technológie, či online
služby. Naopak, jej dôsledky sú ďalekosiahle a sleduje širšie ciele, ako
napríklad posilnenie dynamického
a udržateľného hospodárstva a konkurencieschopnosti, vrátane otvorenia nových možností pre podniky,
jednak na vnútornom trhu EÚ, ako aj
globálne. V širšej perspektíve je vývoj
v oblasti digitalizácie a technológií
rozhodujúci aj pre podporu otvorenej
a demokratickej spoločnosti. V tejto
súvislosti bude rásť potreba, aby občania boli digitálne zdatní a posilňovaním digitálnych zručností mohli
lepšie profitovať z príležitostí, ktoré
bude digitálny vek ponúkať.
Osobitnú pozornosť v rámci konferencie bude potrebné venovať tiež
ekonomickej oblasti. Tu sa musíme
zamerať na vybudovanie silného európskeho hospodárstva, ktoré pracuje pre ľudí. Konferenciu je potrebné
vnímať ako príležitosť napríklad pre
diskusie o vybudovaní lokálnejšie
zameranej európskej ekonomiky.
Dôležité bude tiež zaoberať sa témou
efektívnejšieho využívania zdrojov
a zmenou nášho spotrebiteľského
správania, aby sme sa už nevrátili
k neudržateľným modelom spotreby.
Snahy by sa však nemali obmedziť
iba na to, aby bola EÚ ekonomicky
silnejšia a odolnejšia vnútorne, ale
tiež ako medzinárodný hráč v rámci
relevantných globálnych reťazcov.
Vonkajšie faktory navyše čoraz viac
ovplyvňujú spôsob, akým EÚ formuje
svoje vnútorné politiky. Jedným dychom treba pritom dodať, že EÚ nie
je iba elitným ekonomickým klubom
s vnútorným trhom, v rámci ktorého sa uplatňujú jednotné pravidlá,
ale je tiež hodnotovým zoskupením.
Je založená na hodnotách slobody,
demokracie, rovnosti a rešpektovania ľudských práv, ktoré sú spoločné
pre všetky členské štáty. Už samotná
podstata konferencie je prejavom demokratického zapojenia širokej verejnosti do diskusií o budúcnosti nás
všetkých. V rámci konferencie preto nemožno obísť ani dôležitú tému
európskych hodnôt vrátane otázky
právneho štátu, demokratických základov Únie, či posilnenia demokratických procesov.

ÚNIA V SLOVENSKOM
KONTEXTE
Pre úplnosť je potrebné zdôrazniť
aj niekoľko momentov relevantných
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špecificky z pohľadu Slovenskej republiky. Cieľom konferencie, osobitne
v našich podmienkach, by malo byť
tiež zvýšenie povedomia o EÚ medzi
širokou verejnosťou. Toto vnímam
ako oblasť, kde je stále čo zlepšovať.
A práve preto treba pôdu konferencie naplno využiť aj na tento účel. Dať
priestor neskresleným informáciám
o EÚ a jej fungovaní, o tom, že dianie
v Bruseli sa bezprostredne týka nás
všetkých a že aj my na Slovensku sme
Európska únia a z členstva profituje
ako Slovensko, tak aj jeho občania v
každodennom živote.
Do diskusie sa môžu zapojiť všetci
– podporovatelia európskej integrácie, ale aj skeptici. Podstatným rozdielom v porovnaní s anonymnými
fórami však je, že tu už nebude stačiť
len kritizovať, ale bude si treba svoj
názor aj obhájiť príslušnými faktami.
Celková snaha o zvyšovanie povedomia o EÚ je dôležitá aj z pohľadu vytvárania odolnosti našich občanov
voči rôznym druhom dezinformácií,
nebezpečným naratívom a iným manipuláciám zameraným na podkopávanie dôvery v EÚ.

MAREC 2021 | SLOVENSKO A KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY

Práve konferencia poskytne občanom jedinečnú príležitosť ako lepšie
spoznať Úniu a uvedomiť si dôležitosť
európskej spolupráce, či sprostredkovať objektívne a fakticky správne informácie. A tiež má potenciál umožniť nám lepšie identifikovať chyby a
nedostatky pri informovaní občanov
o dianí v Únii a v systéme vzdelávania
mladých ľudí. Preto bude potrebné
zvoliť správnu formu a nastaviť procesy tak, aby bolo možné zapojiť do
konferencie čo najširšiu verejnosť,
odborníkov, občiansku spoločnosť,
akademickú pôdu, mimovládne organizácie, záujmové združenia a pod.
Jednoducho všetkých relevantných
aktérov od regionálnej úrovne, až po
tú najvyššiu.
Na záver chcem vyjadriť úprimné
presvedčenie, že konferencia nebude
len rétorickým cvičením, ale skutočne autentickou debatou s konkrétnymi výsledkami. Diskusia s občanmi
o Únii nie je novinkou, avšak vôbec
po prvýkrát v histórii európskej integrácie majú možnosť zapojiť sa do
nej všetci občania členských štátov
v rámci jasného a štruktúrovaného

rámca. Svojim spôsobom ide o najväčší prieskum verejnej mienky v ľudskej
histórii. Brusel po sérii kríz potrebuje
čerstvý vzduch a konštruktívnu kritiku od svojich občanov.
Je žiadúce, aby cesta ktorou sa EÚ
v ďalšom období vydá, mala medzi
občanmi podporu, aby jej rozumeli
a mohli sa s ňou aj do veľkej miery
stotožniť. Verím, že občania nastavia
objektívne zrkadlo všetkým, ktorí
majú vo väčšej, či menšej miere šancu
ovplyvňovať výslednú podobu európskych politík. Verím tiež, že Konferencia o budúcnosti Európy prinesie
na Slovensko aj kvalitatívny posun v
uvažovaní o Únii. Musíme sa posunúť
od neustáleho seba utvrdzovania o
zmysle a význame členstva Slovenska v eurointegračných projektoch k
tomu, aké členstvo chceme.
Zjednodušene povedanie, nie „či“,
ale „akým“ členom Európskej únie
chceme byť. Nepochybujem o tom, že aj
náš vklad do tejto celoeurópskej debaty
bude zmysluplný, hodnotný a využitý.
A tiež, že konferenciou otvárame novú,
lepšiu kapitolu v dejinách EÚ. n
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ČLÁNOK

