Otevřený dopis Vládě České republiky

Máme na to řídit Evropu
Vážený pane premiére, vážené ministryně a vážení ministři,
1. července 2022 převezme Česká republika předsednictví v Radě Evropské unie a
stane se tak na půl roku centrem evropského i mezinárodního dění.
Tuto příležitost bychom měli pro Českou republiku maximálně využít. Přitom
zatím mnohé naznačuje tomu, že naše předsednictví podceňujeme.
Rada EU je nejvlivnější instituce, která fakticky řídí největší ekonomickou unii na
světě. ČR bude ve své roli vyjednávat kompromisy mezi státy a přicházet s návrhy, jak řešit
složité otázky. V době českého mandátu bude na stole mimo jiné nová migrační dohoda,
revize evropské klimatické politiky, rozvoj společného trhu a inovací. Tyto politiky
podstatně změní Evropu i Česko.
Vedle toho předsednická země sehrává klíčovou úlohu i v nečekaných krizích. Český
premiér za celou EU řešil zastavení dodávek plynu z Ukrajiny v zimě roku 2009, portugalské
předsednictví zase nedávno vyjednávalo o rozdělování chybějících vakcín.
Na přípravě předsednictví pracují profesionální týmy úředníků a naším cílem není
jejich práci kritizovat. Úsilí těchto lidí však komplikuje například fakt, že se vláda snaží
ušetřit tolik, že půjde nejspíš o předsednictví s nejnižším rozpočtem v EU za posledních
několik let. Chápeme nutnost chránit veřejné peníze, a to zejména v dobách ekonomické
krize, nicméně toto je investice, která se vyplatí. A to nejen v rovině strategické, ale dokonce
i v nových obchodech a růstu HDP, jak ukazuje ekonomická analýza ze sousedního
Rakouska.
Nejde přitom o zbytečně drahé reprezentativní recepce, občerstvení či limuzíny, ale o
množství zkušených profesionálů či diplomatů, kteří se budou obratně pohybovat v
evropském i světovém vyjednávání. To s nízkým rozpočtem nepořídíme.
Předsednictví v roce 2022 může zvrátit fakt, že vliv Česka v Unii je pod našimi
možnostmi. Například se dlouhodobě nedaří posílit české zastoupení v evropských
institucích. Příští rok však může získat celá generace úředníků zkušenosti na nejvyšší úrovni
a využívat je dále v českých nebo evropských pozicích.
Je pravděpodobné, že za stávajících podmínek předsednictví “nějak zvládneme”. Ale
když jej pouze přečkáme, promarníme jedinečnou příležitost pro české občany, podniky,
českou vědu i kulturu.
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Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně
Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR
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Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK
Jiří Hlavenka, podnikatel a investor
David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny
Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu
Petr Havel, agrární analytik
Ondřej Šrámek, Knauf Insulation, ředitel pro střední Evropu
Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM
Martin Hájek, podnikatel
Jan Palaščák, zakladatel společnosti Amper
Adéla Denková, šéfredaktorka portálu Evropa v datech
Tomáš Jindříšek, zakladatel Digital First Marketing Group
Jan Barta, investor
Martin Buchtík, ředitel ústavu STEM
Michael Romancov, politický geograf, pedagog FSV UK
Vít Novotný, Wilfried Martens Centre for European Studies
Jakub Eberle, výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů
Pavel Jungwirth, chemik a vysokoškolský pedagog
Martin Kvizda, vědecký pracovník MUNI, expert v oblasti ekonomie dopravy
Radim Weiss, Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav managementu a marketingu
Lukáš Jelínek, politolog
Jakub Janda, ředitel bezpečnostního centra Evropské hodnoty
Pavel Pšeja, politolog a pedagog CEVRO
Ondřej Hradil, hlavní organizátor International Conference on Research Infrastructures
Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského
Miloš Havelka, filozof, sociolog a pedagog CEVRO
Soňa Svobodová, bývalá policistka a koordinátorka Radicalisation Awareness Network v ČR
Nikola Hořejš, ředitel projektu České zájmy v EU
Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM
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