Od kryzysu Europy
do nowej europejskiej
nadziei.
Czas odnowy.
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Idea Europy, której jesteśmy pomysłodawcami i
obrońcami, została osłabiona w oczach narodów i
zaatakowana przez potężne siły polityczne.

Od kryzysu Europy do
nowej europejskiej nadziei

Czas odnowy.

Jednak dla krajów, narodów, terytoriów, obywateli,
Unia Europejska jest jedyną drogą, którą możemy
podążać ku prawdziwej wolności i suwerenności. Bez
zorganizowanej, stanowczej i demokratycznej Europy
będziemy doświadczać zmian na świecie, nie mając na
nie żadnego wpływu.
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Dlatego musimy bronić Unii Europejskiej.
Ale aby jej bronić, musimy ją zmienić.

Jesteśmy świadomi przyczyn niechęci, która ją dotyka
i chcemy to naprawić i przezwyciężyć. Niestety, kryzys
gospodarczy i finansowy, doświadczany w różnym
stopniu przez kraje Unii Europejskiej od 2008 roku dał
obywatelom poczucie, że Europa nie potrafi zareagować
w sposób prawidłowy i trwały. Kolejne nieskuteczne
Rady Europejskie złamały w ludziach tę niepewną wciąż
ideę Europy, która podejmuje skuteczne decyzje.
Z drugiej strony, Europa musi mówić jednym głosem,
sprostać wyzwaniom, które ją czekają. Solidarność jest
nie tylko niezbędna w dzisiejszym społeczeństwie, jest
również niezbędna, aby Unia Europejska przynosiła w
przyszłości pomyślność kolejnym pokoleniom.
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Razem możemy działać,
zaś oddzielnie jesteśmy bezsilni.
A jeśli jesteśmy bezsilni, zostaniemy
podporządkowani i zmiażdżeni.

Oczekujemy odbudowanej Unii Europejskiej, która
będzie szansą dla narodów Europy.
Odbudowana Unia Europejska skupi się na
podstawowych problemach.
Odbudowana Unia będzie miała świadomość swojego
wpływu na planetę. Będzie on służył nowemu,
zrównoważonemu i przyjaznemu przyszłym pokoleniom
rozwojowi.
Odbudowana Unia zapewni obywatelom właściwe
miejsce w ramach swoich instytucji.
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Europejski wybór
to wybór suwerenności.

Europa została wymyślona przede wszystkim po to, aby położyć kres dwóm
wiekom wojen, coraz bardziej okrutnych, między bliskimi i sąsiadującymi
krajami. Założyciele Europy działali właśnie w imieniu milionów ofiar XX wieku.
I wojna zniknęła z naszego kontynentu.
Założyciele postawili sobie za cel pomyślność i rozwój gospodarczy
kontynentu, osiągnięte poprzez otwarcie granic. Owocem ich działań były
trzy dekady wzrostu.
Dzięki Europie okazało się, że swobodny przepływ osób i towarów na tym
samym kontynencie i między krajami wyznającymi te same wartości był
potężnym czynnikiem rozwoju.
Upadek systemu sowieckiego był spowodowany w głównej mierze przez
porównanie standardów życia między modelem komunistycznym a liberalnym
modelem europejskim.
Jednak na przełomie wieku zawirowania globalizacji dotknęły stopniowo
całą Europę.
Wszystkie nasze kraje, średniej lub małej wielkości w skali potęg
kontynentalnych, stanęły wobec nierównego układu sił: potęga gospodarcza
wielonarodowych łańcuchów przemysłowych, wzrost poza kontrolą potęg
finansowych, często niewidocznych i trudnych do zlokalizowania, pojawienie
się sił politycznych, których populacja jest liczona w setkach milionów
lub miliardów mieszkańców, potężne ruchy ogromnej populacji, ścieranie
się różnych modeli kulturowych lub polityczno-religijnych – wszystko to
spowodowało, że w centrum zainteresowania narodów stanęło pytanie o
suwerenność.
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Pytanie o suwerenność jest
kwestią czysto polityczną:
prawem narodów jest decydowanie o swoim losie, lepsza przyszłość dzięki
podejmowaniu niezależnych decyzji, zmiana tego, co jawi się jako fatum
historii.

