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Rasprava o
budućnosti
EU-a: postoji
li snaga
zajedništva?
Europski se identitet
stvarao šezdeset godina. Koliko nam je to
nasljedstvo vrijedno i
hoćemo li ga očuvati i
dalje razvijati, pitanje
je na koje će i građani
morati dati odgovor
– poručuju iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj

K

ada su prije šezdeset godina
europski čelnici stavili svoj
potpis na Rimske ugovore i
tako stvorili temelje Europske unije kakvu danas poznajemo, prvi i
najvažniji cilj bio im je postići mir i
stabilnost za svoje narode. Šest desetljeća poslije, 27 država članica Unije,
a nas više od 500 milijuna građana,
činimo jedno od najnaprednijih dru-

štava na svijetu. Koliko god ozračje
možda i nije slavljeničko, priznajmo
si ipak da su takva postignuća bila
moguća jedino velikim zajedničkim
trudom: iz dana u dan prenosili smo
svoje vrijednosti u stvarnost te tako
do danas održali i unaprijedili temeljne vrijednosti svog društva.
HRVATSKI GRAĐANI
PRIDONOSE RASPRAVI
Brojni Europljani, međutim, preispituju ostvarena postignuća, pa i naši
građani. Sloboda, mir, stabilnost, solidarnost i rast uzimaju se zdravo za
gotovo, a u biti su to vrijednosti koje
moramo štititi svaki dan. Mnogim građanima osnova svih sloboda upravo je
sloboda kretanja – u EU-u danas mladi mogu studirati gdje žele, radnici
jednostavnije birati mjesto zaposlenja, a svi možemo bezbrižnije putovati
Unijom. S druge strane, ima i onih koji
ne osjećaju pripadnost Uniji ili podsjećaju kako su granice odnedavno
ponovno pod većom kontrolom zbog
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migracijske krize koju većina građana
doživljava kao krizu svih kriza. Građani budućnost naše zajednice vide vrlo
različito – nekima je opstanak Unije
neminovnost, drugi očekuju više truda kako bi postala uspješnija, a dio
njih ne vidi svrhu njezina postojanja.
Sve su to mišljenja građana koja smo
ovih dana imali priliku čitati upravo
na ovim stranicama. Pozivam građane
da se uključe u širu raspravu o budućnosti Unije, osobito sada, uoči početka obilježavanja šezdesete obljetnice
Rimskih ugovora. Podsjećam kako
će se sljedeći tjedan u talijanskom
glavnom gradu okupiti čelnici svih
27 država članica i razgovarati o viziji
zajedništva te o tome kako zadržati
dosegnute standarde i prednosti, ali
i ojačati potencijale Unije.
BOLJE PROGNOZE RASTA
Građani Unije zadnjih su se godina
borili s dosad najtežom gospodarskom, financijskom i migracijskom
krizom, što je, razumljivo, utjecalo

na njihovu podršku europskom projektu. Međutim, sve države članice
– pa i Hrvatska – izašle su se iz gospodarske krize. Komisija je, naime,
povećala prognoze rasta hrvatskog
BDP-a za 2017., pa i za nadolazeću
2018. godinu. Istodobno, Komisija
je istaknula nužnost reformi kako se
održivost ostvarenih stopa rasta ne
bi dovela u pitanje te kako bi se postojeći zamah pretvorio u konstantu.
NEMINOVNE PROMJENE
No koliko god se mi s pravom ponosili Europom kao jednim od
najnaprednijih društava i najvećih
trgovinskih sila te predvodnicom u
inovacijama, ne možemo zatvarati
oči pred izazovima s kojima se suočavamo, a još manje pred izazovima
s kojima će se suočiti buduće generacije. Primjerice, nijedna država
članica do 2060. neće imati više od
jedan posto svjetskog stanovništva.
Očekuje se i da će se gospodarska
moć Europe u relativnom smislu

POKRETAČI
BUDUĆNOSTI
Europa je na raskrižju
i mora odlučiti na koji
način želi rješavati
izazove današnjice. Više
saznajte na web stranici
https://ec.europa.eu/
commission/whitepaper-future-europedrivers-europesfuture_hr

smanjiti te da će Europa 2030. činiti mnogo manje od 20 posto svjetskog BDP-a (danas čini približno 22
posto). Obljetnice su tu da se prisjetimo važnih dogovora, ali i da
osvijestimo moguće promjene koje
čekaju nove naraštaje. Sve su to tek
neki od izazova koji su pred nama,
a kako bi se uspješno prebrodili,
a nove prilike što bolje iskoristile,
čelnici Unije i nacionalnih vlada
moraju odlučiti gdje leži snaga
zajedništva i kako je najbolje upotrijebiti. Nedavno predstavljena
Komisijina Bijela knjiga s pet scenarija o budućnosti Europe samo je
polazna točka za hvatanje u koštac
s promjenama – jer ako se za njih ne
pripremimo, svijet se neće prestati
mijenjati, no Europa će samo promatrati, a ne i oblikovati trendove.
Nemojmo to dopustiti – uzmimo
sudbinu u svoje ruke te nastavimo
graditi kvalitetnu budućnost Europe za sebe i buduće naraštaje.

