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Po rokoch niekoľkých kríz by Európska únia 27 členských štátov (EÚ-27) mala Európsky projekt 
znovu oživiť. Tretia správa New Pact for Europe, ktorá je výsledkom päťročnej práce a v ktorej 
sa odráža viac ako 120 diskusií na vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni, zdôrazňuje, že EÚ-27 
by mala mať vôľu a odvahu dohodnúť sa na ambicióznom, ale pritom realistickom balíčku 
obojstranne výhodných opatrení s cieľom prekonať mŕtvy bod, v ktorom sa ocitla, a čeliť 
nebezpečenstvu vyplývajúceho z regresívnejšej, nacionalistickejšej, uzavretejšej, neliberálnejšej 
a autoritárskejšej Európy – najväčšej výzve, ktorej v súčasnosti čelíme.

STAV ÚNIE

Ak sa chceme posunúť vpred, musíme vedieť, 
kde sa momentálne nachádzame. Budúci 
vývoj Európskej únie budú ovplyvňovať jej tri 
súčasné charakteristické črty: 

q Poly-kríza uplynulého desaťročia nebola 
ešte úplne prekonaná. Únii sa podarilo 
dokázať, že mnohí „proroci“, ktorí predpovedali 
neodvratný kolaps EÚ, rozpad eurozóny, 
„grexit“ alebo koniec Schengenu, sa mýlili. 
Štrukturálne deficity v Európskej únii napriek 
nespochybniteľnému pokroku však naďalej 
pretrvávajú. Únia bola doposiaľ veľmi odolná, 
ale ešte stále nedokáže „obstáť v búrkach“.

q Po rokoch bolesti musí EÚ-27 napraviť 
vedľajšie škody, ktoré polykríza spôsobila: 
fragmentáciu a nedôveru medzi členskými 
štátmi a medzi hlavnými mestami 
jednotlivých štátov a „Bruselom“; dojem, že 
európska spolupráca už nie je obojstranne 
výhodná záležitosť, z ktorej majú osoh 
všetky krajiny a občania EÚ; rozšírený názor, 
že Únia nie je schopná spravodlivo vyvážiť 
národné záujmy, pričom menšie krajiny 
majú pocit, že „pravidlá hry“ neplatia pre 
všetkých rovnako; prehlbovanie rozdielov 
v skutočných hodnotách (hospodársky 
rozdiel) a z hľadiska vnímania (rozdiely v 
tom, ako ľudia danú situáciu vnímajú); nárast 
sociálnych nerovností a politických rozdielov 
medzi krajinami; frustráciu z toho, že EÚ nie 
je schopná polykrízu riešiť; a poškodenie 
dobrého mena EÚ navonok, pričom mnohé 
mimoeurópske krajiny sa pýtajú, či je EÚ 
schopná zo skúšok, ktorým čelila uplynulé 
desaťročie, vyjsť ešte silnejšia.

q Pozitívne však je, že sa v súvislosti s 
budúcnosťou Európy v súčasnosti vzmáha 
nový pocit optimizmu. Brexit, zvolenie Donalda 
Trumpa za prezidenta, návrat k hospodárskemu 
rastu, nárast dôvery občanov v európsky projekt 
a skutočnosť, že rok 2017 nebol z politického 
hľadiska až takým príšerným rokom, ako sme 
sa obávali, mali zjednocujúci efekt a dodali 
nádeje na nový impulz pre Európsky projekt 
po rokoch kríz.

Hoci sa optimizmus opatrne vracia na európsku 
scénu, ešte je príliš skoro na oslavu. Diskusie v 
rámci NPE zdôrazňujú obavy, že EÚ-27 nebude 
napokon schopná túto obnovenú dôveru využiť.

Únia sa musí nielen zaoberať nevyriešenou 
polykrízou a vedľajšími škodami, ale aj čeliť 
oveľa zásadnejšej hrozbe: prudkému nárastu 
autoritárskeho populizmu, ktorý vystavuje 
základné princípy liberálnych demokracií 
veľkej skúške. Vplyv tých, ktorí obhajujú príliš 
zjednodušené riešenia zložitých problémov, 
narastá spolu s ich politickou rétorikou a 
ideologickým rámcovaním alebo dokonca 
ovládnutím verejnej diskusie. Existuje riziko, že 
sa Európa stane introvertnejšou, spiatočníckou, 
protekcionistickou, netolerantnou, xenofóbnou 
a diskriminačnou a že bude viac inklinovať 
k zamietavému postoju voči globalizácii, 
obchodu, migrácii, heterogénnosti, kultúrnej 
rôznorodosti a princípom otvorenej 
spoločnosti. Aj keď sa táto hrozba neobmedzuje 
len na Európu, pre EÚ je zásadnejšia v tom, že 
Únia je stále zraniteľnejšia ako národné štáty, 
ktoré ju tvoria.

