БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА – ДВЕ ВИЗИОНЕРСКИ РЕЧИ

ПанЕвропа – България изразява задоволство от новия етап, в който навлиза
дебатът за бъдещето на Европейския съюз: от насочена навътре дискусия
по управление на кризи и ограничаване на щетите, към дискусия за
посоката, по която да поемем, за да посрещнем предизвикателствата на
нашето време.
Речта на председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер и
инициативата на президента на Френската република Емануел Макрон,
показват амбицията на Европа да премине на следващо ниво на
европейския проект.
За постигането на тези цели, председателят на Европейската комисия
призовава за единство на държавите членки, като отбелязва, че Еврозоната
и Шенгенското пространство следва да бъдат отворени за тези, които искат
да се присъединят. Времевата рамка на предложенията за реформа е
разделена на два етапа – до изборите за Европейски парламент през 2019
и с хоризонт до 2025, без да се налага промяна в настоящия Договор за ЕС
(Лисабонският договор). Въпреки призива за единство по всички
инициативи, възможността някои от тях да се реализират от по-малка група
страни остава отворена.
Президентът Макрон предлага нови идеи, целящи не само реформиране,
но и по-дългосрочни институционални иновации – създаване на общ
бюджет и обща доктрина в областта на отбраната; по-тесни връзки между
разузнавателните служби в борбата с тероризма чрез изграждане на
Европейска разузнавателна академия; създаване на Европейска агенция за
бежанците, Европейска гранична полиция, Европейска програма за
обучение и интегриране на бежанците; създаване на общ бюджет за евро
зоната и на европейски министър за икономиката и финансите, развитие на
социалната и данъчна конвергенция, въвеждане на гранична въглеродна
такса; създаване на Европейска агенция за иновациите; обща инспекция за
гарантиране безопасността на храните. Реализирането на някои от идеите

изисква по-продължителен период, включително промяна на Договора за
ЕС, предвид настоящото разпределение на компетенциите между Съюза и
държавите членки. В този контекст президентът призовава за
диференцирани и гъвкави институционални промени, включително
позволяващи на тези държави членки, които искат да постигнат повече да
могат да го направят. Сътрудничеството в новите области следва винаги да
бъде отворено за всички, без предварително установени формати, като
единственият критерий бъде нивото на споделени амбиции.
ПанЕвропа България счита, че страната ни трябва да дефинира своите
приоритетни области в тази дискусия, в които иска и може да участва,
(Икономическият и валутен съюз, конструкции в областта на сигурността,
Обща инспекция за гарантиране безопасността на храните и други) и онези,
чието приемане би поставило на изпитание националните усилия (данъчна
конвергенция). Доколкото част от тези промени ще изискват
парламентарна процедура, е необходимо изграждането на национално
съгласие по тях.
ПанЕвропа – България потвърждава своята готовност за активно участие в
националния и европейски дебат за бъдещето на Европа, включително в
прегдлаганите деморатични конвенти до лятото на 2018 г.