Stwierdzamy, że oszustwem jest utrzymywanie w narodach
europejskich wiary, że w świecie, w którym zapanował nowy
porządek, można pozostać suwerennym poprzez izolację.
Jeśli chcemy mieć wpływ na rozwój świata, należy zintegrować środki i
współdzielić decyzje, aby stworzyć wspólną suwerenność.
Bez tego żadne poważne problemy w przyszłości nie mogą być skutecznie
rozwiązywane.
Ani właściwe i ważne regulacje rynków finansowych, ani żadne zabezpieczenia
przed zawirowaniami spekulacyjnymi, żadne wiarygodne zarządzanie
problemami energetycznymi, środowiskowymi, klimatycznymi, żaden opór
wobec dumpingu produkcyjnego, monetarnego, społecznego, środowiskowego,
żadne zarządzanie sprzeczną dynamiką demograficzną, migracją, integracją:
nic z tego, co tworzy ramy naszej przyszłości nie może zostać rozwiązane
przez pojedyncze kraje, jeszcze mniej przez historyczne regiony, nawet za
pomocą potężnych środków. Dzieje się to w świecie, w którym od dwudziestu
lat żadne z państw europejskich samo nie należy już do grupy ośmiu
największych gospodarek świata.
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Kryzys europejski
jest kryzysem demokracji.
Jednakże, co jest niepokojącym europejskim paradoksem, duża część
obywateli i narodów, zamiast widzieć Unię jako podstawowego gwaranta ich
suwerenności, postrzega ją jako przymus, który odbiera im ich prawa.

A w dobie informacji nie może
być suwerenności bez demokracji.
Władza, która nie otwiera się na obywateli, która podejmuje decyzje, z którymi
obywatele się nie identyfikują i na które nie mają wpływu, jest nieuchronnie
kwestionowana i odrzucana.
Instytucje europejskie są tak złożone, nieprzejrzyste i wyrafinowane, że są
niezrozumiałe dla obywateli, a czasami nawet dla tych, którzy w nich działają.
Potężne spory, które się o nie toczą, prowadzą do zaprzeczenia samej idei
europejskiej.
Technokratyczne wypaczenia stają się tym samym pożywką dla idei
populistycznych.

Odnowa europejska powinna być więc przeprowadzona w taki
sposób, aby odpowiedzieć na dwa demokratyczne problemy:
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Jakie są rzeczywiste cele Unii?
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Jakie jest rzeczywiste miejsce obywateli w takiej Unii?
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Unia działa z upoważnienia państw
członkowskich i narodów, które dobrowolnie i na
stałe do niej dołączyły, aby uzyskać dostęp do
środków, władzy i wpływów, które byłyby poza ich
zasięgiem, jeśli pozostałyby one jako oddzielne
jednostki.

