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Minister Miroslav Lajčák a podpredseda EK Maroš Šefčovič na konferencii SFPA. Zdroj SFPA

Je V4 nadávka?
Ako na odstredivé sily v EÚ
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Slovenskí politici sľubujú pre úniu hlbokú reflexiu bez ohľadu na to, čo sa
stane vo štvrtok vo Veľkej Británii.

Slovensko chce hostiť krízový
post-brexit summit

Radikálne a odstredivé názory naberajú
vo verejnej diskusii v EÚ na sile. Zhodli sa
na tom takmer všetci účastníci výročnej
konferencie venovanej európskej politike
na Slovensku.
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Odolná eurozóna? Sociálne
rovnejšia a s „rozpočtom“
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Jean-Claude o „Ficovom summite“:
Nie sme vo vojne
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„Ľudia vnímajú výhody plynúce z EÚ ako
samozrejmosť, ako niečo večné, nemenné a menej si uvedomujú hrozby a celospoločenské náklady, ktoré by z možnej
dezintegrácie vyplynuli,“ myslí si vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan
Chrenek.
Za narastajúci problém považuje živelné
šírenie konšpiračných teórií a propagandy.
„Tieto toxické informácie vyvolávajú
negatívne ľudské pudy a obavy a je ich
veľmi ťažké systematicky vyvracať,“ povedal Chrenek.
Nedôvera

Autor Špeciálu: Zuzana Gabrižová

vytlačiť

Najväčšou hrozbou je, že občania neveria,
že sa politickým elitám podarí súčasné
výzvy zvládnuť, hovorí minister zahraničných a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Miera nedôvery má potenciál
EÚ „rozložiť“.
Žiadny členský štát nie je dostatočne
silný, aby problémy vedel riešiť sám.
Pri európskych riešeniach treba ale
podľa ministra hľadať rovnováhu
medzi „kompromisom a očakávanou

efektivitou“ a „našim idealizmom a realizmom okolitého sveta“.
Zvýšiť odolnosť voči vnútorným a vonkajším odstredivým silám je jednou z ambícií slovenského predsedníctva v Rade
EÚ, dodáva.
Vnútorné odstredivé sily
Jednou z takých síl je migračná výzva.
Lajčák argumentuje prieskumom Pew
Research Centre, podľa ktorého je 75 %
občanov EÚ nespokojných s tým, ako EÚ
rieši migráciu. „Zdá sa, že občania EÚ si
zachovali zdravý rozum, čo sa nedá povedať o európskych inštitúciách“, komentoval Lajčák.
Hoci Slovensko tvrdí to, čo si podľa tohto
prieskumu myslí väčšina ľudí, „napriek
tomu nám nadávajú a pomaly sa nám
vyhrážajú suspendovaním členstva v únii“,
sťažuje sa minister.
Dodáva však, že migrácia nie je sezónny
problém a musíme sa s ňou naučiť žiť. „Ide
o globálny problém a Európa musí byť
súčasťou jeho riešenia.“
Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič hovorí, že
utečenecká kríza zatriasla fungovaním
EÚ. „Neboli sme na to pripravení ani rámcami, ani psychologicky“.
Na kritiku ohľadne „administratívnych
riešení, ktoré nefungujú“ – teda pre(pokračovanie na ďalšej strane)

www.euractiv.sk/kategoria/specialy/manazer-eu-eu2016sk-ukreferendum-migracia/
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rozdeľovanie utečencov na báze kvót –
Šefčovič pripomína, že návrhy, ktoré sú na
Slovensku vnímané ako za „ďaleko za čiarou“ iní v EÚ považujú za „absolútne nedostatočné“.

v EÚ bolo až také dramatické. Faktom však
podľa neho je, že v uplynulom období viedla
Komisia s vyšehradskými krajinami „veľmi
zložité debaty“, či už ide o Poľsko alebo
Maďarsko.

„Bude to mať hlbší dopad na rozloženie síl
a vplyvu v medzinárodnom systéme. Počkajme na výsledok a potom budú občania
chcieť od politických lídrov počuť, čo to
znamená pre nich a pre EÚ“.