Únii sa podarilo 
dokázať, že mnohí 
„proroci“, ktorí 
predpovedali 
neodvratný 
kolaps EÚ, rozpad 
eurozóny, „grexit“ 
alebo koniec 
Schengenu, sa 
mýlili.

Frustrácia 
v dôsledku 
neschopnosti EÚ 
riešiť polykrízu 
stále pretrváva.

V súvislosti s 
budúcnosťou 
Európy sa v 
súčasnosti 
vzmáha nový 
pocit optimizmu.
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POLITICKÉ VEDENIE

Na základe tejto analýzy stavu Únie táto 
správa zdôrazňuje, že EÚ-27 musí využiť 
súčasné okno príležitostí, ktoré nie je ani 
príliš veľké a ani sa neočakáva, že bude 
dlho otvorené. Ak EÚ-27 preukáže svoje 
vodcovské schopnosti v oblasti politiky, 
potenciál pre „renesanciu EÚ“ tu bude 
stále prítomný. EÚ môže prostredníctvom 
konkrétnych činov preukázať svoju schopnosť 
ochrániť svojich členov a občanov.

Európa sa nemusí pretvárať, ale znovu 
oživiť a dokázať čeliť budúcnosti. Európska 
spolupráca nie je ideológia: vo vzájomne 
prepojenom svete, v ktorom si jednotlivé 
krajiny nevedia svoje hodnoty, záujmy a ciele 
samy ubrániť, ide o nevyhnutnosť. EÚ musí 
konať kolektívne, aby mohla posilniť svoju 

obranu a odolať budúcim búrkam. Ak EÚ-27 
nevyužije toto okno príležitostí, euroskeptické 
sily sa budú tešiť a priťahovať ešte viac 
podpory spomedzi narastajúceho počtu 
sklamaných občanov.

Takže, čo je potrebné urobiť? Táto správa 
prináša dve hlavné odporúčania: EÚ 
a jej členovia by sa mali dohodnúť na 
ambicióznom, ale realistickom balíčku 
obojstranne výhodných opatrení a 
riešením základných faktorov pretrvávajúcej 
hrozby autoritárskeho populizmu na 
európskej, národnej, regionálnej a lokálnej 
úrovni bojovať proti nebezpečenstvu 
vzniku regresívnejšej, nacionalistickejšej, 
uzavretejšej, neliberálnejšej a autoritárskejšej 
Európy.

BALÍČEK OBOJSTRANNE VÝHODNÝCH OPATRENÍ

Navrhovaný balíček obojstranne výhodných 
opatrení sa nesnaží byť „veľkou dohodu“, 
ktorej cieľom je vyriešiť všetky problémy 
naraz pomocou jedného obrovského 
kvalitatívneho skoku vpred. Jeho cieľ je menej 
ambiciózny a namiesto toho sa chce sústrediť 
na bezprostrednú budúcnosť a dosiahnuť 
hmatateľný pokrok v rámci súčasných 
Zmlúv o EÚ.

Cieľom tohto balíčka je odrážať rôznorodé 
záujmy a ciele členských štátov a občanov. 
Časť z nich sa viac obáva o hospodárske 
vyhliadky alebo sociálne záležitosti, kým 
ďalšia časť kladie väčší dôraz na migráciu a 
bezpečnosť. Všetky tieto tri rozmery je preto 
potrebné zahrnúť do balíčka obojstranne 
výhodných opatrení spolu s kompromismi 
v rámci jednotlivých rozmerov a medzi nimi. 
Tento prístup umožní prekonať rozdiely 
medzi jednotlivými tábormi. Rozšírenie 
programu rokovaní nad rámec jednej 
konkrétnej oblasti s cieľom identifikovať 
širšie dohody môže v jednotlivých oblastiach 
prispieť k prekonávaniu zásadných línií, 
ktoré boli v minulosti považované za 
neprekonateľné.

Hoci správa uznáva, že aktuálny výsledok 
rokovaní EÚ-27 by mohol viesť k odlišnému 
záveru, kladie si za cieľ tri ambície.

q Po prvé, jej cieľom je ukázať, že načrtnúť 
balíček obojstranne výhodných opatrení 

je možné. Správa uvádza pre každý rozmer 
odôvodnenie, základné ciele a konkrétne 
prvky, ktoré je potrebné zahrnúť do dohody.

q Po druhé, dúfa, že jasným ustanovením 
takýchto návrhov dokáže vyvolať politickú 
diskusiu o budúcnosti Európy na národnej 
a nadnárodnej úrovni, ktorá je hlavným 
cieľom projektu NPE.

q Po tretie, dohoda, ktorá berie do úvahy 
rozličné stanoviská medzi krajinami EÚ a v 
rámci nich, môže pomôcť riešiť fragmentáciu 
členských štátov a vzrastajúcu polarizáciu 
našich spoločností, ktorá je živnou pôdou pre 
extrémistických a autoritárskych populistov.

