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Az Európai Bizottság tegnap fehér könyvet terjesztett elő Európa jövőjéről: hogyan tovább a 27
tagú EU egységével? A fehér könyv a következő évtized Európát érintő főbb kihívásait és
lehetőségeit vázolja fel. A dokumentum öt forgatókönyv alapján mutatja be, miként alakulhat az
Unió 2025-ig attól függően, hogy milyen utat választ.

Amint azt Juncker elnök 2016. évi, az Unió helyzetét értékelő beszédében bejelentette, az
Európai Bizottság a mai napon fehér könyvet terjesztett elő Európa jövőjéről, amellyel a
Bizottság a 2017. március 25-i római csúcstalálkozóhoz kíván hozzájárulni. Ma, az EU
hatvanadik évfordulójának küszöbén hét évtizeden át tartó békés időszakra és egy kibővült
Unióra tekinthetünk vissza, amelynek 500 millió polgára szabadságban él a világ egyik
legvirágzóbb gazdaságában. Ugyanakkor előre is kell néznünk, és át kell gondolnunk, hogy
huszonheten hogyan fogjuk kialakítani saját jövőnket.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Hatvan évvel ezelőtt
Európa alapító atyái a fegyveres erő helyett a jog erejét választották, amikor egyesítették ezt a
földrészt. Az azóta elért eredményeinkre méltán lehetünk büszkék. Legsötétebb napjaink még
mindig sokkal ragyogóbbak lesznek, mint azok a napok, amelyeket elődeink a csatatéren
töltöttek. A Római Szerződések hatvanadik évfordulójának küszöbén eljött az ideje, hogy a 27
tagú egyesült Európa kialakítsa saját jövőképét. Eljött az elhatározás, az egység és a közös
cselekvés ideje. A Bizottság fehér könyve több különböző útvonalat vázol fel a 27 tagú egyesült
EU számára. Ez még csak a folyamat kezdete, nem a vége, és remélem, hogy ezzel őszinte és
széles körű vita indul. Az eszközöket azután a célnak kell meghatároznia. Európa jövője a mi
kezünkben van.”

A fehér könyv öt forgatókönyvet vázol fel, amelyek mindegyike bepillantást enged abba, milyen
lehet az Unió 2025-ben annak függvényében, hogy milyen döntéseket hoz Európa. Ezek a
következők:

1. forgatókönyv: Megy minden tovább – a 27 tagú Európai Unió az eredményközpontú
reformprogramjának végrehajtására összpontosít.

2. forgatókönyv: Csakis az egységes piac – a 27 tagú EU-ban fokozatosan előtérbe kerül az
egységes piac, mivel a tagállamok egyre több szakpolitikai területen nem képesek közös
nevezőre jutni.
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3. forgatókönyv: Aki többet akar, többet tesz – A 27 tagú EU a mai módon halad tovább, de az
arra kész országok számára fennáll a lehetőség, hogy meghatározott területeken célirányos
koalíciókat hozzanak létre.

4. forgatókönyv: Kevesebbet hatékonyabban – a 27 tagú EU arra összpontosít, hogy
meghatározott szakpolitikai területeken többet és gyorsabban valósítson meg, miközben
kevesebbet tesz ott, ahol úgy érzi, hogy nem tud hozzáadott értéket biztosítani.

5. forgatókönyv: Sokkal többet együtt – a tagállamok minden területen több hatáskört és
erőforrást osztanak meg, és kiterjesztik a döntéshozatalt.

A fehér könyv az Európai Bizottság hozzájárulása a március 25-i római csúcstalálkozóhoz,
amelyen az EU megvitatja az elmúlt hatvan év eredményeit, de a 27 tagú Unió jövőjét is. A
fehér könyv egyúttal azon folyamat kezdetének is tekintendő, amelynek során az EU27 dönt az
Unió jövőjéről.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

2017. március 2.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
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