V4 ako nadávka?

Pokiaľ ide o samotnú migráciu, podľa
Šefčoviča postupne dostávame situáciu
pod kontrolu a vidíme „dramatický pokles“
príchodov do Grécka. Intenzívne sa rozvíja
spolupráca s africkými krajinami. Súčasťou
riešenia musí podľa neho byť aj „zvládnuť
možnosť legálnej migrácie“ do EÚ.

Šefčovič ani Lajčák nevidia veľký priestor na
otváranie základných zmlúv, skôr sa musí
využiť priestor, ktorý ponúka ich súčasné
znenie.

Podľa ministra Lajčáka však treba rešpektovať motto EÚ „zjednotení v rozmanitosti“.
„V4 je dnes takmer nadávka, no my máme
právo na svoju vlastnú historickú skúsenosť,
z ktorej vychádzajú naše postoje. Nie som si
vedomý žiadneho problému v EÚ, ktorý by
spôsobila V4. Hlboko ma urážajú komentáre
na našu adresu len preto, že si myslíme, že
mechanické rozdeľovanie migrantov je
nezmysel.“
Šefčovič nemá pocit, že by to s imidžom V4

Referendum ako nový začiatok
Nech už bude výsledok štvrtkového
britského referenda o vystúpení z EÚ
akýkoľvek, podľa Lajčáka je isté je len to, že
sa únia zmení. Nebude možné ísť ďalej, akoby sa nič nestalo.

Európsky parlament podľa ministra otvorene hovorí, že ak Veľká Británia vystúpi,
treba pokračovať v procese prehlbovania
európskej integrácie. Časť lídrov členských
štátov ale upozorňuje, že to by znamenalo
ďalšie referendá.
„Najhorší by bol konflikt medzi Európskym
parlamentom a Európskou radou. Budeme
potrebovať poctivú sebareflexiu.“ n

Ťažké to bude s brexitom aj bez neho
Ak aj Británia tesne unikne brexitu,
polovica krajiny bude frustrovaná a
britská vláda sa v Bruseli nebude môcť
pohnúť „ani o milimeter“.
Európa bude mať problém ak Briti vystúpia,
aj keď zostanú, hovorí holandská novinárka
s dlhoročnou praxou pokývania EÚ Caroline
de Gruyterová.

o bankovom sektore, migrácii či vzťahoch
s eurozónou nebude schopný „pohnúť
v Bruseli ani o milimeter“.
Zástupkyňa riaditeľa Aston Centre for Europe v britskom Birminghame Helena Farrand-Carrapicová tiež hovorí, že referendum
nemá nič spoločné s euroskepticizmom, alebo vzťahmi medzi Britániou a EÚ ako takými.

Nová dynamika
De Gruyterová tvrdí, že s Britániou a je interakciou so zvyškom EÚ sa situácia pravidelne
opakuje. Raz za čas prídu na kontinent ako
reakcia dominanciu Nemecka, ale „vždy sa
im to po chvíli prestane páčiť a stiahnu sa“.
Brexit bude mať dopad na dynamiku vzťahov v EÚ, hovorí. Posilní sa Nemecko, najmä
v situácii, kedy Francúzi nie sú veľmi sebaistí a
ich „slonom v miestnosti“ je Marine Le Penová.
Táto situácia bude zložitá ako pre samotné
Nemecko, tak aj pre Holandsko a ďalších.
Britská analytička uvádza, že tábor leave
preferuje po brexite model vyrokovania zmluvy o voľnom obchode, teda ani nórsky (plné
členstvo v jednotnom trhu), ani švajčiarsky (bilaterálne zmluvy), či turecký model (colná únia).
De Gruyterová verí, že Briti „nakoniec nejako“ zahlasujú proti odchodu.