Pokiaľ ide o hospodársky a sociálny 
rozmer, tento balíček opatrení je určený 
na zabezpečenie stability eura, podporu 
trvalo udržateľného rastu a opätovné 
naštartovanie procesu hospodárskej 
konvergencie a zároveň na posilnenie 
„ochrannej ruky“ Únie a zachovanie 
jednotnosti EÚ-27 a členov eurozóny. Snaží sa 
vyvážiť očakávania rôznych táborov: tábora 
„zodpovednosti a konkurencieschopnosti“, 
ktorý sa zastáva prísnejšieho presadzovania 
pravidiel, opätovného potvrdenia doložky o 
neposkytovaní záchrannej finančnej pomoci, 
zníženia rizík, väčšej disciplíny na trhu a 
väčšieho tlaku na krajiny EÚ, aby zaviedli 
dávno očakávané štrukturálne reformy; a 
tábora „solidarity a starostlivosti“, ktorý 

Únia sa musí 
nielen zaoberať 
nevyriešenou 
polykrízou 
a vedľajšími 
škodami, ale 
aj čeliť oveľa 
zásadnejšej 
hrozbe: prudkému 
nárastu 
autoritárskeho 
populizmu, 
ktorý vystavuje 
základné princípy 
liberálnych 
demokracií veľkej 
skúške.

Európa sa nemusí 
pretvárať, ale 
znovu oživiť a 
dokázať čeliť 
budúcnosti.

Navrhovaný 
balíček 
obojstranne 
výhodných 
opatrení sa 
nesnaží byť 
„veľkou dohodu“, 
ktorej cieľom je 
vyriešiť všetky 
problémy naraz 
pomocou jedného 
obrovského 
kvalitatívneho 
skoku vpred. 
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chce flexibilnejšie a inteligentnejšie pravidlá 
spolu s väčšou voľnosťou pri rozhodovaní, 
priame alebo nepriame zavedenie 
spoločných nástrojov s rozdelením rizika, 
väčšiu podporu snáh o vnútroštátne reformy 
na európskej úrovni, väčší fiškálny priestor 
pre verejné investície a opatrenia na zníženie 
makroekonomických nerovnováh. Takisto 
berie do úvahy narastajúce obavy krajín 
mimo eurozóny, že ďalšie reformy EMU 
ich môžu dostať do nevýhodnej pozície a 
posunúť ich ďalej na okraj (pozri infografiku 
na strane 8-9).

Pokiaľ ide o migráciu, cieľom balíčka opatrení 
je posunúť EÚ bližšie ku komplexnej stratégii 
mobility ľudí. Snaží sa nájsť rovnováhu 
medzi obavami súvisiacimi s bezpečnosťou 
a solidaritou s cieľom zdôrazniť pojem 
„ochranná Európa“ a vyhnúť sa nástrahám, 
ktoré v sebe ukrýva „pevnosť Európa“. Na 
dosiahnutie tohto cieľa dohoda stanovuje 
dva konkrétne kroky, ktorých cieľom je 
prekonať rozdiel medzi týmito dvomi 
tábormi: tábor „bezpečnosti“, ktorý 
argumentuje tým, že Európa musí čeliť pocitu 
neistoty medzi svojimi občanmi a chrániť 
sa pred potenciálne nadmerným počtom 
osôb, ktoré sa snažia do nej dostať; a táboru 

„solidarity“, ktorý trvá na podpore solidarity 
medzi jednotlivými krajinami EÚ a tými, 
ktoré jej klopú na dvere a krajinami pôvodu 
či tranzitnými krajinami (pozri infografiku na 
strane 8-9).

