Przyszłość Europy
1 marca 2017r. Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę w sprawie przyszłości
Europy. Pokazuje ona, jak Unia może się zmieniać w ciągu następnej dekady. Przeanalizowano
w niej takie kwestie jak wpływ nowych technologii na społeczeństwo i zatrudnienie, obawy
dotyczące globalizacji, wyzwania związane z bezpieczeństwem oraz klimat narastającego
populizmu. Publikując Białą Księgę Komisja zainaugurowała ogólnoeuropejską debatę, która
umożliwi obywatelom i przywódcom kształtowanie wizji UE obejmującej 27 państw
członkowskich (UE-27). Biała Księga zawiera pięć scenariuszy ewolucji Unii do 2025r, które
przedstawiają możliwy rozwój sytuacji w Unii:
„Kontynuacja”: UE-27 nadal realizuje pozytywny program reform;
„Nic poza jednolitym rynkiem”: UE-27 będzie koncentrować się na jednolitym rynku,
gdyż 27 państw członkowskich nie będzie w stanie porozumieć się w coraz liczniejszych
dziedzinach polityki;
„Ci, którzy chcą więcej, robią więcej”: UE-27 będzie funkcjonowała jak obecnie, ale
zainteresowane państwa członkowskie będą mogły ściśle współpracować w określonych
dziedzinach;
„Robią mniej, ale efektywniej”: UE skoncentruje się na skuteczniejszej i sprawniejszej
realizacji celów w wybranych dziedzinach polityki, ograniczy zaś swoje działania gdzie
indziej;
„Robić wspólnie, ale więcej”: państwa członkowskie zdecydują się dzielić więcej
uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach;
Powyższe scenariusze obejmują szereg możliwości, a wyniki ich zastosowania mogą być różne,
w zależności od obszaru polityki. Pokazują one przyszłość Europy, nie wykluczają się
wzajemnie, ani nie są wyczerpujące, zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii.
Dziś - 13 września 2017 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi
swoje doroczne orędzie o stanie Unii, w którym przedstawi wizję przyszłości Europy.
Przemówienie będzie transmitowane w 23 różnych językach na dedykowanej stronie
internetowej: http://ec.europa.eu/soteu . Pierwsze wnioski mają zostać sformułowane na
posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017. Ma to pomóc w podejmowaniu decyzji, co do
dalszych działań, jakie należy zrealizować przed wyborami do Parlamentu Europejskiego,
zaplanowanymi na czerwiec 2019r.
Chcesz powiedzieć, co myślisz o tym, jak działa Unia Europejska, jak pokonuje trudności
i jak wpływa na Twoje życie? Europa jest na rozdrożu. Nadszedł czas, aby zadecydować o jej
przyszłym kształcie. Unijni komisarze są ciekawi Twojej opinii.
W całej UE odbywają się debaty z udziałem obywateli. Każdy może wziąć w nich udział.
Zapraszamy!
Swoją
opinię
można
wyrazić
online:
https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_pl
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