
Tématem třetí debaty z cyklu Café Evropa v regionech, kterou hostil Dock v 
Ostravě ve středu 10. 5., byla budoucnost Evropské unie. S moderátorem 
Viktorem Daňkem ze zahraniční redakce Českého rozhlasu debatovali bývalý 
ministr zahraničních věcí a ředitel Diplomatické Akademie Cyril Svoboda a 
Vladimír Baar, kulturní a politický geograf z Ostravské univerzity. 

Na začátku se oba hosté shodli na tom, že Evropská unie prochází jednou krizí za 
druhou. Proto Evropská komise předložila Bílou knihu s několika možnými 
scénáři další integrace. Pokračování stávající integrace, soustředění na obchod, 
vícerychlostní Evropa, posílená integrace nebo posílení integrace jen v určitých 
politikách. Jak uvedl moderátor, Bílá kniha sice zmiňuje mnoho pozitiv 
spojených s EU, ale reálně jen 33% občanů věří v EU, a v Česku dokonce 28 %. 
Krizi důvěry využívají extrémní a populistické strany. Zásadní volby se konaly ve 
Francii, další nás čekají ve Velké Británii a Německu, kde je vyzyvatelem 
Merkelové Martin Schulz. Dle výsledků voleb ve Francii či Rakousku můžeme 
soudit, že dochází k neúspěchům euroskeptických stran. Cyril Svoboda uvedl, že 
„EU si konečně uvědomuje, co pro ni bude odchod Velké Británie znamenat. Nikdo 
nepočítal s faktem, že by některý z členských států vystoupil z EU.“

Diskutující se shodli na tom, že není jednoduché přesně definovat cíle, kterých 
chce EU dosáhnout. Svět je podle Baara neustále v pohybu a EU by měla být 
schopna na tento pohyb reagovat. Svobodův názor na bílou knihu je 
neutrální, žádnou dlouhodobou vizi v ní nevidí. Baar dodává, že „vícerychlostní 
Evropa funguje už delší dobu“. Svoboda řekl, že „s Brexitem se snižuje váha 
České republiky, jelikož doposud nepřijala euro. Ty státy, které euro nezavedly, 
nemohou počítat s účastí v rozhodovacím procesu.“ V otázce migrace se pak 
domnívá, že by mělo dojít k celoevropskému řešení. Baar reagoval, že 
„migrantů je příliš a členské státy by se měly bránit“, současně ale dodal, že „proti 
nám stojí i příroda, která znemožňuje větší akce. Řešení migrace bude vidět nejvíce, 
jelikož občané jsou tímto tématem zahlcováni“. V otázce řešení finanční krize 
Řecka Svoboda uvedl, že řešení bylo jednoznačným úspěchem. Zároveň ale 
dodal, že „aby mohla eurozóna opravdu fungovat, musí být zavedena 
efektivní fiskální politika, a tedy pravomoci v této oblasti by měly být převedeny 
na evropskou úroveň“. Podle Svobody tedy musí EU jednat jednotně. Baar v 
reakci na toto tvrzení uvedl, že EU funguje lépe jako spolek, než jako 
jednotlivé členské státy. „Musíme se soustředit na vědu a průmysl, které se v 
současnosti soustředí hlavně v Asii a tomu EU nemůže konkurovat.“

Euroskepse není tak hluboká, jak se zdála. Současně přidal, že „pokud bude EU 
jednotná, bude schopná krizi ustát.“ V případě České republiky si Svoboda myslí, 
že „přijetí eura nás odstaví z vedlejší koleje integrace“. Vladimír Baar souhlasí s 
novými výzvami, na které musí EU reagovat. Oba diskutující se shodli na tom, že 
v případě neplacení závazků vůči NATO nebudou moct členské státy nadále 
využívat výhod, které ze spojenectví s USA plynou. Lídři zakládajících států EU by 
se měli zasadit o udržení EU a dát tak příklad Africe či Jižní Americe. Roztříštění 
Unie by však nemělo být naším jménem. V otázce reformy EU se diskutující 
poněkud rozcházeli. Podle Cyrila Svobody není reforma Unie potřebná, naopak 
je důležité, aby Unii i členské státy zastupovali významní politici, ti ale na 
národních rovinách často chybí.  Vladimír Baar naopak uvedl, že „reforma je 
potřebná zejména v případě vystupování EU v zahraničí“. Podle Baara jsou 
evropské instituce zkostnatělé a EU dlouhodobě trápí byrokracie, kvůli které 
instituce nejsou schopny jednat flexibilně. Ohledně vlny euroskepticismu Baar 
uvedl, že jsou Češi stále nespokojeným národem, ale nakonec se stejně chtějí 
mít dobře. Svoboda dodal, že v případě referenda o setrvání v EU by proto chtěli 
zůstat se západem, což je ostatně i v zájmu velkých firem, jako např. Škoda Auto.

„EU musí být schopná rychle reagovat na světové dění, 
což výrazně komplikuje byrokratizace unijních institucí.”
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Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oficiálními stanovisky a postoji institucí EU.

Budoucnost
 

„Pro dnešní politiky je klíčové, aby postavili EU 
na občanském principu, nikoliv na národním.”