I
Jakie są
rzeczywiste cele Unii?
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Zasada, którą kieruje się Unia, jest zatem zasadą
pomocniczości, która zakłada, że każdy może
wykonywać i skutecznie sprawuje pełnię swoich
kompetencji lokalnych, regionalnych i krajowych
w dziedzinach podlegających jego kompetencjom.
Może się to wiązać z przekazaniem pewnej ilości
kompetencji samym państwom lub regionom.
Jesteśmy przekonani, że Europa musi
skoncentrować się na sprawach podstawowych i
przestać regulować wszystkie, nawet najmniejsze
elementy życia codziennego, ponieważ
przeszkadza to obywatelom i przyczynia się do
niestabilności obszarów, w których rozwijają się
przedsiębiorstwa.
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Dla państw i obywateli, którzy dokonali wyboru,
zasadniczą kwestią jest integracja polityczna strefy euro.
Istnienie wspólnej waluty dla tych krajów i narodów
zakłada skuteczną konwergencję budżetową. Jednak
konwergencja budżetowa nie może istnieć bez wspólnej
władzy politycznej.
Problem długu narodowego, który jednak ma wpływ na
całą strefę, musi otwierać drogę do wspólnych decyzji
politycznych. Jako przestrzeń prawdziwej solidarności,
Unia Europejska nie może pozostawić swoich narodów
skłóconych ze sobą i odwracać się plecami do słabszych.
Tym samym istnienie jednej strefy walutowej, jeśli chcemy
uniknąć nierówności ze względu na koncentrację działań
w bardziej konkurencyjnych obszarach i pustoszenia
innych stref, wymaga również polityki zagospodarowania
przestrzennego, która wspiera i zachęca do harmonijnego
rozmieszczania działalności na całym terenie.
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Podstawowym celem dla narodów i obywateli jest wzmocnienie i
przywrócenie na dużej części terytorium europejskiego, naszych
zdolności produkcyjnych.
Oznacza to wsparcie dla badań naukowych, innowacji
technologicznych, nowych procesów produkcji w wielu obszarach
nowych oczekiwań konsumentów. Dużej części tych obszarów
nie sposób brać pod uwagę bez europejskiej strategii odzyskania
konkurencyjności.
Od technologii cyfrowych po biotechnologię, od nanotechnologii do
sieci przyszłości, konkurujemy z silnymi organizacjami, z którymi
możemy rywalizować tylko jednocząc siły.
Priorytet gospodarczy strefy euro musi być ukierunkowany
na tworzenie wartości przez małe i średnie przedsiębiorstwa,
przedsiębiorców, rzemieślników. Na wzór amerykańskiego
„Small Business Act” należy ustalić jasne reguły dla małych
przedsiębiorstw, aby wesprzeć ich dostęp do preferencyjnych
kredytów i przetargów publicznych. Inteligentna konkurencja
w służbie rozwoju, a więc nas wszystkich, powinna zachęcać,
a nie utrudniać tworzenie dużych europejskich grup zdolnych
konkurować w warunkach gospodarki światowej.
Ta zasada musi być przedkładana nad bezwzględną zasadę
konkurencji, według której grupy przemysłowe w Unii walczą
między sobą zamiast się sprzymierzać. Zachęcanie europejskich
gospodarstw domowych do oszczędzania powinno zasilić fundusze
europejskie wspierające przemysł, aby stymulować działalność
gospodarczą.
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Podstawowym celem jest obrona i promowanie
europejskiego modelu społecznego,
ulegającego zbyt często destabilizacji przez brak
równowagi pomiędzy normami, które z uzasadnionych
względów nakładamy na naszych producentów w Europie
i akceptacja na terenie Europy i na naszych rynkach, w
imię konkurencji, produktów z regionów świata, które nie
spełniają żadnej z tych norm.
Powoduje to zrozumiałe uczucie buntu i odrzucenia u
naszych współobywateli. Zasady wzajemności i klauzule
społeczne oraz środowiskowe powinny więc stopniowo
stawać się podstawą umów o wolnym handlu i kierować
wszystkimi dziedzinami w ramach prawdziwego,
zrównoważonego partnerstwa.
Głównym celem jest zmniejszenie regionalnych
nierówności. Należy kontynuować politykę funduszy
strukturalnych, aby umożliwić rozwój obszarów mniej
uprzywilejowanych przy jednoczesnym zapewnieniu
skutecznego i wydajnego wykorzystywania tych
subsydiów.
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Podstawowym celem jest strategia samowystarczalności
i bezpieczeństwa energetycznego,
w tym integracji sieci i pełnej współpracy w ramach
dostaw. Proponujemy europejską wspólnotę energii opartą
na następujących zasadach: zróżnicowanie wspólnego
europejskiego koszyka energetycznego oraz źródeł
zaopatrzenia w energię, opracowanie mechanizmu wzajemnej
pomocy w przypadku braku energii.
Nie należy w związku z tym rozważać powrotu do energii
z paliw kopalnych, ale trzeba zorientować naszą politykę
badań i rozwoju na skuteczną produkcję energii odnawialnej,
kontynuując badania mające na celu poprawną eksploatację
obecnych lub przyszłych złóż.
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Podstawowym celem jest obrona planety i walka
nierównowagą klimatyczną.
Strategia Zielonych była bardzo ambitna w swych
deklaracjach, ale mało skuteczna, jeśli chodzi o wyniki.
Nowe cele, związane z redukcją emisji, wykorzystaniem
energii odnawialnej i zwiększaniem potencjału produkcji
energii do roku 2030 muszą być filarami europejskiej
polityki innowacji, zatrudnienia i trwałego wzrostu, aby
zdobyć wiodącą pozycję na świecie i przeciwstawić