Pokiaľ ide o bezpečnosť, táto správa uvádza, 
že rozsiahla podpora užšej vnútornej a 
vonkajšej spolupráce v oblasti bezpečnosti 
by mohla pomôcť dospieť k celkovej 
dohode medzi EÚ-27. Diskusie NPE odhalili 
rôzne priority a rozdiely medzi regiónmi, 
hoci v Európe panuje jednotný názor, že 
členské štáty musia prehĺbiť spoluprácu 
tak v oblasti vnútornej, ako aj vonkajšej 
bezpečnosti. Pokrok v oblasti bezpečnosti by 
mohol posilniť zmier v rámci hospodárskeho 
a sociálneho rozmeru a aj v migračnom 
rozmere, kde členské štáty vytýčili jasné 
zásadné línie. V rámci rozmeru bezpečnosti 
existujú dve prioritné oblasti, ktoré sa tešia 
najväčšej podpore medzi EÚ-27: spolupráca 
v oblasti obrany a boj proti terorizmu (pozri 
infografiku na strane 8-9).

Zavedenie balíčka opatrení, ktorý je uvedený 
v tejto správe, by mohlo, podobne ako 
v minulosti, viesť k diferencovanejšej 
integrácii, pri ktorej by rôzne skupiny 

Tento balíček 
opatrení je určený 
na zabezpečenie 
stability eura, 
podporu trvalo 
udržateľného 
rastu a opätovné 
naštartovanie 
procesu 
hospodárskej 
konvergencie 
a zároveň na 
posilnenie 
„ochrannej ruky“ 
Únie a zachovanie 
jednotnosti EÚ-27 
a členov eurozóny. 

Mario Draghi, predseda Európskej centrálnej banky,  
počas tlačovej konferencie. (Daniel Roland / AFP)

Rodiny utečencov sa zúčastňujú procesu registrácie pred azylovým konaním
v Grécku 13. júna 2016. (LOUISA GOULIAMAKI / AFP)
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členských štátov pracovali na zintenzívnení 
spolupráce v rôznych oblastiach politiky. 
Ak sa nájde vôľa posunúť sa vpred, väčšia 
diferenciácia by sa riadila funkčnými a 
pragmatickými potrebami, a nie túžbou 

vytvoriť uzatvorené „jadro Európy“ 
(tzv. Kerneuropa), do ktorého by patril len 
obmedzený počet krajín EÚ. Vytvorenie 
dvojakej Európy s rôznymi triedami členstva 
nie je skutočne žiadúce.

RIEŠENIE AUTORITÁRSKEHO POPULIZMU

Vypracovanie a zavedenie kompromisu 
medzi EÚ-27 je nevyhnutné, ale ide 
len o jeden krok. Analýza v tejto správe 
potvrdzuje, že nebezpečenstvo, ktoré 
so sebou prináša regresívnejšia, 
nacionalistickejšia, uzavretejšia, 
neliberálnejšia a autoritárskejšia Európa, je 
skutočne obrovské. Reakcia musí pozostávať 
z rozličných snáh na rôznych úrovniach 
vládnutia. Keďže neexistuje čarovný všeliek, 
ktorý by zvrátil toto nebezpečenstvo, správa 
predkladá štyri zásady, ktoré je potrebné 
vziať do úvahy pri hľadaní spôsobov riešenia 
autoritárskeho populizmu.

q Európska únia musí predložiť 
dôveryhodné výsledky a posilniť svoju 
úlohu „strážcu demokracie“ tak, že bude 
konkrétne riešiť mnoho neistôt, ktoré 
podporujú autoritársky populizmus, vyhýbať 
sa očakávaniam, ktoré nemôže splniť, ukončiť 
hádzanie viny na Brusel, ktoré nahráva do 

karát populistov, preukazovať, že EÚ nie 
je agentkou „nespútanej“ globalizácie a v 
prípade ignorovania členských povinností 
vládami posilňovať svoju schopnosť reagovať 
na vážne porušenia svojich základných 
princípov.

q Politici musia občanov presvedčiť bez 
nutnosti napodobňovania autoritárskych 
populistov a namiesto kopírovania politickej 
rétoriky a politických pokynov autoritárskych 
populistov predstaviť presvedčivú a kladnú 
argumentáciu založenú na dôveryhodnom 
balíčku opatrení na vnútroštátnej a európskej 
úrovni, ukázať občanom, prečo je európska 
spolupráca z národného hľadiska stále 
obojstranne výhodná a podporovať ich 
možnosť „zažiť Európu“.

q Obrancovia liberálnej demokracie musia 
uznať legitímne obavy občanov, podporiť 
ich angažovanie sa v demokratickej 

Cieľom balíčka 
opatrení je 
posunúť EÚ bližšie 
ku komplexnej 
stratégii mobility 
ľudí. Snaží sa nájsť 
rovnováhu medzi 
obavami súvisiacimi 
s bezpečnosťou 
a solidaritou s 
cieľom zdôrazniť 
pojem „ochranná 
Európa“ a vyhnúť 
sa nástrahám, 
ktoré v sebe ukrýva 
„pevnosť Európa“. 