Dušan Chrenek, Helena Farrand - Carrapico, Caroline de Gruyter, Ivan Korčok a Vladimír Bilčík. Zdroj SFPA

Polovica populácie Veľkej Británie bude aj
v prípade tesného výsledku za „remain“
(zostať v EÚ) extrémne nešťastná, pretože
emócie sú v krajine napäté.
Referendum nemá
s euroskepticizmom nič
De Gruyterová pripomína, že celé referendum bolo zvolané len preto, aby pacifikovalo vnútrostranícke pnutia u konzervatívcov.
Ak vyhrá tábor “remain” nepokoj v strane to
podľa nej neutlmí.
Navyše, britský premiér Cameron sa
v následných dôležitých diskusiách v EÚ

Omnoho viac súvisí s tým, že David Cameron chcel získať druhý mandát. Prieskumy
v posledných týždňoch nie sú podľa analytičky veľmi optimistické, ale upozorňuje na
to, že prieskumy neboli presné ani pri posledných voľbách ani pri škótskom referende
za nezávislosť.
Kampaň pred referendom už má ale
spoločné s euroskepticizmom všetko. Podľa
Farrand-Carrapicovej sa celá vedie na euroskeptickej platforme, to znamená, že aj tábor za Britániu v EÚ v prvom rade rieši otázky, ktoré otvára „leave“ (odchod) kampaň,
napríklad obavy občanov z EÚ migrácie.

Hovorí, že je tu veľký rozdiel oproti
holandskému referendu o asociačnej zmluve s Ukrajinou. Tam bolo podľa nej pre
voličov jednoduché vyslať signál, lebo to
pre nich samých nemalo žiadne dopady. Pri
britskom referende ale rozdiel pocíti každý
jeden volič na sebe a svojom okolí. Uznáva
ale, že dynamika je nepredvídateľná.
Štátny tajomník MZVaEZ a splnomocnenec
pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan
Korčok konštatuje, že ho zo štvrtkového
referenda „nebolí hlava“, pretože „náš vplyv
na výsledok je nula“. Do rozhodovania Britov
podľa neho zvonka vstupovať netreba.
Ak dôjde k brexitu, slovenské
predsedníctvo nebude nikoho
zaujímať
Slovensko sa momentálne sústredí na dolaďovanie programu predsedníctva.
(pokračovanie na ďalšej strane)
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„Samozrejme, ak by mala Británia vystúpiť,
bude to celoeurópsky hlavybôľ,“ tvrdí
Korčok.

pričom vážne nezhody sú len v jednom jej
aspekte – trvalom prerozdeľovaní utečencom na základe kvót.

vateľné a ide to proti deklarovanej snahe
Komisie presvedčiť ľudí, že to čo EÚ robí je
zmysluplné.

„Ak Británia odíde, nikoho nebudú zaujímať výsledky slovenského predsedníctva,
buďme úprimní,“ dodáva. Na operačnej
báze je ale slovenské predsedníctvo vraj
pripravené na všetko čo má podľa plánu
prísť. Chce reagovať na odstredivé sily prekonaním fragmentácie v EÚ a sústredením
sa na hmatateľné výsledky.

Proti kvótam je nás viac

Dáva to do kontrastu zo situáciou, kedy
Komisia zatiaľ napriek porušeniam rozpočtových pravidiel nesiahla, s výnimkou
Maďarska, ešte ani raz po sankciách.

„Je fikcia myslieť si, že je to len Slovensko
a V4, ktorá má problém s tým, čo navrhla
Komisia,“ argumentuje s tým, že ako diplomat nemôže konkretizovať, o aké krajiny ide.

Otázka, ktorá opakovane zaznieva je, do akej
miery bude Slovensko byť čestným sprostredkovateľom v jednej z najsledovanejších
tém – migrácia a reforma azylovej politiky.

V ostatných aspektoch chce byť predsedníctvo operatívne, najmä v otázke európskej
pohraničnej a pobrežnej stráže alebo zavádzaní tzv. inteligentných hraníc, ktoré
lepšie sledujú vstupy a výstupy osôb do
a z schengenského priestoru.

