RZYMSKA DROGA EUROPY
EUROPA SILNIEJSZA NA ARENIE ŚWIATOWEJ

„Europa musi nadal być pozytywną siłą na arenie międzynarodowej, jaką
jest obecnie. Nasze społeczeństwo, nasze europejskie społeczeństwa, są
oparte na otwartości. Powinniśmy być z tego bardziej dumni. Inne regiony
świata wolą zewrzeć szyki i zwrócić uwagę do wewnątrz. Izolacjonizm
osiąga na świecie alarmujące postępy. Ale takie podejście, taki izolacjonizm,
nie leży w naszym charakterze i nie jest w naszym wspólnym interesie”.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, 8 marca 2017 r.

Europa jest największą potęgą handlową oraz największym dawcą pomocy rozwojowej i humanitarnej. Unijna
dyplomacja cieszy się dużym autorytetem, a jej działania przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i bardziej
zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy chociażby historyczne porozumienie z Iranem w sprawie programu
atomowego tego państwa czy rola przewodnia UE w negocjacjach prowadzących do zawarcia porozumienia
klimatycznego z Paryża oraz w przyjęciu przez Organizację Narodów Zjednoczonych zrównoważonych celów rozwoju
do 2030 r. Oddziaływanie Europy na arenie międzynarodowej odbywa się również poprzez ścisłą współpracę
z NATO i aktywne członkostwo w Radzie Europy.
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Deklaracja rzymska:
„Europa silniejsza na arenie światowej: Unia
zaangażowana we wzmocnienie swego wspólnego
bezpieczeństwa i obrony, także we współpracy
z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego
i w uzupełnieniu jej działań, z uwzględnieniem
krajowych warunków i zobowiązań prawnych; Unia
zaangażowana w ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych i opowiadająca się za opartym
na zasadach wielostronnym systemem, dumna
ze swych wartości i otaczająca ochroną swych
obywateli, propagująca wolny i uczciwy handel
oraz pozytywną światową politykę klimatyczną.”

WYZWANIA
Rola Europy na arenie międzynarodowej maleje, w miarę jak rośnie liczba ludności w innych częściach świata.
W 1900 r. mieszkańcy Europy stanowili około 25 proc. światowej populacji. Do roku 2060 będzie to mniej niż
5 proc. Do tego czasu żadne z państw członkowskich nie będzie reprezentować więcej niż 1 proc. ludności świata.
Spodziewany jest również względny spadek siły gospodarczej Europy – w 2030 r. jej udział w światowym PKB
zmaleje do poziomu znacznie poniżej 20 proc., podczas gdy obecnie wynosi około 22 proc. W sytuacji, gdy szybko
rosną wpływy gospodarek wschodzących, Europa musi mówić jednym głosem, a jej działania powinny być poparte
autorytetem wszystkich państw członkowskich.
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PRZYSZŁE DZIAŁANIA
Dobrobyt Unii i jej zdolność do utrzymania europejskich wartości na arenie międzynarodowej będą w dalszym
ciągu zależeć od jej otwartości i bliskich relacji z partnerami. Dlatego Europa dąży do zawarcia umowy
o wolnym handlu z Japonią w tym roku, bo wierzymy w handel wolny, uczciwy i oparty na zasadach.
UE zobowiązała się już do zwiększenia swojej roli poprzez rozwijanie silniejszej polityki bezpieczeństwa i obrony, tak
aby móc wziąć na siebie większą odpowiedzialność i pomóc państwom członkowskim zwiększyć wydatki na cele
wojskowe. Komisja zaproponuje na przykład program badań w dziedzinie obronności o budżecie około 500 milionów
euro rocznie. Komisja przedstawi wniosek dotyczący Europejskiego Funduszu Obronnego w połowie 2017 r.
Około 80 proc. zamówień w dziedzinie obronności ma charakter wyłącznie krajowy,
co prowadzi do kosztownego powielania zdolności wojskowych.
W białej księdze w sprawie przyszłości Europy, Komisja nakreśliła kilka scenariuszy dotyczących dalszego
rozwoju europejskiej polityki handlowej i polityki obronności. Na przykład:
• „ Ci, którzy chcą więcej, robią więcej” (scenariusz 3): Grupa państw członkowskich mogłaby podjąć decyzję o tym,
aby wspólnie nabyć drona do celów wojskowych, aby wykorzystać go do nadzoru morskiego i lądowego.
• W dziedzinie handlu UE będzie najprawdopodobniej we wszystkich scenariuszach kontynuować stopniowe
zawieranie umów handlowych. Jednakże jej zdolność do sprawnego zawierania takich umów będzie się różnić
w zależności od scenariusza.
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