Samosprávy o Konferencii o budúcnosti Európy:

Vláda opakuje chyby, príliš
sa sústredí na elity
A u t o r : B a r b a r a Z m u š k o v á | E U R A C T I V. s k

Diskutujúci Národného konventu o EÚ v roku 2018. [TASR/Marko Erd]
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egióny majú byť podľa Únie
dôležitou súčasťou diskusnej
konferencie. Slovenský rezort
zahraničných vecí ich chce zapojiť do
organizácie podujatí, samosprávy ale
chceli prevziať aj časť národnej koordinácie. Ministerstvo sa podľa nich
nepoučilo z „priveľkého“ Národného
konventu.
Konferencia o budúcnosti Európy musí zájsť do každého kúta Únie,
nielen do hlavných miest. Hovorí to
jej zakladajúci dokument. Európania
majú v rámci tejto udalosti položiť
základy únijným reformám a štáty
majú za úlohu zozbierať názory od ich
občanov.
Slovenské samosprávy sa však necítia byť do tohto procesu dostatočne
zapojené. To odkázali aj ministerstvu
zahraničných vecí v medzirezortnom
pripomienkovom konaní ku koncepcii konferencie. Okrem odpovede v legislatívnom procese ale s nimi vláda o
konferencii vôbec nediskutuje.
„Budeme chodiť po Slovensku
a predstavitelia samosprávy do toho
budú chtiac-nechtiac musieť byť zapojení,“ povedal pre EURACTIV Slovensko štátny tajomník ministerstva
Martin Klus. „Budeme ich žiadať
o povolenia na organizáciu podujatí. Pochopiteľne ich vopred oslovíme
a v maximálnej možnej miere ich do
našich udalostí zapojíme.“
Samosprávy však očakávali viac.
„Chýba nám tu záujem o spoluprácu a čiastočnú koordináciu aktivít
z národnej úrovne,“ hovorí Zuzana
Špačeková, odborná expertka pre zahraničnú spoluprácu a európske záležitosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

AJ REGIÓNY SÚ SÚČASŤOU
EURÓPSKEJ DEMOKRACIE
Najnovšia slovenská koncepcia
konferencie ráta so samosprávami
na viacerých miestach. Majú byť súčasťou troch hlavných diskusií s naj-

MAREC 2021 | SLOVENSKO A KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY

vyššími ústavnými činiteľmi a tiež
projektu MySmeEÚ, ktorý má osloviť čo najširšie spektrum verejnosti.
„Budeme radi, ak nám (samosprávy)
dajú vlastné tipy, ako by to mohlo byť
pre ich občanov čo najzaujímavejšie,“
hovorí Klus. K okrúhlemu stolu chcú
pozvať Združenie miest a obcí Slovenska a Úniu miest Slovenska (ÚMS).
Takto nastavenú koncepciu ale
združenie ešte minulý rok skritizovalo. Príliš sa podľa neho sústredí na
účasť politických elít. „Cieľovou skupinou projektu sú občania. Preto by
mal vychádzať z územného princípu
zdola-nahor,“ odkázali ministerstvu
zahraničných vecí v legislatívnom
procese. Tiež tvrdí, že sa vláda neponaučila zo skúsenosti s Národným
konventom o Európskej únii, ktorý
bol podľa neho „príliš veľkou celoplošnou platformou bez reálneho dopadu“.
Ministerstvo na pripomienku zareagovalo tým, že koncepcia na regionálny aspekt kladie dostatočný dôraz
a prisľúbilo medzi personálnych aktérov zakomponovať aj členov slovenskej delegácie v Európskom výbore
regiónov.
Odvtedy ale spolupráca vlády
a regiónov stojí. Podľa Klusa sa aj medzirezortné pripomienkové konanie
ráta ako aktívna komunikácia, samosprávam to ale nestačí. „Zúčastňujeme sa na rôznych rokovaniach, máme
možnosť vstupovať do medzirezortného pripomienkového konania, ale
tu skôr o hovoríme o vlastníctve európskych tém,“ hovorí Špačeková. Európske záležitosti by podľa nej nemali
byť samostatnou agendou, ktorá leží
iba na rezorte zahraničných vecí.

SAMOSPRÁVY BY MALI
BYŤ PARTNERMI
Aj podľa predsedu Združenia európskych regiónov Magnusa Berntssona by pri organizácii konferencie
regióny mali byť partnermi vlády.
„Na to ale potrebujú mať trvalú konzultantskú funkciu,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko Berntsson.

Klus ale hovorí, že snaha o zapojenie samosprávy do tvorby samotnej
koncepcie by sa minula želanému
výsledku. „Boli sme v núdzovom režime a nevedeli sme, či vôbec národný
konvent bude a v akej podobe. Netušili sme, či ešte fyzicky budeme môcť
niekam ísť,“ myslí si Klus.
Úniu miest Slovenska mrzí, že ich
rezort v koncepcii neuviedol medzi
inštitucionálnymi partnermi. Chcú
veriť, že to bolo iba nedorozumenie
a do realizácie už zapojení budú. „Bez
toho sa naplnenie očakávaných cieľov Konferencie nemusí podariť,“ odkazuje Daniela Piršelová, hovorkyňa
Únie miest.
Že ich ministerstvo v nejakom
bode do príprav zapojí, verí aj Združenie samosprávnych krajov SK8.
„Napriek administratívnym limitom
spôsobeným pandémiou sme na to
pripravení,“ hovorí Jozef Viskupič,
predseda SK8.