Podľa Korčoka to nebude také ťažké, ako si
každý myslí. Predsedníctvo sa chce snažiť
o udržateľnú migračnú a azylovú politiku,

Európskej komisii vyčíta splnomocnenec
návrh „pokutovať“ krajiny za neprijatie migrantov. Podľa Korčoka je to neodkomuniko-

„Rok za rokom postupne demontujeme Pakt
stability a rastu,“ myslí si Korčok.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku Dušan Chrenek reaguje, že EK
navrhovala pohraničnú stráž pred mnohými
rokmi, členské krajiny to ale rázne odmietli. Zdieľanie bremena na dobrovoľnej báze
podľa neho nefungovalo, EK preto prišla s
tým, čo považovala za najlepšie a je teraz na
členských štátoch, aby zvolili ďalší smer. n

Slovensko chce hostiť krízový post-brexit summit
Premiér Robert Fico by rád v septembri neplánovane dotiahol do Bratislavy
27 európskych lídrov, aby po britskom
“Leave” hľadali novú víziu pre EÚ. Má
vraj podporu Merkelovej, Hollandea aj
Tuska.
Slovensko chce ako predsedajúca krajina prebrať iniciatívu, pokiaľ ide o diskusiu
o ďalšej budúcnosti EÚ.
„Ak sa niekto domnieva, že po brexite
môžeme ponúknuť európskej verejnosti to,
čo doteraz, tak sa veľmi mýli. Potrebujeme
zásadnú diskusiu o fungovaní a EÚ a o fungovaní eurozóny,“ povedal na začiatku stretnutia Európskej rady v Bruseli slovenský
premiér Robert Fico.
Podľa Fica sa závery k tak dôležitej téme dosahujú na formálnych summitoch len ťažko.
Slovenské riešenie je neformálny summit
v Bratislave. Návrh podľa premiéra podporili Angela Merkelová aj Francois Hollande,
s ktorými sa Fico stretol v uplynulých dňoch.
Dnes ho podporil aj predseda Európskej
rady Donald Tusk (na videu Rady EÚ).

Fico bude hostiť summit európskych lídrov. ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR (Martin Baumann)

„Chceme vytiahnuť premiérov z tohto, možno umelého prostredia,“ vysvetľuje Fico.

rozdelené európske inštitúcie momentálne
sídliace v Británii.

Závery budú “nekonfliktné”

V reakcii na otázku RTVS čo hovorí na iniciatívu Mariána Kotlebu na vypísanie referenda o členstve v EÚ na Slovensku premiér
odpovedal: „Len RTVS môže robiť reklamu
Kotlebovi, nikto iný“.

V4 má byť v diskusii lídrom

Závery Európskej rady, ktoré má v rámci bežnej agendy riešiť témy od migrácie,
ekonomiky až po zahraničnú politiku sú
podľa Fica „nekonfliktné“ a budú schválené
už dnes večer.

„Nech to zase nie je tak ako obyčajne, že tri
až štyri štáty sa stretnú a ostatné štáty sú
z takejto diskusie vyraďované,“ povedal.

Na večeri potom lídri čakajú na časový harmonogram a prvé návrhy, ktoré by mal
predniesť britský premiér.

Téma summit je – Čo ďalej s Európskou
úniou?

Zajtra ráno sa očakáva už len neformálna diskusia dvadsaťsedmičky o ďalšom postupe
po brexite.

Na stretnutie sa podľa Fica treba pripraviť.
„Na V4 sme sa dohodli, že ešte v lete budeme
spolu hovoriť o vízii EÚ.” Slovenský premiér
chce, aby vyšehradské krajiny, ktoré do EÚ
vstúpili v roku 2004, boli v diskusii lídrami.
Ak sa summit v Bratislave uskutoční, bude
prvým mimo Bruselu od roku 2010. Predtým
bolo bežné, že sa neformálne summity konali v predsedníckej krajine.