Užšia vnútorná a 
vonkajšia spolupráca 
v oblasti bezpečnosti 
by mohla pomôcť 
dospieť k celkovej 
dohode medzi EÚ-27.

Vojenský vrtuľník 
francúzskej armády 

prepravujúci príslušníkov 
námornej pechoty 

pripojených k námorným 
silám pod vedením 

Európskej únie –
EUNAVFOR-Somálsko.

(AYMERIC VINCENOIT / AFP)



New Pact for Europe         7Tretia správa –  Zhrnutie – November 2017

Väčšia diferenciácia 
by sa riadila 
funkčnými a 
pragmatickými 
potrebami, a nie 
túžbou vytvoriť 
uzatvorené „jadro 
Európy“.

Analýza v tejto 
správe potvrdzuje, 
že nebezpečenstvo, 
ktoré so 
sebou prináša 
regresívnejšia, 
nacionalistickejšia, 
uzavretejšia, 
neliberálnejšia a 
autoritárskejšia 
Európa, je skutočne 
obrovské.

Dohoda, ktorú 
uvádza táto 
správa, by mohla 
byť inšpiráciou 
a podporou pre 
inkluzívny proces, 
pretože jej návrh 
bol vyslovene 
zostavený tak, 
aby zohľadňoval 
záujmy, obavy a 
ambície EÚ-27.

Nadišiel čas, aby 
všetci Európania 
preukázali 
vodcovské 
schopnosti.

Izba, ktorá hosťuje 
zasadnutia Európskej 
rady v budove Europa v 
Bruseli, bola otvorená v 
decembri 2016.
(EUROPEAN UNION) 

diskusii a brať ich nádeje a strach vážne, nie 
ich zamietnuť ako neracionálne, prehnané 
alebo dokonca irelevantné a vzhľadom 
na našu čoraz väčšiu vzájomnú závislosť 
takisto počúvať tých, ktorí sú z iných krajín 
EÚ a podporovať zapojenie občanov do 
rozhodovacieho procesu v rámci EÚ.

q Ľuďom je potrebné neustále pripomínať 
skutočný charakter a ciele autoritárskych 
populistov odhaľovaním ich snahy rozdeliť 
naše spoločnosti a podkopať základné piliere 
liberálnej demokracie a poukazovaním na to, 
že väčšina ich návrhov je buď nerealistická 
alebo z ekonomického hľadiska absurdná.

POSUN VPRED

Vypracovanie a následné zavedenie 
balíčka opatrení v rámci EÚ-27 si bude od 
inkluzívnej francúzsko-nemeckej iniciatívy 
vyžadovať silný impulz. Na získanie širšej 
podpory však táto iniciatíva musí zohľadniť 
stanoviská ostatných členských štátov 
a poskytnúť im dostatok priestoru na to, 
aby mohli prispieť k celkovému výsledku 
kolektívneho procesu. Dohoda, ktorú uvádza 
táto správa, by mohla byť inšpiráciou a 
podporou pre inkluzívny proces, pretože 
jej návrh bol vyslovene zostavený tak, aby 
zohľadňoval záujmy, obavy a ambície EÚ-27.

Vytvorenie verejnej podpory realizácie 
balíčka obojstranne výhodných opatrení si 
bude vyžadovať celoeurópsku diskusiu na 
národnej a nadnárodnej úrovni. Musí sa 
začať čo najskôr a musí sa na nej zúčastniť 
čo najširšia škála zainteresovaných strán, 
ktoré sú pripravené zapojiť sa do vážnej, ale 
konštruktívnej diskusie o budúcnosti Európy. 
Skúsenosti z projektu NPE ukázali, že takéto 
diskusie sú najkonštruktívnejšie vtedy, keď 

sú založené na konkrétnych návrhoch, a nie 
na vágnej výmene názorov o tom, či treba 
„viac alebo menej“ Európy.

V žiadnom prípade nie je isté, či EÚ-27 
bude schopná dosiahnuť kompromis. 
Bude si to vyžadovať silnú politickú vôľu a 
ešte viac politickej odvahy. Ale o tomto, v 
konečnom dôsledku, vodcovské schopnosti 
sú: pochopiť potrebu konať, identifikovať 
príležitosti, vopred eliminovať potenciálne 
riziká, stanoviť konkrétne kroky a mať pritom 
jasný cieľ. Nadišiel čas, aby všetci Európania 
preukázali vodcovské schopnosti. Táto 
správa ukázala, že je potrebné urobiť ešte 
veľa práce a dokončiť veľa nedokončených 
úloh, že existuje vhodná príležitosť, že ak sa 
nebude konať, zvyšuje sa tým riziko kríz v 
budúcnosti a že je možné prijať obojstranne 
výhodnú dohodu s cieľom znovu oživiť EÚ 
a posilniť jej schopnosť ochrániť jej členov 
a občanov pred ďalšími búrkami. Teraz je 
to len na nás, či budeme reagovať na túto 
výzvu a či nás budú budúce generácie súdiť.



