15 let spolu

Speciální debata Café Evropa
Dne 9. května 2019 se na Střeleckém ostrově v Praze uskutečnil Koncert pro Evropu v rámci
oslav 15 let České republiky v Evropské unii. Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
společně se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu
uspořádal speciální debatu z cyklu Café Evropa s názvem 15 let spolu. Pozvání přijali
eurokomisařka Věra Jourová, ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček a primátor
Hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Debatu moderovala Veronika Sedláčková z Českého
rozhlasu. Na začátku debaty se hosté vrátili ke vstupu ČR do EU a jak toto období tehdy
prožívali. Dle paní eurokomisařky jsme se ten den připojili k západu. Pan primátor v té době
pracoval v IT a zabýval se celními systémy souvisejícími se vstupem ČR do EU. A pan ministr
byl tenkrát ještě studentem vysoké školy a vzpomíná na tehdejšího premiéra pana Špidlu a
jeho vystoupení na oslavném koncertě. Na otázku, zda se naplnily naděje i obavy ze vstupu
do EU odpovídá: „15 let nám ukázalo, že těch přínosů je skutečně víc než to, co nás to
členství stojí…,“ dodává, že ne všechna očekávání se ovšem naplnila, zároveň jsme se naučili
prosazovat názory a byla to dobrá škola pro českou diplomacii. Dle paní Jourové je
bonusem vstupu do EU i program Erasmus, kdy studenti, kteří se rozhodnou studovat v
zahraničí vyvážejí naši kulturu a různé evropské kultury se tak vzájemně obohacují. Občané
pociťují, že EU je stabilní instituce, ve které fungují pravidla, zvýšila se kvalita života,
získáváme příspěvky z fondů, máme čistší ovzduší.
Avšak postupně toto začínáme považovat za samozřejmost. V souvislosti s rostoucím
euroskepticismem si pan primátor myslí, že lidé jsou nedostatečně informováni o pozitivech,
o legislativním procesu, který ovlivňuje nás všechny. Například europoslanci by se měli více
snažit přiblížit svou práci občanům. Navzdory tomu, že si hodně lidí myslí, že ČR je malá země
a je snadno přehlasovatelná, pan ministr Petříček upozorňuje na to, že jsme středně velká
země a že máme své cíle, jako je odstranění bariér vnitřního trhu, budování infrastruktury a
prosazování průmyslové politiky. Paní eurokomisařka Jourová vidí posun v českém
vyjednávání v tom, že zpočátku jsme se soustředili na to, co nechceme a neměli jsme
alternativní řešení. Dnes jsme schopni vyjednávat. Musíme se spojovat v aliancích, v nichž
musíme být ﬂexibilní. V souvislosti s Brexitem se bude měnit poměr sil v EU a máme šanci si
zlepšit svou pozici. S tímto souhlasí pan ministr Petříček, aliance nejsou stálé a budeme si
muset najít partnery jinde než dříve. Ve spojitosti s českou pozicí v EU pan primátor Hřib
dodává, že i Praha je aktivním hráčem na evropském poli, má svůj Pražským dům a jedno
místo ve Výborů regionů. Zároveň zde sídlí evropská agentura GSA spravující navigační
systém Galileo. Náklady na instituce EU nejsou dle pana ministra Petříčka tak velké, jako je
jejich přínos. „Evropská byrokracie často pomáhá ty náklady snižovat, protože se to řeší
společně a na různé problematiky nám stačí jeden evropský úředník než 28 národních.“
Stále se objevují otázky ohledně migrace, paní eurokomisařka Jourová říká, že se
vyrovnáváme s migrací lépe, zároveň se migrace snižuje. Nicméně je potřeba hledat trvalá
řešení, být aktivnější v zahraniční politice EU a řešit to na evropské úrovni. Pan ministr
Petříček dodává, že v novém rozpočtu se již počítá s tím, že EU musí pomáhat i ve svém
okolí – odstraňovat příčiny, dále migrace nemá jedno správné řešení, ale je jich soubor.
„Síla evropské integrace je v tom, že možná nejsme nejrychlejší, ale když už se na něčem
shodneme, tak to má mnohem větší váhu a mnohem větší efekt, takže ty problémy jsme
schopni lépe řešit.“ V souvislostí s evropskou integrací pan primátor Hřib je pro to,
abychom dělali méně, za to efektivněji. Některá témata je nutné řešit na evropské úrovni
jako je dvojí kvalita potravin, migrace, digitální trh nebo udržitelnost. Záležitosti, které si
můžeme rozhodovat v ČR, by neměly být přenášeny jinam. Poslední otázka byla spojená s
vizí EU za dalších 15 let. Paní eurokomisařka Jourová si přeje, aby Evropa zůstala
prosperujícím kontinentem a aby byla bezpečnější vůči vnějším tlakům. Souhlasí s panem
primátorem Hřibem, že bychom toho měli dělat méně, za to efektivněji. Pan ministr
Petříček dodává, že bychom měli dokončit již rozpracované věci, jako je odstranění
historických a ekonomických rozdílů, které stále přetrvávají, aby EU byla jednotnější a
odolnější. Dle pana primátora Hřiba bychom se měli bránit vlivu populistů, kteří upozorňují
pouze na nedostatky, jelikož takto velký projekt jako je EU nemůže být úplně dokonalý.

Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oﬁciálními stanovisky a postoji institucí EU.

www.cafe-evropa.cz