REGIÓNY BUDÚ AJ
V EURÓPSKOM VEDENÍ
Európske vedenie konferencie so
zapojením samospráv ráta. Výbor
regiónov bude členom takzvaného
konferenčného pléna, ktoré má zabezpečiť nestrannosť odporúčaní. „Za
každú cenu sa musíme vyhnúť tomu,
aby sa z konferencie stala iba súťaž
krásy medzi bruselskými inštitúciami,“ povedal Apostolos Tzitzikostas,
prezident výboru.
Európske združenia samospráv
však zdôrazňujú, že kľúčové je najmä
zapojenie regiónov do konferencie
už na národnej úrovni. Z tej totiž vzídu výstupy, ktoré budú predstavovať
vôľu a názory občanov a na základe
ktorých môže Únia reformovať inštitúcie, prípadne aj meniť základné
zmluvy.
„Európska demokracia sa skladá aj
z milióna zvolených regionálnych zástupcov, ktorých skúsenosti sú v tejto
debate naliehavo potrebné,“ hovorí
pre EURACTIV Slovensko Frédéric
Vallier, generálny tajomník Rady európskych municipalít a regiónov. n
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ROZHOVOR

Expertka na participáciu:

Ak nebudú debaty o budúcnosti Únie
úspešné, chyba bude vo formáte
A u t o r : L u c i a Y a r a Š t e f a n B a k o | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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k sa stretávajú rôznorodé
záujmy a názory, vedie to k
„obrusovaniu“ konkrétností.
Presne to často vyčítame európskym
politikám – že sú tak všeobecné, až
sa v nich nedá vyznať,“ hovorí KAROLÍNA MIKOVÁ z PDCS. Konferencia o
budúcnosti Európy plánuje zapojiť do
diskusií milióny Európanov. Podľa odborníčky by preto malo byť jej cieľom
ukázať občanom, aké náročné je hľadať konsenzus pri kontakte s odlišnými názormi.
Karolína Miková je skúsenou odborníčkou na participáciu a inklúziu, konzultantka, trénerka a výkonná riaditeľka
mimovládnej organizácie PDCS (Partners For Democratic Change Slovakia).
Čo to participácia v demokracii vlastne je?
Časť ľudí by mohla mať pocit, že
reprezentatívnu demokraciu meníme
na participatívnu a na to, že občania
budú priamo rozhodovať o veciach,
ktoré máme na Slovensku alebo v EÚ
robiť. Nie je to však tak. Radšej by som
hovorila o participatívnych a deliberatívnych prvkoch v rámci reprezentatívnej demokracie.
Participácia sa týka toho, kto má
byť zapojený do rozhodovania, diskusií, či verejných tém, pričom na prvú
to evokuje zapájanie občana do týchto procesov. Najmä pri témach, ktoré
sa týkajú EÚ, je úroveň občanov asi to
najkomplikovanejšie, čo si pod tým
dokážeme predstaviť. Participatívne
prvky majú ale aj charakter aj zapájania tzv. zainteresovaných aktérov,
teda najrôznejších aktérov, ktorí nie
sú bežne súčasťou rozhodovacieho
procesu.
Čo v tomto prípade znamená deliberácia?
Z teórie, ale aj mojej skúsenosti
vyplýva, že ak rozhodovanie nie je
ukotvené vo veľmi kvalitnej diskusii,
tak nás ďaleko nedovedie. Dokonca môže byť v niektorých situáciách
priam nebezpečné. Aj preto ho neodporúča ani ústava, respektíve v niektorých témach ho zakazuje.
To, ako občanov zapojíme do diskusie o európskych témach, je preto

MAREC 2021 | SLOVENSKO A KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY

základnou otázkou aj pri Konferencii
o budúcnosti Európy (KOBE).
Ak som ale napríklad „iba“ členkou
mládežníckeho parlamentu niekde
v Starej Ľubovni a chcem, aby sa
môj nápad, povedzme o environmentálnych projektoch, mal dostať
do povedomia tejto konferencie,
ako môžu organizátori zabezpečiť,
aby bolo môj hlas počuť?
Priamočiara odpoveď je, že sa to
veľmi zabezpečiť nedá. Je však aj otázkou, či práve to by mal byť cieľ KOBE
alebo takéhoto participatívneho procesu.
Cieľ je nereálny v tom, že by sme
chceli, aby občania priamo vplývali
na rozhodnutia európskych inštitúcií. Hoci to bude znieť elitársky,
cieľom je z môjho pohľadu skôr vzdelávanie verejnosti o témach, ktoré Európska únia rieši a o spôsobe, ako to
musí robiť. A teraz nemyslím komplikované štruktúry inštitúcií, ale skôr
to, čo to znamená v diskusii presadiť
nejakú tému a jej riešenie do rozhodovacieho procesu. Z tohto pohľadu
je preto zásadné, aby diskusie neprebiehali len národne alebo len po regiónoch. Že si napríklad v Rimavskej
Sobote zorganizujú diskusiu, niečo sa
tam spíše a niekam sa to pošle, nestačí. Podľa mňa je to malá ambícia.
Čo je zaujímavé na rozhodovaní v
Únii – a preto aj tak dlho trvá – je snaha dosiahnuť dohodu 27 členských
krajín. Práve to dohodovanie veci
komplikuje. Ak občan nemá skúsenosť stretávať sa v záujme hľadania
riešenia s niekým, kto má úplne iný
názor ako on, tak neporozumie tomu,
prečo rozhodovanie dlho trvá. Túto
skúsenosť by preto takéto procesy
mali sprostredkovávať.
Ako by to mohlo fungovať v praxi?
Sama som sa zúčastnila troch veľkých procesov: Konzultácie s občanmi EÚ v rokoch 2007 a 2009, a Grémia
európskych občanov o budúcnosti vidieka. Celá myšlienka toho, ako boli
tieto diskusie postavené, mala niekoľko základných princípov. Prvým
z nich bol zapojiť do diskusií aj neaktívnych občanov z každej krajiny.
Na Slovensku sme robili so vzorkou asi 45 ľudí z celej krajiny. Na dva
dni boli potom pozvaní na diskusiu v
Bratislave. Vopred dostali asi päťstra-