NAJVÄČŠIA VÝZVA

Nebezpečenstvo regresívnejšej, nacionalistickejšej, 
uzavretejšej, neliberálnejšej a autoritárskejšej Európy 

je skutočne veľké.

POVAHA LOVCA

   Nárast polarizácie spoločností

 Skutočné sťažnosti občanov

  
 Antiestablišmentové nálady

  Nesúhlas so zastupiteľskou demokraciou

  Nové informačné kanály v uzavretých 
dozvukových komorách

ZMENA – JEJ 
„VÍŤAZI A PORAZENÍ“  

 
 Sociálno-hospodárske neistoty a prehlbovanie 
nerovností 

  
 Kultúrne a spoločenské neistoty

 
Generačné neistoty 

  
 Technologické neistoty 

 Bezpečnostné neistoty 

 
NAJVIAC VNÍMANÉ SLABÉ MIESTA 

EURÓPY
  EÚ ako „agentka nespútanej globalizácie“

 
 EÚ má nevýkonnú a „bezvýznamnú“  
štruktúru

  EÚ ako nedemokratický, vzdialený  
a „elitársky“ projekt

  
  EÚ, ktorá stráca morálny základ

NEVYRIEŠENÁ POLYKRÍZA
Polykríza uplynulého desaťročia nebola ešte úplne prekonaná. Únia bola doposiaľ veľmi odolná, ale ešte stále 
nedokáže „obstáť v búrkach“. Po rokoch bolesti musí EÚ-27 napraviť vedľajšie škody, ktoré polykríza spôsobila.

ODOLNOSŤ A NOVÝ POCIT OPTIMIZMU
EÚ-27 musí využiť súčasné okno príležitostí, ktoré nie je ani príliš veľké a ani sa neočakáva, že bude dlho otvorené.   

Zjednocujúci efekt brexitu

HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY ROZMER

Dohoda musí zaistiť spravodlivú rovnováhu medzi táborom „zodpovednosti a konkurencieschopnosti“ a táborom 
„solidarity a starostlivosti“ a medzi EÚ-27 a členmi eurozóny pritom zachovať princíp jednotnosti.

MENEJ RIZÍK A VIAC DISCIPLÍNY 
V RÁMCI ÚNIE

 Zrýchliť úniu kapitálových trhov

 
 Posilniť pravidlo neposkytovania záchrannej 
finančnej pomoci prostredníctvom zavedenia 
dôveryhodného mechanizmu reštrukturalizácie 
dlhov

  
Zredukovať právne neistoty a prekážky, ktoré 
znemožňujú cezhraničné investície

 
  Posilniť fiškálnu dohodu a pravidlá a povinnosti 

vyplývajúce z Paktu o stabilite a raste

  Vytvoriť zmluvné reformné a investičné dohody

  Posilniť prepojenia medzi vnútroštátnymi 
reformami a financovaním EÚ

  Rozšíriť programy technickej pomoci

  Dobudovať jednotný trh s cieľom posilniť 
celkovú konkurencieschopnosť Európy

  Zrýchliť prácu na komplexnejšej dohode  
o voľnom obchode

JEDNOTA MEDZI KRAJINAMI  
V EUROZÓNE A MIMO NEJ

 
  Zabrániť akejkoľvek diskriminácii  

založenej na eure
  Otvoriť nové formy spolupráce medzi  

členmi eurozóny a rozšíriť ich na krajiny mimo 
eurozóny

 

 Neoslabovať úlohu súčasných  
nadnárodných inštitúcií vytvorením  
paralelných štruktúr

  Informovať krajiny mimo eurozóny o hlavných 
vývojoch v rámci eurozóny

  Nevytvárať budúcim členom eurozóny  
prekážky

VIAC SOLIDARITY MEDZI 
ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

  Dokončiť bankovú úniu postupným zavádzaním 
európskeho systému ochrany vkladov

  Znížiť záťaž nesplácaných úverov na banky

  Umožniť európskemu stabilizačnému 
mechanizmu fungovať ako dôveryhodná 
zábezpeka jednotného fondu na riešenie 
krízových situácií 

  Vytvoriť mechanizmus absorpcie otrasov v 
dôsledku krízy prostredníctvom európskej 
schémy zaistenia v nezamestnanosti

