
 

Brexit a jeho dopad v Irsku
 
Irsko bude  důsledky vystoupení Spojeného království z EU postiženo velice tvrdě.
Evropský parlament chce dopady brexitu na Irsko co nejvíce zmírnit.
 

Mezi Severním Irskem a Irskou republikou je přibližně 275 hraničních přechodů. Pro srovnání:
Kdybyste jeli po východní hranici Evropské unie z Finska až do Řecka narazíte jen na 137
hraničních přechodů. Hranice v Irsku je dlouhá 500 kilometrů a vyhlídka na odchod Spojeného
království z EU znamená, že se brzy stane vnější hranicí Unie. Jedná se o jednu z klíčových
otázek, která musí být vyřešena v jednáních o brexitu.
 
 
Vyjednavači EU a Spojeného království se již listopadu 2018 dohodli na dohodě o vystoupení a
na politické deklaraci o budoucích vztazích. Tyto dohody ovšem nebyly dosud ratifikovány.
Jejich součástí je i takzvaná irská pojistka neboli backstop, která měla být zárukou, aby se na
ostrově neobnovila tvrdá hranice mezi Irskem a Severním Irskem.
 
Irská pojistka měla vytvořit jednotné celní území mezi EU a Spojeným královstvím a zajistit
rovné podmínky pro obě strany. Pojistka garantuje také Velkopáteční belfastskou dohodu z roku
1998, která ukončila třicetiletý konflikt na Irském ostrově. Byla by aktivována pouze v tom
případě, že se do konce přechodného období nepodaří najít jiné řešení.
 
Ve Spojeném království se tento mechanismus ukázal jako velice kontroverzní, protože jeho
odpůrci se obávají, že tímto způsobem bude Brusel držet Británii v celním systému EU na
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neomezenou dobu. Britský premiér Boris Johnson po převzetí úřadu v létě 2019 prohlásil, že
chce znovu vyjednat dohodu o vystoupení. To se mu podařilo a nová dohoda obsahuje
revidovaný protokol o Irsku.
 
Novou dodohu musí nicméně ještě ratifikovat britský a poté Evropský parlament.
 
Jak zmírnit dopady na Irsko
 
Odchod Spojeného království z EU bez dohody by mohl mít pro obě strany velmi negativní
následky. Podle oficiálních údajů by mohly být ekonomické dopady na Spojené království
značně větší než na zbytek EU. Na straně EU by nejvíce utrpělo Irsko. Velké množství věcí se
totiž do Irska dováží právě ze Spojeného království a znovuzavedení cel by zvýšilo jejich ceny.
Očekávají se také velké změny v dodavatelských řetězcích a celá situace by mohla mít dopady i
na export. Vývoz zboží do Spojeného království představoval v roce 2018 až 11,5% celkového
vývozu z Irska. Kromě toho je zde také riziko narůstajícího napětí v Severním Irsku.
 
V případě odchodu bez dohody by se na Irsko vztahovala dočasná opatření, která by EU přijala
právě pro tento případ. Financování bilaterálních mírových programů by mělo pokračovat
nejméně do roku 2020 za účelem zachování míru a procesu usmíření, který byl započat
Velkopáteční dohodou.
 
Ihned poté, co v březnu 2017 Spojené království aktivovalo článek 50 Smlouvy o EU, Evropský
parlament vyjádřil své znepokojení nad potenciálními dopady brexitu na Irskou republiku a
Severní Irsko, které je součástí Spojeného království. Poslanci Evropského parlamentu také
zdůraznili důležitost zachování Velkopáteční dohody, pro kterou v roce 1998 hlasovali lidé v
obou zemích. Poslanci tyto požadavky zopakovali ve svém usnesení v září 2019.
 
Tvrdá hranice - problém pro pacienty i pivo
 
Ve svých usneseních poslanci Evropského parlamentu opakovaně zdůraznili nutnost zabránit
zavedení kontrol na hranicích s Irskem. Někdejší strážné věže a vojenská kontrolní stanoviště
byla po dvaceti letech relativního míru rozmontována a přes otevřené hranice dnes denně
přejíždí desetitisíce lidí. Vzhledem k tomu, že Irská republika ani Spojené království nejsou
součástí Schengenského prostoru, obě země sdílejí společný prostor pro volný pohyb.
 
Pacienti z Irské republiky tak například dojíždějí na radioterapii do Severního Irska, zatímco
nemocné děti z Belfastu podstupují operaci srdce v Dublinu. Zhruba jedna třetina mléka
vyprodukovaná v Severním Irsku se zpracovává v Irské republice, zatímco 40% kuřat
vypěstovaných na jihu se zpracovává na sever od hranice.
 
Světoznámé pivo Guinness se sice vaří v Dublinu, nicméně do lahví a plechovek se plní v
Severním Irsku. Odtud následně cestuje zpět na jih, aby se mohlo vyvážet mimo Irsko. Kromě
toho je na celém ostrově jeden trh s elektřinou.
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„Nikdy nedovolíme, aby Irsko trpělo.“ 
 
„Tato hranice způsobila chaos, nenávist a násilí. Zredukovat ji na čáru na mapě proto bylo
velkým úspěchem,“ řekl poslancům irského parlamentu v září 2017 během své návštěvy v
Dublinu Guy Verhofstadt, koordinátor EP pro brexit. „Nikdy nedovolíme, aby Irsko trpělo kvůli
rozhodnutí Spojeného království,“ ubezpečil je.
 
Všichni lidé narození v Severním Irsku mají nárok na irské a tím pádem i evropské občanství. V
říjnu 2017 přijal Parlament usnesení, kde se uvádí, že obyvatelům Severního Irska se nesmějí
klást žádné překážky při uplatňování jejich práv, která mají jako občané EU. Parlament také
zdůraznil, že otázka hranic bude vyžadovat řešení šité na míru.
 
Úloha Evropského parlamentu
 
Ještě před tím, než začnou diskuze o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím,
chce Unie nejdříve vyjasnit otázky práv občanů, finančního vyrovnání a Irska. Dohoda o
vystoupení, která bude výsledkem vyjednávání, vyžaduje souhlas i Evropského parlamentu.
 
V září 2019 přijali poslanci usnesení, kde avizovali, že neschválí dohodu, která by
neobsahovala irskou pojistku. Jsou však ochotni vrátit se k původnímu návrhu EU, který počítal
s pojistkou jen pro Severní Irsko. Mimo to jsou připraveni jednat i o jiných řešeních za
předpokladu, že jsou legální, proveditelné a v souladu s principy EU.
 
Další informace o stanoviscích a roli EP v jednáních o brexitu.
 
Další informace
Stránky irské vlády o brexitu (anglicky)
Studie Think tanku EP: Avoiding a hard border on the island of Ireland
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