nový materiál k témam, o ktorých
sa bude diskutovať, ako sociálna budúcnosť Únie, ekonomicko-ekologické témy a migrácia. Úloha expertov,
ktorí tam boli, bolo len odpovedať na
otázky, ktoré z diskusie vystali.
V závere vznikol spoločný dokument, ktorý malo schváliť všetkých 45
účastníkov. Diskusie prebehli paralelne v členských krajinách Európskej
únie. V roku 2009 sa potom desať percent z účastníkov národných kôl zúčastnilo diskusií v Bruseli, kde sa spoločne snažili nájsť prieniky ich tém.
Avšak až tam začali účastníci postupne rozumieť tomu, aké to je, keď niekto
z Rakúska povie, že nesúhlasí s jadrovými elektrárňami. Aj z úrovne občanov teda môžu prichádzať rôznorodé
požiadavky. V tom tkvie zmysel toho,
prečo s nimi organizovať takéto dlhé,
náročné, ale aj nákladné diskusie.
Ak zapojíme do procesu celé spektrum občanov s najrozličnejšími
záujmami a motiváciami, nehrozí,
že sa v spoločnom, slovenskom stanovisku, ktoré poputuje do Bruselu,
ocitne len niečo syntetizované a príliš všeobecné? Dá sa tomu zabrániť?
Ak sa stretávajú rôznorodé záujmy a názory, je veľmi ťažké dosiahnuť
dohodu na niečom veľmi konkrétnom. Je preto vysoko pravdepodobné,
že závery takéhoto procesu, ktoré idú
z úrovne občanov, budú skôr všeobecné a potvrdzujúce niečo, čo už poznáme, ako zásadne inovatívne. Špecifické riešenie môže preto vzísť skôr z
odbornej diskusie zainteresovaných
aktérov, hoci tam v skutočnosti hrozí
to isté.
Vyjednávanie medzi rôznorodými
záujmami, či už na národnej, alebo
európskej úrovni, vedie k obrusovaniu konkrétností, a to je presne to, čo
často vyčítame európskym politikám
– že sú tak všeobsiahle, až je ťažké vyznať sa v tom, čo presne hovoria.
Konferencia o budúcnosti Európy
však má ambíciu zapájať priamo
občanov.
Je to dobrý zámer. No myslieť si,
že môžeme z ničoho rovno skočiť do
európskych tém, je naivné. Ak nám
nefunguje participácia na miestnej,
regionálnej, ani národnej úrovni, tak
ju nemôžme očakávať na európskej
úrovni.
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Je potom KOBE vlastne odsúdená
na neúspech?
Nebola by som až taká pesimistická, pretože existuje pomerne veľa
iniciatív aj u nás. Napríklad Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti sa minimálne päť –
šesť rokov venuje téme participácie.
Má veľký národný projekt, v rámci
ktorého podporuje všetky tieto úrovne, od samosprávnej až po národnú
tvorbu verejných politík za účasti zainteresovaných aktérov a verejnosti.
No očakávať od občana, že sa bude
vedieť vyjadrovať k témam na úrovni Európskej únie bez toho, aby mal
všetky predchádzajúce skúsenosti,
je neférové. Politici alebo odborníci
sa potom jedujú, že keď zorganizujú
verejné vypočutie, verejnosť sa v kole
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otázok zrazu pýta úplne naivné otázky z oblastí, ktoré Únia vôbec nerieši.
Podľa mňa je to prirodzené, lebo na
tie „normálne“ veci sa ich nikto nepýta, a preto o tom hovoria na fóre, ktoré
im na to poskytne priestor. Chyba je
vo formáte stretnutia a nie v ľuďoch
samotných.
Hovoríme o rôznorodosti, formáte,
úrovniach. Aké by boli ešte ďalšie
tipy na organizáciu kvalitných diskusií na európske témy?
Súčasťou spomínaných diskusií
v roku 2009 bol ešte jeden moment,
ktorý sa mi vtedy nezdal dôležitý,
ale dnes ho hodnotím ako zásadný.
Organizátori totiž zorganizovali aj
stretnutie občanov s politikmi. Občania výsledky diskusií priamo prezen-

tovali politikom a tí pred nimi im na
to odpovedali. Práve v tom bola veľká
sila, pretože to nesmierne zmocnilo
tých ľudí, ktorí tam boli. Zrazu mali
hlas, zrazu ich predseda Európskeho
parlamentu počúval a reagoval na to,
čo hovoria.
Aj keby veci, o ktorých sa hovorilo, hneď nezapracovali do politík,
odpovedá sa na formulácie občanov,
čo malo nesmierne veľký význam. Aj
toto by preto diskusia mala obsahovať. Procesy bývajú často oddelené:
občania sa porozprávajú, vznikne
správa, ktorú si politici prečítajú, ale
to nestačí. Interakcia, kde si pozvem
politika, ale práve jemu bude občan
niečo hovoriť a politik bude na neho
reagovať – vo forme akejsi otočenej
diskusie – je veľmi dôležitou súčasťou
zmeny vnímania európskych inštitúcií európskymi občanmi. n
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NÁZOR

