Przyszłość Unii Europejskiej
Komisja Europejska przedstawiła białą księgę w sprawie przyszłości Europy. Dokument
określa najważniejsze wyzwania i szanse dla Europy, zawiera pięć scenariuszy
pokazujących, w jakim kierunku Unia może ewoluować do 2025 r., zależnie od decyzji
podjętych teraz. Poszczególne scenariusze obejmują różne możliwości, w obrazowy sposób
pokazują przyszłość Europy.
Scenariusz 1: Kontynuacja – UE-27 skoncentruje się
na realizacji pozytywnego programu reform. Do
2025 r.
Europejczycy
będą
mogli
jeździć
samochodami
niewymagającymi
kierowcy,
podłączonymi do Internetu, będą podróżować za
granicę bez konieczności zatrzymywania się do
kontroli. Zaostrzenie kontroli bezpieczeństwa będzie
oznaczało konieczność przyjazdu na lotnisko na długo
przed planowaną godziną odlotu. Scenariusz 2: Nic
poza jednolitym rynkiem – UE-27 skoncentruje się tylko na jednolitym rynku, państwa
członkowskie nie będą w stanie porozumieć się w coraz liczniejszych dziedzinach polityki.
Do 2025 r. przekraczanie granic w celach służbowych, turystycznych będzie utrudnione z
powodu regularnych kontroli. Znalezienie pracy za granicą będzie trudniejsze. W przypadku
choroby za granicą trzeba będzie pokryć wysokie koszty leczenia. Europejczycy będą
niechętnie korzystać z samochodów podłączonych do Internetu ze względu na brak
ogólnoeuropejskich przepisów i standardów technicznych. Scenariusz 3: Ci, którzy chcą
więcej, robią więcej – UE-27 umożliwi zainteresowanym państwom ściślejszą współpracę w
określonych obszarach (obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka społeczna).
Powstanie „koalicja chętnych” lub kilka takich koalicji. Do 2025 r. 15 państw członkowskich
utworzy korpus złożony z funkcjonariuszy policji i sędziów śledczych z zadaniem ścigania
przestępczości transgranicznej. Pełne połączenie krajowych baz danych umożliwi
natychmiastową wymianę informacji dotyczących bezpieczeństwa. Samochody podłączone
do Internetu będą powszechnie stosowane w tych państwach członkowskich, które
zdecydowały się zharmonizować swoje przepisy dotyczące odpowiedzialności i standardy
techniczne. Scenariusz 4: Robić mniej, ale efektywniej – UE-27 skoncentruje się na
skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów w wybranych dziedzinach polityki, innym
poświęcając mniej uwagi. Do 2025 r. Europejski urząd ds. telekomunikacji będzie
uprawniony do uwalniania częstotliwości dla transgranicznych usług telekomunikacyjnych,
np. wykorzystywanych przez samochody podłączone do Internetu. Będzie chronił prawa
użytkowników Internetu i telefonii komórkowej niezależnie od tego, w jakim miejscu w UE
się znajdują. Scenariusz 5: Robić wspólnie znacznie więcej – państwa członkowskie
zdecydują się współdzielić więcej uprawnień i decyzji we wszystkich dziedzinach. Decyzje
na szczeblu europejskim będą podejmowane sprawniej, będą szybko wprowadzane w życie.
Do 2025 r. samochody podłączone do Internetu będą się bez przeszkód poruszać po całej
Europie dzięki jasnym ogólnoeuropejskim przepisom. Kierowcy będą wiedzieć, że
przestrzeganie przepisów egzekwuje unijna agencja.
Biała księga to początek procesu, w ramach którego UE-27 zdecyduje o swoim
przyszłym kształcie. We wrześniu 2017 r. w orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji
Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju koncepcji z białej księgi.
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