się paraliżowi, który nastąpił po protokole z Kioto oraz
promować nasze perspektywy gospodarcze.
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Podstawowym celem jest polityka zagraniczna i
bezpieczeństwo europejskie w świecie, w którym
zapanował nowy porządek.
To jest imperatyw, który wynika z nowych problemów,
takich jak „cyberzagrożenia” i terroryzm. Łączenie
zdolności operacyjnych sił zbrojnych państw
członkowskich jest niezbędne do ograniczenia
marnotrawstwa i nieskuteczności.
Europa była zbyt nieobecna w ostatnich globalnych
wstrząsach, a powinna mówić jednym głosem
na arenie światowej, jeśli chce być słyszana. Tym
samym jej działania na zewnątrz powinny być
czynnikiem promującym jej wewnętrzne wartości,
takie jak poszanowanie praw człowieka, demokracja i
sprawiedliwość w rozwoju gospodarczym.
Unia musi wspólnie wzmocnić swoją politykę partnerstwa
z krajami ze wschodniego sąsiedztwa. Z tego względu
umowy stowarzyszeniowe podpisane z Gruzją i z
Mołdawią to krok we właściwą stronę, ale to nie wystarczy.
Chcemy Europy trzech kręgów: kręgów poza krajami
strefy euro i Unii Europejskiej sensu stricto, „kręgu
wspólnych interesów” z państwami chcącymi zbliżyć się
do standardów europejskich w zakresie praw człowieka,
demokracji i pluralizmu, gospodarki rynkowej i poziomu
życia.
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Podstawowym celem jest sprawiedliwa i skuteczna
walka z tragediami wynikającymi z nielegalnej imigracji.
Europa potrzebuje środków budżetowych, operacyjnych
i prawnych, aby działać w ramach wspólnej polityki
azylowej i imigracyjnej, której zasady są ustalone od
1999 roku.
Pierwszą pilną kwestią jest ustanowienie europejskiego
korpusu straży przybrzeżnej do monitorowania granic
morskich Unii oraz ratowania i ściągania, w obecności
organizacji pozarządowych, łodzi zatopionych w basenie
Morza Śródziemnego.
Europa nie może być jak twierdza zamknięta dla świata.
Ale nie może być również otwarta na oścież, zdana na
łaskę handlarzy ludźmi.
Europa potrzebuje polityki wspólnego rozwoju w ramach
partnerstwa, gdy obie strony mogą odnieść korzyści,
zwłaszcza w Afryce: musi przyjąć na siebie obowiązki
wynikające z imigracji regulowanej, we współpracy, a nie
kosztem krajów i regionów emigracji.
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Podstawowym celem jest wzmocnienie i reforma
Wspólnej Polityki Rolnej.
Utrzymanie priorytetowego znaczenia
samowystarczalności żywnościowej, przy jednoczesnym
wspieraniu rozwoju rolnictwa szanującego środowisko
naturalne, dbającego o jakość, śledzenie i bezpieczeństwo
żywnościowe produktów oraz o swój „ślad węglowy”,
zdolne do eksportowania bez subwencji.
WPR musi bronić nie tylko produkcji, ale również terenów
zagrożonych opuszczeniem i pogorszeniem warunków
hydrogeologicznych oraz producentów, trwałych
gospodarstw rodzinnych, których potrzebują nasze
społeczeństwa, aby zachować równowagę.
Powinna umożliwić to, aby produkcja rolna była godziwie
opłacana, aby rolnicy mogli z niej żyć bez konieczności
zewnętrznej interwencji władz publicznych.
W każdym przypadku regułą powinien być bardziej
zrównoważony podział pomocy. Utrzymanie silnej WPR nie
musi jednak odbywać się kosztem rozwoju reszty planety.
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Podstawowym celem jest zwalczanie
wszelkich form dyskryminacji.
Znaczne różnice, na przykład w wynagrodzeniach lub
dostępie do stanowisk kierowniczych, między kobietami
a mężczyznami muszą należeć do przeszłości. Tym
samym Unia Europejska musi wspierać inicjatywy
na rzecz równości wynagrodzenia i obowiązków w
przedsiębiorstwach.
Wreszcie, UE musi walczyć z dyskryminacją, jak również z
przemocą związaną z orientacją seksualną oraz przemocą
seksualną wobec kobiet we wszystkich jej przejawach.
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Podstawowym celem jest
promowanie różnorodności kulturowej i językowej,
która jest bogactwem naszego kontynentu, naszej historii,
naszych miast i terytoriów. Działania UE podjęte w latach
90. należy kontynuować i wzmacniać.
Chodzi o przyczynianie się do rozkwitu kultur Państw
Członkowskich z zachowaniem ich różnorodności
narodowej i regionalnej, podkreślając znaczenie
wspólnego dziedzictwa kulturowego.
W obliczu potęgi gospodarczej konkurentów spoza Europy
należy wspierać dziedziny związane z twórczością.
Ważne jest, aby państwa europejskie zachowały
swoje systemy pomocy publicznej dla kina i sztuk
audiowizualnych.
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Parlament jest miejscem demokratycznym i jedyną instytucją wybieraną
bezpośrednio przez obywateli Unii dla obywateli Unii. Jego rola powinna być
w związku z tym wzmocniona. Oznacza to wzrost jego władzy ustawodawczej,
począwszy od prawa do inicjatywy, której jest obecnie pozbawiony.
Komisja ma funkcję koordynacyjną i wykonawczą. Jej funkcja związana z
inicjatywami powinna być sprawowana na żądanie i w ramach określonych
przez Parlament i Radę. Jej tryb interwencji powinien zostać głęboko
zmieniony. Nie powinna jawić się jako instytucja, która ocenia i zatwierdza bez
ograniczeń, często lekceważąc konteksty krajowe i regionalne oraz terminy,
przez co uzyskuje się efekt przeciwny do zamierzonego.