Prípravy na diskusie o budúcnosti
Európy prebiehajú v Česku
bez väčšieho povšimnutia
A u t o r : A n e t a Z a c h o v á a K a t e ř i n a Z i c h o v á | E U R A C T I V. s k | P r e k l a d : M a r t i n H o c h e l

„Kedy Česko oficiálne odsúdi počínanie Orbána?“ pýta sa demonštrantka.
[EPA-EFE/Martin Divíšek]

21

POZNÁMKA: Všetky názory
v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Č

eská republika patrí medzi
najeuroskeptickejšie krajiny v
Európe. Príprava a zapojenie verejnosti do Konferencie o budúcnosti
Európy je preto v českých podmienkach veľkou výzvou. Prípravy síce prebiehajú od minulého roka, ale zatiaľ si
ich verejnosť ani médiá takmer vôbec
nevšimli.
Účasť Českej republike na Konferencii o budúcnosti Európy (KOBE)
má na starosti Oddelenie európskych
záležitostí na Úrade vlády. Napriek
tomu, že Úrad vlády väčšinou zohráva
skôr koordinačnú úlohu, tentokrát sa
za prípravu Česka na KOBE rozhodol
zodpovedať, potvrdila štátna tajomníčka pre európske záležitosti Milena
Hrdinková.
Česká vláda má ohľadom svojich
pozícii na KOBE jasno. Podľa nej by sa
mala konferencia zamerať predovšetkým na jednotlivé oblasti politík, ktoré sú relevantné pre českých občanov.
Rovnako by sa mala sústrediť na niekoľko konkrétnych tém, v ktorých je
Únia prítomná a na role, ktoré v nich
zohráva. Záležitosti inštitucionálnych reforiem by mali riešiť iní aktéri, ako účastníci konferencie.
Kdežto vláda deklaruje svoj názor
na budúcnosť EÚ pomerne často, samotní obyvatelia sa zatiaľ nedostali
k slovu. Naposledy mohli vyjadriť
svoj názor vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019. Volebná
účasť vtedy dosiahla 28,7 percenta, čo
je hlboko pod priemerom Únie. Podujatia a iniciatívy konferencie by preto
mohli umožniť Čechom, aby sa znovu
vyjadrili ohľadom budúceho smerovania EÚ.
„Myslím, že je potrebné uprednostniť diskusiu o konkrétnych politikách, ktorými sa má EÚ v budúcnosti riadiť, ako otvárať horúcu diskusiu
o inštitucionálnych rámcoch Únie,
poznamenala Hrdinková s tým, že by
sa nemalo riešiť „či niektoré veci má
robiť skôr Európsky parlament, Európska komisia alebo Európska rada“.
Navyše česká vláda avizovala, že
nechce, aby konferencia viedla k reformám fungovania Únie, nakoľko by
to znamenalo zásah do primárneho
práva a základných zmlúv. Z doterajšieho priebehu príprav to vyzerá tak,
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že Česi sa budú k týmto otázkam na
KOBE vyjadrovať skôr okrajovo.

ČESKÝ KOORDINÁTOR JE
BÝVALÝ PREDSEDA VLÁDY
VLADIMÍR ŠPIDLA
Na rôzne tematické oblasti, ktorým sa Česko plánuje venovať na konferencii, už vznikli pracovné skupiny
pod záštitou Európskej siete proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu
(EAPN ČR). Táto organizácia poskytuje vláde podporu v oblasti komunikácie a administratívy.
Pracovných skupín je dokopy sedem
(ekonomicko-inštitucionálna
skupina, skupina na bezpečnosť a
obranu, skupina na vzdelávanie, environmentálna skupina, skupina na
kultúru a skupina na miestny a regionálny rozvoj) a zastrešuje ich tzv.
Všeobecná skupina, ktorá pozostáva
z odborníkov a zástupcov konkrétnych pracovných skupín. Táto skupina sa zaoberá tiež globálnymi výzvami, prierezovými témami a rokuje o
výstupoch jednotlivých pracovných
skupín. Jej hlavný koordinátor je bývalý predseda vlády a bývalý eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne
veci a rovnosť príležitostí, Vladimír
Špidla.
Na mieste je však otázka, prečo
pracovné skupiny riadi organizácia,
ktorá sa zameriava hlavne na oblasť
chudoby a sociálne vylúčenie. Rovnako je otázne, prečo Všeobecnú pracovnú skupinu riadi práve Špidla, keďže
aj on sa počas svojej politickej kariéry
venoval do veľkej miery sociálnym
záležitostiam. V tomto prípade ide o
diskusiu o budúcnosti Európy, ktorá
je vo svojej podstate veľmi horizontálna a zasahuje do širokej škály tém,
ako potvrdil Úrad vlády. Na druhej
strane je podstatné si uvedomiť, že
Špidla je v očiach Úradu jeden z mála
pro-európskych vrcholných politikov
v krajine.
Do prípravy pochopiteľne zasiahne aj ministerstvo zahraničných vecí.
Aj keď vedúcu rolu prebral Úrad vlády, rezort zahraničia patrí medzi spolutvorcov európskej agendy Českej
republiky.
Do toho sa budú na konferencii
otvárať témy, ktoré výsostne súvisia
s prácou tohto ministerstva. Ide napríklad o témy Únie ako globálneho
lídra, navýšenie účinnosti zahraničnej a bezpečnostnej politicky Únie,
rozšírenie EÚ, aktivity v susedstvách