Pokiaľ ide o tempo, Fico hovorí, že by „netlačil
na pílu, ale nebol by som ani pomalý“. Slovensko sa bude v rámci rokovaní snažiť, aby
80-tisíc ľudí, ktorí pracujú vo Veľkej Británii,
neprišlo o časť svojich práv. To sa môže stať
v momente, keď v Británii prestane platiť európska legislatíva.
Slovensko chce hovoriť o tom, ako budú pre-

Rozdeľovanie
európskych agentúr
Krajín, ktoré nemajú na svojom území,
žiadnu agentúru EÚ, je viac. “Sú dve inštitúcie, o ktoré bude veľký záujem. Nechcem
vnímať odchod Veľkej Británie ako príležitosť na trhanie koristi,” uviedol Fico.
V hre je Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) alebo Európska lieková agentúra
(EMA).
“Musíme ako predsednícka krajina zodpovedne zvládať procesy, ale ak by taká ponuka
pre Slovensko, bola pripravili by sme všetky potrebné predpoklady pre fungovanie
takýchto inštitúcií,” dodal Fico. n
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Odolná eurozóna? Sociálne rovnejšia a s „rozpočtom“
Fakt, že „fiškálny stimul“ už prestáva byť
hanlivým slovom je v rámci európskej diskusie dobrá správa.
Eurozóna rastie, nezamestnanosť klesá, zadlženie sa znižuje, ukazujú priemerné čísla
Európskej komisie.
V čom je teda problém? Rast je síce ťahaný domácou spotrebou, ale je len mierny,
nerovnomerný a deje sa za masívnej intervencie ECB. Nezamestnanosť je stále vysoká
a prejavujú sa negatívne dôsledky rozpočtových škrtov.

Reformy: Návody a ciele
Štrukturálne reformy v členských krajinách
sa snaží Komisia podporiť cez tzv. európsky
semester. V rámci neho formuluje krajinám
odporúčania. „Niektoré členské krajiny
nechcú, aby sme v nich išli do väčších detailov.
Niektoré naopak hovoria, že v oblasti verejnej
správy by privítali podrobnejší návod.“
Podľa generálnej riaditeľky sekcie medzinárodných vzťahov ministerstva financií
Martiny Kobilicovej pre odolnosť eurozóny
ostávajú štrukturálne reformy kľúčové. Myslí

Len pred pár dňami šéf euroskupiny Jeroen
Dijsselbloem v Európskom parlamente
povedal, že členské štáty vnímajú uplatňovanie pravidiel zo strany Komisie ako neprehľadné. K ich nevôli mala prispieť aj reakcia
predsedu EK Junckera, ktorý mal na otázku,
prečo Francúzsko dostalo väčšiu flexibilitu odpovedať: „Pretože je to Francúzsko“.
Komisia tvrdí, že išlo o dezinterpretáciu zo
strany médií.
Podľa ekonomického poradcu portugalskej europoslankyne Marie João Rodrigues
Lukáša Veselého to Juncker formuloval
zle, hoci rozhodnutie Komisie považuje za
správne. „Mal povedať, že zobrali do úvahy
kontext, ktorý hovorí, že Francúzsko je 60
miliónová krajina, veľká ekonomika, kde by
škrty cez mali cez utlmenie domácej spotreby dopad na celú eurozónu, najmä v situácii
v ktorej rast ťahá domáca práve spotreba.“
Fiškálny priestor
Pre Martinu Kobilicovú znie zásadná otázka: Kde majú krajiny hľadať priestor, keď sa
potrebujú počas ekonomických šokov alebo pri potrebe investovať „nadýchnuť“ v
situácii, kedy nemáme autonómnu menovú
politiku a fiškálna politika je obmedzená.
Slovenské predsedníctvo aj minister financií
podľa nej chcú, pokiaľ to bude možné, na
rôznych fórach otvorene hovoriť o téme
dobudovania fiškálneho piliera eurozóny
na posilnenie jej odolnosti. Forma je potom
téma na diskusiu.
Medzinárodný menový fond sa tiež prikláňa
k záveru, že eurozóna takýto nástroj potrebuje.