  Vylúčiť z výpočtu deficitu danej krajiny  
niektoré verejné investície

  Stimulovať investície a dopyt v krajinách EÚ s 
nadmerným prebytkom

  Podporovať občanov neúmerne postihnutých 
hlavnými štrukturálnymi reformami

  Zintenzívniť boj proti úniku daní a vyhýbaniu  
sa plateniu daní

  Zachovať rovnaké podmienky v rámci 
jednotného trhu

 
  Zaviesť konkrétne opatrenia na realizáciu 

európskeho piliera sociálnych práv

VEDĽAJŠIE ŠKODY

  Rozsiahla frustrácia v dôsledku neschopnosti  
EÚ riešiť polykrízu

  Nárast sociálnej nerovnosti a politických 
rozdielov v rámci členských štátov

  Prehlbovanie rozdielov v skutočných 
podmienkach (hospodárske rozdiely) a aj myslení 
(rozdiely v tom, ako ľudia vnímajú situáciu)

Znovuoživenie Európy / Balíček opatrení pre EÚ-27



RIEŠENIE 
AUTORITÁRSKEHO 

POPULIZMU

Pri riešení autoritárskeho populizmu je potrebné 
brať do úvahy štyri zásady:

POSKYTNÚŤ DÔVERYHODNÉ 
VÝSLEDKY A POSILNIŤ ÚLOHU EÚ  

AKO „STRÁŽCU DEMOKRACIE“

 
 Riešiť početné neistoty, ktoré podporujú nárast 
autoritárskeho populizmu

  
  Vyhýbať sa očakávaniam, ktoré by Únia 
nedokázala splniť

 
 Ukončiť hádzanie viny na Brusel, ktoré nahráva 
do karát populistov

 
  Ukázať, že EÚ nie je „agentkou nespútanej 

globalizácie“

  Posilniť schopnosť EÚ vystupovať  
ako „strážca demokracie“

PRESVEDČIŤ OBČANOV BEZ 
NUTNOSTI NAPODOBŇOVAŤ 

AUTORITÁRSKYCH POPULISTOV 

  
Nekopírovať politickú rétoriku a pokyny 
autoritárskych populistov

 
  Predstaviť presvedčivú a kladnú  

argumentáciu 

  Ukázať, prečo je európska spolupráca  
výhodná z národného hľadiska

  Podporovať možnosť občanov „zažiť Európu“

UZNAŤ OBAVY OBČANOV 
A PODPORIŤ ICH ÚČASŤ NA 

DEMOKRATICKEJ DISKUSII

 

 Brať nádeje a strach občanov vážne, a nie ich 
považovať za iracionálne, prehnané alebo 
dokonca irelevantné

  Vypočuť si aj obavy občanov z iných krajín EÚ

 
  Podporiť účasť občanov na rozhodovacom 

procese EÚ

PRIPOMÍNAŤ ĽUĎOM SKUTOČNÝ 
CHARAKTER A CIELE AUTORITÁRSKYCH 

POPULISTOV

  
  Autoritárski populisti sa usilujú o rozdelenie a 

polarizáciu našich spoločností

 
  Autoritárski populisti sa usilujú oslabiť základné 

piliere liberálnych demokracií

  
  Návrhy autoritárskych populistov sú buď 

nerealistické alebo z ekonomického hľadiska 
absurdné

MIGRAČNÝ ROZMER

Dohoda musí zohľadňovať obavy o bezpečnosť a 
solidaritu s cieľom posilniť význam pojmu ochranná 

Európa a pritom sa vyhnúť nástrahám, ktoré so sebou 
prináša „pevnosť“ Európa.

OPATRENIA NA ZMIERNENIE  
NEISTOTY

 Zvýšiť a zrýchliť návrat

 Urýchlenie národných azylových procesov

  Vytvoriť v hlavných tranzitných krajinách centrá 
pre spracovanie žiadostí o azyl s cieľom znížiť 
nepravidelné migračné toky

SOLIDARITA MEDZI  
ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

  Vytvoriť stály relokačný mechanizmus

  Zbližovať mieru uznávania žiadostí o azyl v 
jednotlivých členských štátoch

  Podnecovať obce k tomu, aby prijímali 
utečencov alebo žiadateľov o azyl

  Zriadiť strediská pre prijímanie žiadateľov o azyl 
v strednej a východnej Európe

  Vytvoriť „mechanizmus výmeny“ žiadateľov o azyl

  Lepšie informovať utečencov o podmienkach 
prijímania v jednotlivých členských štátoch EÚ