Únie ako východné partnerstvá, či boj
proti hybridných hrozbám a šíreniu
dezinformácii.
Okrem spomenutej prípravy si
česká politická reprezentácia konferenciu vôbec nevšíma. Predseda vlády Andrej Babiš (ANO) sa k nej ešte
verejne nevyjadril, čo platí aj o rade
ďalších politikov. Ich nezáujem sa dá
čiastočne vysvetliť tým, že sú zaneprázdnení riešením pandémie koronavírusu. Na druhej strane, v novembri 2021 čakajú Česko parlamentné
voľby. Práve z tohto dôvodu by mohla
medzi hlavné predvolebné témy patriť aj budúcnosť Česka v Európe, čo
otvára aj otázku budúcnosti Európy
ako takej. Zatiaľ tomu ale tak nie je.

INTERNETOVÉ AGORY
Konferencia o budúcnosti Európy
mala pôvodne začať v máji 2020. Kvôli pandémii ju ale európski predstavitelia odložili o rok, čím sa dostala do
úzadia v členských štátoch. V pôvodnom náčrte mala KOBE pozostávať zo
série stretnutí a besied, na ktorých sa
malo diskutovať o budúcnosti EÚ za
účasti širokej verejnosti. Vzhľadom
na reštriktívne opatrenia to v takejto
podobe nebolo možné zrealizovať a
stále ani nie je realizovateľné.
Je ťažké odhadnúť ďalší vývoj
epidemickej situácie v tomto roku.
Napriek tomu Európska komisia, Parlament a Rada vo spoločnom vyhlásení uvádzajú, že kľúčovým prvkom
konferencie je diskusia „z očí do očí“.
Počíta sa aj so vznikom viacjazyčnej
online platformy, kde bude diskutovať široké spektrum aktérov.
Napriek tomu, že pandémia a
s ňou spojené opatrenia spôsobili, že
téma KOBE sa stiahla na nejaký čas
do úzadia, práve tieto faktory môžu
byť prínosné pre jej priebeh. Internetová komunikácia sa totižto stala
v tejto dobe každodenným chlebom
pre väčšinu Európanov. Ambiciózny plán konferencie, ktorého cieľom
je zorganizovať „občianské agory“ o
budúcnosti Európy za účasti stoviek
občanov, je v online podobe ľahšie
realizovateľný. Je ľahšie zorganizovať
diskusie na obrazovkách počítačov,
ku ktorým sa stačí pripojiť z pohodlia
domova.

VEĽKÉ OČAKÁVANIE,
ALE SLABÁ KOMUNIKÁCIA
Česi od KOBE očakávajú veľa. Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý
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bol publikovaný v marci 2021, vyplýva,
že 82 percent obyvateľov sa domnieva,
že táto konferencia môže posunúť európsku demokraciu dopredu. Pritom na
takéto výsledky z prieskumov nie sme
v Česku zvyknutí, pretože väčšina verejnosti je skôr skeptická voči iniciatívam
EÚ, ako aj samotnému projektu Únie.
Hlavnou úlohou pre členské štáty, vrátane Česka je, aby sa informácie o konferencii dostali k dôležitým
aktérom, vrátane širokej verejnosti.
Prieskumy ďalej naznačujú, že Česi
chcú prispieť svojím názorom do diskusie o budúcnosti Európy. To znamená, že organizátori musia využiť túto
príležitosť na to, aby dali ľuďom viac
priestoru.
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„Chceme sa predovšetkým zamerať na to, aby debata o budúcnosti Európy začala rezonovať medzi občanmi
celej republiky čo najskôr. Vo všeobecnosti vnímame komunikáciu o EÚ ako
jednu z hlavných úloh, ktorú zohráva
ČR v oblasti európskych politík,“ poznamenala počas svojho vystúpenia
v poslaneckej snemovni Hrdinková.
Je nutné, aby sme v prvom rade
konferenciu riadne a dostatočne spropagovali. Vďaka tomu budú občania
informovaní o plánovaných diskusiách a podujatiach. V druhom rade je
dôležité, aby tieto iniciatívy boli dostatočne zaujímavé a aby motivovali ľudí
debatovať o budúcnosti EÚ. Na tomto
by mali spolupracovať aj médiá.

Žiaľ, v Česku sa nič také nedeje.
Neexistuje žiadna komunikačná mediálna kampaň. Ak niekto náhodou
vie o tejto konferencii, musí si podrobnejšie informácie vyhľadať sám.
Prípravy, ktoré prebiehajú na úrovni
vlády, sú pred verejnosťou skryté, čo
je škoda.
V priebehu tohto mesiaca by mala
vzniknúť na webe EAPN ČR sekcia, na
ktorej by mali byť dostupné materiály
o konferencii, ako aj výstupy pracovných skupín. Neostáva nič iné, len
dúfať, že sa české orgány, ktoré majú
konferenciu na starosti, o to postarajú, ideálne ešte pred zahájením, aby
sa o nej v médiách hovorilo a aby neostala bez povšimnutia. n
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NÁZOR

Paríž nedovolí, aby Konferencia
o budúcnosti Európy skončila len
ďalšou nepovšimnutou správou
A u t o r : E r i c M a u r i c e | E U R A C T I V. s k | P r e k l a d : L u c i a Y a r