II

Wskazanie kandydatów na przewodniczącego Komisji przy okazji wyborów
do Parlamentu Europejskiego może przyciągnąć większą uwagę wyborców.
Trzeba zapewnić przejrzystość: proponujemy, aby przewodniczący Rady i
przewodniczący Komisji był jedną osobą. W ten sposób staniemy się wreszcie
liderem Europy, demokratycznym, reprezentatywnym i skutecznym.

Przełomowy
rozwój demokratyczny.
Celem, który chcemy osiągnąć, jest rzeczywista
wspólnota obywateli we wszystkich instytucjach
europejskich i ich skuteczne uczestnictwo w
dyskusjach poprzedzających podejmowanie decyzji.
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Rada Europejska składa się z głów państw i szefów rządów każdego z krajów
europejskich. Należy pozbyć się nieprzejrzystości związanej z wydawanymi
przez nią aktami poprzez upublicznienie i udostępnienie dla obywateli
większej części jej spotkań na forum demokratycznym, dzięki czemu staną
się one wreszcie jasne i czytelne. Bezpośrednie wysłuchanie szefów rządów
państw Unii, skonfrontowanie ich wizji i powiadomienie o ich zobowiązaniach
pozwoliłyby na zrozumienie i uzyskanie poparcia obywateli.
Proponujemy, aby poza nagłymi sytuacjami, kalendarz decyzji podejmowanych
przez Unię był upubliczniony, znany wcześniej przez obywateli i organizacje
polityczne lub społeczne, które ich reprezentują.
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Chcemy Europy uczciwej, otwartej i dynamicznej. Podziwianej na
całym świecie za jej kulturę i wartości. Szanowanej za działania
polityczne.

Czas odnowy.
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Chcemy obudzić Europejczyków, ponieważ sen o wspólnej Europie
wydaje się oddalać i powracają stare koszmary.
Chcemy, aby duch, który natchnął ojców demokratycznej Europy XX
wieku został odbudowany przez i dla młodszych pokoleń XXI wieku.
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