SOLIDARITA S KRAJINAMI PÔVODU 
A TRANZITNÝMI KRAJINAMI
 Zvýšiť (finančnú) pomoc pre Afriku

 
 Vytvoriť stálu európsku sieť presídlenia

  Vytvoriť legálne cesty pre (ekonomickú) migráciu

  Zvýšiť finančnú podporu na zlepšenie 
podmienok pre migrantov v Líbyi

  Reformovať politiky EÚ, ktoré majú negatívny 
vplyv na krajiny pôvodu a tranzitné krajiny

Migračná a 
utečenecká kríza 

Vonkajšie a vnútorné 
hrozby

 Finančná, hospodárska 
kríza a kríza eurozóny

BEZPEČNOSTNÝ ROZMER

Spolupráca v oblasti vonkajšej a vnútornej 
bezpečnosti umožňuje dospieť k jednotnej všeobecnej 

dohode medzi 27 členskými štátmi EÚ.

SPOLUPRÁCA V OBLASTI OBRANY

 
 Vytvoriť ambicióznu a inkluzívnu stálu 
štruktúrovanú spoluprácu

   
  Podporovať spoluprácu v oblasti obrany 

prostredníctvom vhodných finančných nástrojov

  Koordinovať revíziu plánovania národnej obrany

  Posilniť schopnosť rýchleho zásahu

  Posilniť plánovanie vojenských  
operácií

  Revidovať pravidlá spoločného financovania 
vojenských operácií EÚ

BOJ PROTI TERORIZMU

 

 Podporovať kultúru cezhraničnej spolupráce 
medzi národnými spravodajskými službami a 
orgánmi činnými v trestnom konaní

 
 Zvýšiť úsilie o prevenciu a riešenie  
radikalizácie v Európe

  
Riešiť dôsledky nejasných hraníc medzi 
vnútornou bezpečnosťou a vonkajšou obranou

Po rokoch kríz by EÚ-27 mala využiť súčasné okno príležitostí a Európsky projekt znovu oživiť. EÚ-27 by mala mať politickú vôľu a odvahu dohodnúť 
sa na ambicióznom, ale realistickom balíčku obojstranne výhodných opatrení, ktorým prekoná mŕtvy bod a bude bojovať proti nebezpečenstvu 
vzniku regresívnejšej, nacionalistickejšej, uzavretejšej, neliberálnejšej a autoritárskejšej Európy - najväčšej prekážke, ktorej v súčasnosti čelíme.

 
 Fragmentácia a nedôvera medzi členskými 
štátmi

  Neschopnosť primerane vyvážiť národné 
záujmy: „kríza vodcovských schopností“

 Poškodenie dobrého mena EÚ navonok

  Európska spolupráca už nie je obojstranne výhodná 
záležitosť

  
Zjednocujúci efekt zvolenia 
Donalda Trumpa za prezidenta

 
 Návrat k hospodárskemu rastu

  Rok 2017: nebol pre  
politiku „príšerným“ rokom,  
ako mnohí očakávali
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GRÉCKO 
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
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Istituto Affari Internazionali

POĽSKO 
Institute of Public Affairs

PORTUGALSKO 
Calouste Gulbenkian Foundation

SLOVENSKO 
GLOBSEC Policy Institute
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Po rokoch niekoľkých kríz by Európska únia 27 členských štátov (EÚ-

27) mala Európsky projekt znovu oživiť. Tretia správa New Pact for 

Europe, ktorá je výsledkom päťročnej práce a v ktorej sa odráža viac 

ako 120 diskusií na vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni, zdôrazňuje, 

že EÚ-27 by mala mať vôľu a odvahu dohodnúť sa na ambicióznom, 

ale pritom realistickom balíčku obojstranne výhodných 

opatrení s cieľom prekonať mŕtvy bod, v ktorom sa ocitla, a čeliť 

nebezpečenstvu vyplývajúceho z regresívnejšej, nacionalistickejšej, 

uzavretejšej, neliberálnejšej a autoritárskejšej Európy – najväčšej 

výzve, ktorej v súčasnosti čelíme.

Iniciatíva New Pact for Europe (Nový pakt pre Európu) – ktorá 

bola spustená v roku 2013 a riadená Nadáciou kráľa Baudouina, 

Bertelsmann Stiftung, Iniciatívou otvorenej spoločnosti pre 

Európu a Centrom európskej politiky s podporou Nadácie Calouste 

Gulbenkian, Nadácie otvorené Estónsko, Nadácie BMW a Sieťou 

európskych nadácií – má za cieľ obnoviť dôveru prostredníctvom 

národného a nadnárodného dialógu a vytvoriť nový spoločný 

základ pre cestu vpred pre Európsku úniu.


