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W
swoim
orędziu
Jean-Claude
Juncker omawiając
dotychczasowe
osiągnięcia KE, między innymi podsumował działanie tzw. Planu
Junckera, wskazując, że do tej pory przyczynił się do uruchomienia 335
mld
euro
na
inwestycje
publiczne
i
prywatne,
z
docelową
kwotą 400 mld euro. Przewodniczący Komisji podkreślił także sukces
wysiłków Grecji w wychodzeniu z kryzysu ekonomicznego.
Jako wyzwania dla Unii wskazał sytuację międzynarodową oraz w
bezpośrednim
sąsiedztwie
UE.
Dlatego
też
stwierdził,
iż
UE
musi ostatecznie określić swój stosunek do krajów Bałkanów Zachodnich
oraz podjąć faktycznie działania obliczu nadciągającej katastrofy
humanitarnej, w związku z sytuacją w Syrii.
Mówiąc
o
kwestii
suwerenności
Juncker
podkreślał,
że
tylko
zjednoczona Europa może chronić swoich obywateli przed zagrożeniami
wewnętrznymi i zewnętrznymi – od terroryzmu po zmianę klimatu. Tylko w
silnej i zjednoczonej Europie możliwe jest utrzymanie miejsc pracy w
otwartym, wzajemnie połączonym świecie. Tylko w silnej i zjednoczonej
Europie można stawić czoła wyzwaniom związanym z cyfryzacją na
świecie. Jak stwierdził przewodniczący KE przekonanie, że „zjednoczeni
jesteśmy silniejsi” jest istotą tego, co znaczy być częścią Unii
Europejskiej. Dlatego też w okresie poprzedzającym wybory Europejczycy
powinni udowodnić, że Unia jest w stanie pokonać różnice pomiędzy
Północą i Południem, Wschodem i Zachodem, lewicą i prawicą. Europa
jest zbyt mała, by się dzielić.
Zdaniem Przewodniczącego, UE musi podjąć się roli realnego światowego
gracza, na jaką zasługuje, w tym z wykorzystaniem wspólnej waluty,
która
winna
stać
się
aktywnym
narzędziem
nowej
suwerenności
europejskiej. Juncker wezwał jednocześnie kraje UE, by na arenie
międzynarodowej mówiła jednym głosem i działała jak jeden organizm,
broniła demokratycznych wartości i odwróciła się od nacjonalizmu.
Wśród zapowiedzi działań KE i UE Przewodniczący KE wskazał:
- zniesienie zmiany czasu: kraje członkowskie same powinny decydować o
tym, czy ich obywatele funkcjonują w czasie letnim, czy zimowym;
- ukończenie budowy unii bezpieczeństwa. Komisja zaproponowała nowe
zasady usuwania z internetu treści terrorystycznych w ciągu godziny,
tj.
w
krytycznym
przedziale
czasowym,
w
którym
dochodzi
do
największych szkód. A także również rozszerzenie uprawnień nowo
powołanej
Prokuratury
Europejskiej
o
zwalczanie
przestępstw
terrorystycznych;
Â nowe
środki,
aby
w
skuteczny
i
transgraniczny
sposób
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przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz nowe przepisy, które umożliwią
ochronę unijnych procedur demokratycznych przed manipulacjami ze
strony państw trzecich lub – tak, to też się zdarza – interesów
prywatnych;
- dalsze wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej z
liczbą funkcjonariuszy w roku 2020 zwiększoną do 10 tys. Osób;
- dalszy rozwój Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, przyspieszenie
procedur
zawracania
migrantów
o
nieuregulowanym
statusie
przy
jednoczesnym uregulowaniu legalnej migracji do UE;
- nowy sojusz między Afryką a Europą, sojusz na rzecz zrównoważonych
inwestycji i zatrudnienia, który umożliwi zapobieganie migracji u
źródła, m.in.. poprzez stworzenie ok 10 mln miejsc pracy w Afryce.
Odnosząc się do Brexitu Przewodniczący Juncker podkreślił, iż:
- państwo , które występuje z Unii, nie należy już oczywiście do
naszego jednolitego rynku i z pewnością nie może wybierać tylko tych
części rynku, do których chciałoby należeć;
- Komisja Europejska, obecny Parlament Europejski i wszystkie
pozostałe 26 państw członkowskich będą zawsze okazywać lojalność i
solidarność wobec Irlandii, jeśli chodzi o irlandzką granicę;
- jednocześnie, po 29 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo nigdy nie
będzie dla nas zwykłym państwem trzecim. Zjednoczone Królestwo będzie
zawsze bliskim sąsiadem i partnerem w kwestiach politycznych,
gospodarczych i bezpieczeństwa.
Przewodniczący KE zaproponował także, aby przed Szczytem w Sybinie,
w maju 2019 UE poczyniła widoczne postępy w zakresie wzmocnienia
naszej
polityki
zagranicznej,
aby
UE
przemawiała
w
tym
względzie jednym głosem. Dlatego też Przewodniczący ponowił wniosek o
głosowanie większością kwalifikowaną w określonych obszarach stosunków
zewnętrznych Unii w tym, w takich obszarach, jak prawa człowieka oraz
misje cywilne.
Przewodniczący KE wyraził też zaniepokojenie sposobem dyskutowania
rozbieżności w podglądach na arenie wewnętrznej UE. Dlatego też
zaapelował m.in. o zwiększenie ochrony dziennikarzy, którzy pełnią
istotną rolę w europejskiej demokracji.
Junker podkreślił, że Komisja sprzeciwia się wszelkim działaniom
podważającym
praworządność
i
zaniepokojenie
sytuacją
w
niektórych państwach członkowskich. Jak podkreślił, Artykuł 7 musi
być stosowany w przypadkach zagrożenia praworządności. Zdaniem
Przewodniczącego KE, w tej kwestii nie ma kompromisu: wyroki
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej muszą być przestrzegane i
wykonywane.
To
kwestia
zasadnicza.
Unia
Europejska
jest
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wspólnotą praworządności. Poszanowanie litery prawa i wykonywanie
decyzji wymiaru sprawiedliwości są obowiązkiem, a nie wyborem.
Przewodniczący Juncker stwierdził także, że
• UE musi podjąć działania, by zbliżyć do siebie Wschód i Zachód
Europy;
• powinna bardziej zadbać o swój wymiar społeczny., oczekiwania
pracowników i małych przedsiębiorców;
• przyszłoroczne wybory do PE powinny stać się doniosłym momentem dla
demokracji europejskiej, z wykorzystaniem zasady Spitzenkandidaten –
stanowiącą krok naprzód w demokracji europejskiej. Istnieje potrzeba,
wprowadzenia ponadnarodowych list wyborczych do PE podczas wyborów w
roku 2024.
J-C. Juncker wskazał także na różnice między oświeconym patriotyzmem a
niezdrowym nacjonalizmem, podkreślając, że patriotyzm XXI w. ma
podwójny wymiar: narodowy i europejski oraż, że jeden nie wyklucza
drugiego.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-l
etter-of-intent_pl.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-s
peech_pl.pdf
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