Lívia Vašáková, Martina Kobilicová, Lukáš Veselý. Zdroj SFPA

Európska komisia sa chce preto do budúcna sústrediť na zamestnanosti a problémy,
ktoré občania najviac pociťujú, nie len na
znižovanie deficitov, čo sa jej aj často vyčíta,
hovorí ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková.
Komisia podľa nej vidí aj to, že nízkopríjmové
skupiny ľudí z mierneho hospodárskeho
oživenia profitujú menej. Do budúcnosti sa
bude preto Komisia vo svojich politikách
viac venovať problému sociálnej nerovnosti.

si, že sa už veľa pre to, aby európsky semester
fungoval lepšie, spravilo. Napríklad v tom, že
sa odohráva v dialógu s členskými štátmi.
Najdôležitejšia je ale podľa nej implementácia. Otvára to otázku, či chceme mať lepšie
mechanizmy na to, aby sme ako krajiny
k reformám primäli. Jednou z ciest k tomu
môžu byť konkrétnejšie a merateľnejšie ciele
a prepojenie na fiškálnu kapacitu.
Politikum

Pokračovať chce aj v tlaku na dereguláciu
tradičných sektorov a ich otvorenie súťaži,
kde naráža na odpor. Dôvodom sú vysoké
krátkodobé náklady, pričom prínosy sú dlhodobé a rozkladajú sa na širokú populáciu.

Vašáková vníma, že sa Komisii často vyčíta, že
nevyužíva voči krajinám sankcie ak celkom
neplnia Pakt rastu a stability. Podľa nej je však
dôležitejší fakt, že tlak na štáty vplýva a deficity a zadlženie sa každým rokom znižuje.

„Nadmerné nezaslúžené renty sú ekonomicky a sociálne neprijateľné,“ hovorí
Vašáková.

„Čím menej politiky a čím menej obskúrnosti“ v aplikovaní pravidiel Paktu tým je to
podľa Kobilicovej lepšie.

Lukáš Veselý hovorí, že vôbec to, že otázka, kde hľadať fiškálny priestor sa objavuje
v myslení čoraz viac „policymakerov“ je krokom vpred.
„To, že fiškálne stimuly a verejné investície
nie je sú nadávkami ani naivnými ideami,
ako to bolo v čase kedy sme hovorili len
o konsolidácii, je dobrá správa.“
„Ak chceme viac žien na trhu práce, potrebujete škôlky. Ak chcete ekonomický model
s vyššou pridanou hodnotou, potrebujete
tomu prispôsobiť vzdelávanie a to všetko
stojí peniaze,“ dodáva Veselý.
Manažovať morálny hazard
Krajiny eurozóny sú v diametrálne odlišných
situáciách. Je tu Nemecko, ktoré nie je ochotné uvoľniť svoju fiškálnu politiku hoci má
veľký priestor a potom sú tu krajiny, ktoré
priestor nemajú žiadny. „Brzdí to konvergenciu a vytvára priestor pre nestabilitu. Je
tu teda možnosť vytvoriť nástroje, ktoré by
prebytočný fiškálny priestor presunuli bez
morálneho hazardu a v záujme všetkých.“
(pokračovanie na ďalšej strane)
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Kobilicová hovorí, že morálny hazard je pri
fiškálnej kapacite legitímna obava zo strany niektorých krajín. Slovensko stojí pokiaľ
ide o potrebu dodržiavania fiškálnych pravidiel na nemeckých pozíciách, ale zároveň
chce viesť diskusiu, či nie je možné nastaviť
podmienenie čerpania z prípadnej fiškálnej
kapacity dodržiavaním pravidiel.
Navyše, prehlbovanie eurozóny bude podľa

Kobilicovej odpoveďou na situáciu vo Veľkej
Británii, bez ohľadu na to, ako dopadne referendum.

návrh cestovnej mapy k spoločnému poisteniu vkladov. „Bude to náročné,“ hodnotí
Kobilicová.