Emmanuel Macron a Ursula von der Leyen.
[EFE-EPA/Francisco Seco/Pool]
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D

ebata o budúcnosti Únie s občanmi je pre francúzskeho
prezidenta zásadná. Svoju politickú kariéru totiž vybudoval na proeurópskom programe. Svojej rivalke
Marine Le Pen bude chcieť predostrieť
aj zásadné zmeny v bloku, píše ERIC
MAURICE.
Eric Maurice je riaditeľom bruselskej
pobočky nadácie Roberta Schumana.
Roky pôsobil ako novinár a šéfredaktor
portálu EUObserver.
Žiadne z hlavných miest členských
krajín EÚ neprijalo podpísanie spoločnej deklarácie predstaviteľov európskych inštitúcií o Konferencii o budúcnosti Európy (10. marca) tak nadšene,
ako Paríž. S návrhom konferencie prišiel francúzsky prezident Emmanuel
Macron v liste adresovanom všetkým
Európanom pred dvomi rokmi, v marci 2019, ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu. S diskusiami chcel
pritom začať „do konca roka”. Ich cieľom mal byť „návrh zmien, ktoré náš
politický projekt potrebuje, ku ktorým
by sa pristúpilo s otvorenou mysľou,
a ktoré by mohli dokonca viesť k zmene (európskych) zmlúv“.
Táto idea mala nasledovať po sérii „občianskych diskusií”, ktoré sa
konali v členských štátoch od apríla
do októbra 2018, a ktoré rovnako inicioval Macron. Napriek tomu, že ich
Európska rada označila za „bezprecedentnú príležitosť na spoluprácu s
európskymi občanmi“, konzultácie
nemali žiadny skutočný vplyv na nasledujúcu predvolebnú kampaň v EÚ,
čo Macrona priviedlo k návrhu štruktúrovanejšieho prístupu.
Nápad organizácie konferencie
prebrala Ursula von der Leyen, ktorá sa stala predsedníčkou Európskej
komisie aj s Macronovou podporou.
Jej spustenie sa však opäť odkladalo:
dôvodom bola nielen pandémia ochorenia COVID-19, ale aj nezhody medzi
európskymi inštitúciami. Oficiálny
začiatok je v súčasnosti naplánovaný
na 9. mája, na ktorý pripadá aj Deň Európy. Konferenciu navyše odštartujú
v Štrasburgu, čo je pre samotné Francúzsko ešte významnejší symbol.
Ešte pred jej začiatkom je však
náročné odhadnúť, či bude priebeh
konferencie zodpovedať pôvodnému
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návrhu a cieľu prezidenta Macrona.
Dlhé diskusie o rozsahu konferencie
a zložité riadenie procesu ale naznačujú, že aj tento pokus by sa mohol
skončiť ako ďalší neúspešný experiment prepájania Únie s jej občanmi.
Zároveň bude náročné naplniť očakávania, pokiaľ ide o konkrétne politiky
a štrukturálne reformy, ktoré by mali
po diskusii nasledovať.
V porovnaní s pôvodnou výzvou
Macrona sa spoločné vyhlásenie z 10.
marca javí omnoho opatrnejšie a aj
menej ambiciózne. Vedúci predstavitelia inštitúcií EÚ sa v ňom zaviazali
„počúvať Európanov a plniť odporúčania konferencie, a to pri plnom rešpektovaní vlastných právomocí, ako
aj zásad subsidiarity a proporcionality, zakotvených v európskych zmluvách“. Rovnako prisľúbili, že „tieto
tri inštitúcie rýchlo preskúmajú,
ako účinne nadviazať na (záverečnú)
správu konferencie, každý v rámci
svojej vlastnej oblasti právomocí a v
súlade so zmluvami “. Takáto podoba
nemôže byť od Macronovej predstavy
vzdialenejšia.
Konferencia nebude trvať ani dva
roky, ako bolo pôvodne plánované,
ale len rok a aj to len v obmedzenej
forme, ktorá bude závisieť od situácie
okolo pandémie. Nedá sa ani povedať,
či sa podarí niektoré stretnutia zorganizovať osobne, ani to, aké výsledky
by priniesli online diskusie.

DÔLEŽITÉ NAČASOVANIE
PRE PARÍŽ
Z francúzskej perspektívy ale boli
splnené dva hlavné ciele. Konferencia
sa uskutoční a zúčastnia sa na nej občania a rôzne zainteresované strany v
členských štátoch. Prvé výsledky by
sa mohli objaviť už na jar budúceho
roka. Toto načasovanie bolo pre Paríž
kľúčové.
V tom čase sa totiž bude Francúzsko pripravovať na prevzatie predsedníctva v Rade EÚ, a to po prvýkrát od
roku 2008. Zároveň sa Macron bude
snažiť presadiť francúzske nápady a
projekty, a tým zanechať výraznú stopu na smerovaní európskych politík.
O nič menej dôležité budú pre neho
voľby, ktoré prebehnú na jar v roku
2022. Súčasný prezident sa postaví do
boja v neľahkej snahe o znovuzvolenie. Prvé kolo je naplánované na apríl
a prípadné druhé by malo prebehnúť
v máji. Macron bude preto čeliť nielen
antisystémovým snahám a kritike

jeho mandátu z radov protivníkov,
ale aj euroskepticizmu, a to zprava aj
zľava.
Pre Macrona, ktorý v roku 2017 aj
svojim proeurópskym programom
porazil ultrapravicovú kandidátku
Marine Le Pen – pričom svoje volebné víťazstvo ešte v tú noc oslávil prechádzkou po promenáde pred múzeom Louvre za zvuku Beethovenovej
Ódy na radosť – bude zásadné preukázať, že Úniu dokázal zmeniť a že zmena bola dobrá pre jej občanov, najmä
pre tých francúzskych.
Odkedy sa stal prezidentom, Emmanuel Macron sa neustále pokúšal
otriasať politickými a inštitucionálnymi štruktúrami EÚ, od návrhu
vytvoriť nadnárodné kandidátky do
európskych volieb, až po snahu vytvoriť spoločný rozpočet eurozóny.
Plán obnovy EÚ vo výške 750 miliárd
eur, ktorý členské krajiny napokon
schválili minulý rok, je do veľkej miery výsledkom jeho vízie integrovanejšej a aktívnejšej Únie. Rovnako aj
teraz všeobecne akceptovaný koncept
tzv. európskej strategickej autonómie
je jadrom jeho ambície zvýšiť úlohu a
vplyv EÚ na svetovej scéne.
Táto predstava zvrchovanej Európy, ktorú mnohí považujú za klasický
francúzsky štátny intervencionizmus
a antiantlantizmus v európskom šate,
sa presadili po tom, čo pandémia odhalila zraniteľné miesta európskeho
priemyslu a systému dodávok. Mnohé
členské štáty im však stále odolávajú.
Motto francúzskeho predsedníctva
v EÚ, ktorým je „Zotavenie, sila, spolupatričnosť“ (Relance, puissance,
appartenance) signalizuje Macronov
zámer prekonať tento odpor. Konferencia bude preto nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.

MACRONOV POLITICKÝ
ŠTÝL
Macronova mocenská základňa
v EÚ je založená na dvoch hlavných
pilieroch,
francúzsko-nemeckom
partnerstve a frakcii Obnovme Európu (RE) v Európskom parlamente.
Francúzsko-nemecký vzťah, ktorý
ešte stále plní funkciu podpory a
uprednostňovania rozhodnutí EÚ,
bol občas zložitý. Zároveň spôsobil to,
že sám Macron bol často frustrovaný.
A hoci sú francúzski europoslanci
najpočetnejšou delegáciou vo frakcii
Obnovme Európu, rozdiely oproti ostatným členom skupiny z liberálnejšej frakcie ALDE, sú značné. Frakciu
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pripravujú o politickú moc, ktorú by
mohla ako tretia najväčšia skupina v
parlamente požadovať.
Macronovu snahu vytiahnuť politické diskusie z inštitúcií na verejné
fóra možno chápať aj ako spôsob zmeniť ich dynamiku a vyvinúť tlak na
„systém“, ktorý by sa reformoval a bol
iniciatívnejší.
Uchýlenie sa k verejným konzultáciám je zakorenené aj v Macronovom
spôsobe politiky. Jeho úspešnej prezidentskej ponuke v roku 2017 predchádzala masívna kampaň na miestnej
úrovni, ktorá cielila na zhromaždenie požiadaviek a očakávaní ľudí.
Zoči-voči protestu žltých viest začal
v roku 2019 „Veľkú národnú debatu“,
s cieľom zmierniť napätie. Nedávno
zvolal „Dohovor o klíme“, zložený zo
150 občanov, ktorého úlohou bolo navrhnúť opatrenia na riešenie klimatických zmien. Už vo svojom prejave
na Sorbonne, ktorý predniesol štyri
mesiace po svojom zvolení, Macron
trval na tom, že jeho ambíciou bolo

„vrátiť Európu sebe a vlastným, európskym občanom“.
Na vnútroštátnej, ale aj na európskej úrovni bude hlavným problémom hromadnej verejnej diskusie
dosiahnuť spoločné stanovisko, a následne ho pretaviť do konkrétnej a
efektívnej akcie. Francúzska vláda
pri predstavovaní priorít svojho predsedníctva v EÚ už načrtla, čo od konferencie očakáva. Nateraz sa zdržala
zmienok o zmenách v zmluvách EÚ
a jednoducho uviedla, že konferencia by mala viesť k tomu, aby „Európanom navrhla projekt spoločnosti
pre budúcu generáciu“. Trvala tiež
na tom, že „problémom je definovať,
ktorý model chceme skutočne vystavať a na ktorom spoločne pracovať do
budúcna“. Konferencia by podľa francúzskej vlády mala byť príležitosťou
„položiť si otázku, čo to znamená byť
Európanom, a zaoberať sa otázkami
identity aj spoločnej kultúry“.
Pre Francúzsko bude najzásadnejšou časťou vlastného predsedníctva

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu
medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR.

v EÚ a tzv. tvrdej sily (hard power)
prijímanie legislatívnych rozhodnutí
v otázkach, ako sú digitálna regulácia, klíma a sociálne politiky. Súčasťou tzv. mäkkej sily (soft power) bude
prvý výsledok konferencie, ktorá pripraví pôdu pre konsolidáciu ďalších
zmien. Reformy priemyselnej politiky, politiky hospodárskej súťaže alebo obrannej politiky EÚ sú pre Paríž
naďalej dlhodobými cieľmi.
Prepojením medzi týmito dvoma
časťami je myšlienka, že podpora pocitu spolupatričnosti a solidarity medzi Európanmi je hnacou silou zmien.
Konferencia o budúcnosti Európy je z
pohľadu Paríža dôležitým nástrojom
na riešenie odporu občanov EÚ voči
politike. Rovnako by mala napomôcť
k nasmerovaniu Únie smerom k väčšej akcieschopnosti. Zástancovia, ale
aj a kritici konferencie si môžu byť
istí, že Francúzsko, ktoré bude na
budúci rok šesť mesiacov na čele EÚ,
nenechá tento proces skončiť ďalšou
zabudnutou správou. n

Za obsah výstupov je výlučne
zodpovedné EuroPolicy, o.z.

Titulné foto: Ursula von der Leyen, David Sassoli a Charles Michel na spoločnej tlačovej konferencii o budúcnosti
Európy. [EC - Audiovisual Service/Etienne Ansotte]
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