Slovenské predsedníctvo

Miesto má aj porastová agenda. Štart Európskeho fondu pre strategické investície
(EFSI) je podľa nej dobrý, ale „môžeme diskutovať, či sa dá zlepšiť, aby bol rast posilnený v celej EÚ a nie len v určitom zoskupení
krajín“. n

Slovenské predsedníctvo napríklad čaká,
v akom stave nájde Bankovú úniu, ktorej
ešte treba dobudovať druhý a najmä tretí
pilier. Holanďanom sa podarilo dať na stôl

Jean-Claude o „Ficovom summite“: Nie sme vo vojne
Slovenský premiér na upokojoval predsedu Európskej komisie, že bez nej sa nič
nedá v EÚ urobiť a bude sa snažiť o inštitucionálnu rovnováhu.

Fico hovorí, že mu ide najmä o väčšiu miera
flexibility pre členské krajiny, aby mohli
prichádzať s vlastnými návrhmi a iniciatívami, ktoré budú potom zohľadňované
v celkovom prístupe ako zvládnuť migračnú
krízu. Opakovane spomína poskytovanie
dočasného ubytovania pre utečencov
v Gabčíkove, ktorí žiadajú o azyl v Rakúsku.

Slovensko vždy cítilo podporu Európskej
komisie a boli to niekedy „veľmi ťažké
časy“, povedal otočený k Jeanovi-Claudovi
Junckerovi v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ premiér Robert Fico.

„Nie sme vo vojne“

Označil ho za „priateľa“ Slovenskej republiky.
„Chceme sa oprieť o tento pilier európskych
inštitúcií,“ ubezpečoval.
Podľa Fica, hoci majú niekedy členské krajiny
záujem medzi sebou diskutovať, akákoľvek
diskusia musí prebiehať spoločne s Európskym parlamentom a Komisiou.
„V tomto duchu sme absolvovali
s Jeanom-Claudom mimoriadne otvorené
a vecne bohaté stretnutie,“ dodal.
„Ak sú témy, ktoré nás rozdeľujú, chceme
vytvoriť dostatočný priestor na diskusiu,
nemáme záujem, aby sa rozdiely prehlbovali.“
Slovensko sa chce sústrediť „na pozitívnu
agendu“ a aj tej je z Európskej komisie veľmi
veľa, doplnil.

Jean-Claude Juncker a Robert Fico v Bratislave,
FOTO TASR, Martin Baumann

„Nemôžeme si dovoliť improvizovanú diskusiu. Nemáme záujem na radikálnych krokoch, ale nemôžeme konštatovať, že netreba nič meniť.“
Juncker si povzdychol, že o reforme EÚ hovoria všetci, nikto už ale nepovie, aké zmeny
by to malo obnášať, „teda okrem tých, ktoré
prebiehajú“.

O reforme hovoria všetci

Medzi tie radí sociálnu dimenziu spoločného
trhu a odbúravanie byrokratickej záťaže.

Bratislavský summit (16. septembra) podľa
premiéra nie je možný bez spolupráce s inštitúciami.

„Netvrdím, že sa nič nemá meniť, ale niektoré veci sa hýbu správnym smerom a tie
meniť nechceme,“ vysvetľuje Juncker.

Hlavný partner:

„Nie je pravda, že chceme oslabovať inštitúcie EÚ. Musí tu byť rovnováha, nemôže dominovať ani jedna strana. Hovorím ale ako
jeden z premiérov, že pociťujeme, že máme
málo priestoru pre neformálne diskusie. Na
summitoch sme zaťažení agendou a závermi, ktoré musíme náročne formulovať. Nie je
čas na, nazvime to, na všeobecnú politickú
diskusiu.“
Juncker túto námietku uznáva. „Je to správna iniciatíva,“ hovorí o summite, ktorý v jednej chvíli počas tlačovej konferencie označil
ako „Ficov summit“. „Komisia to uvítala od
prvého okamžiku.“
Juncker necíti ohrozenie Komisie: „Nemal
som pocit, že záverom slovenskej vlády by
bolo vstúpiť do vojny s Európskou komisiou.“
Migrácia je podľa neho zložitá téma. Je tu
konflikt v jednej otázke, nie vo všetkých. Pripomenul, že slovenská vláda podala žalobu
na rozhodnutie Rady, nie na Komisiu.n
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