NOTATKA PRASOWA
PO POROZUMIENIU ZAWARTYM PRZEZ RADĘ EUROPEJSKĄ NADCHODZI CZAS
NA DALEKOSIĘŻNĄ REFORMĘ POLITYCZNĄ UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejskich Federalistów (UEF) z zadowoleniem przyjęła fakt, że po czterech dniach
bardzo trudnych negocjacji rządy krajowe w Radzie Europejskiej uzgodniły działania mające
na celu uruchomienie zaproponowanego przez Komisję Europejską nowego funduszu
„Następna Generacja Unii Europejskiej (UE)” (Next Generation EU).
„Fundusz ten zachowuje swój ambitny zakres, z innowacyjnym finansowaniem za
pośrednictwem wspólnego długu i wymiarem uzdolniającym do zapewnienia konkretnych
rozwiązań tego bardzo poważnego kryzysu, silnie ustawiając naprawę w kierunku planu
ekologicznej transformacji gospodarki; której kluczową kwestią są zasoby własne, tak
aktualne, chociaż jako UEF wzywamy do przyjęcia jaśniejszego i ściślejszego kalendarza ich
wdrażania.” Sandro Gozi, przewodniczący UEF i poseł do Parlamentu Europejskiego,
podkreśla: „Niemniej jednak umowa ta zawiera pewne cienie, które należy podkreślić.
Wieloletnie ramy finansowe (WRF) zostały znacznie ograniczone w porównaniu ze
wskazaniami Parlamentu Europejskiego (PE)i propozycjami Komisji Europejskiej (KE),
zwłaszcza jeśli chodzi o cięcia w odniesieniu do programów w zakresie zdrowia, badań
naukowych, polityki działań zewnętrznych i polityki migracyjnej. Wszystkie strategiczne linie
polityki zostały poświęcone na ołtarzu „dyscypliny” narzuconej przez „kraje oszczędne.”
Niemniej jednak, utrzymują one przywilej swoich „rabatów”, tak drogich Margaret Thatcher,
co jest przejawem międzyrządowego i samolubnego podejścia, jakie ich charakteryzuje.
Polegamy teraz na PE, że wzmocni porozumienie w sprawie WRF, aby zapewnić UE możliwość
skutecznego działania w dłuższej perspektywie, wykraczającej poza nagłe potrzeby kryzysu.
Wreszcie złagodzenie warunkowości w sprawie praworządności jest częściowo skazą, na
którą należy zwrócić uwagę. W tym miejscu wzywamy Komisję i prezydencję niemiecką do
przedstawienia i bardzo szybkiego przedyskutowania konkretnego i skutecznego wniosku.”
„Prawdziwy kłopot” - kontynuuje Sandro Gozi – „stanowi fakt, że zasadnicze kwestie, które
pojawiły się w negocjacjach, są kolejnym dowodem na to, że system podejmowania decyzji,
na którym opiera się Unia Europejska, jest całkowicie nieadekwatny. Jeśli UE chce być
wspólnotą losu i jeśli chce cieszyć się autorytatywną pozycją w świecie, nie może pozostać
więźniem mechanizmów międzyrządowych, które próbują sprowadzić ją do sumy państw
narodowych. Dopóki UE nie uzyska autonomii podatkowej oraz możliwości bezpośredniego
działania, to nigdy nie zostanie wyeliminowane, de facto zanim de iure, ani prawo do weta
każdego państwa członkowskiego, jak i pierwszeństwo interesu własnego kraju, który każdy
rząd promuje w negocjacjach, przedkładając go ponad interes wspólny.”
„Nadszedł zatem czas, aby ponownie otworzyć plac budowy traktatów unijnych i
zdecydowanie poprzeć reformy polityczno-instytucjonalne, które pozwolą przede wszystkim
nadać Unii Europejskiej kompetencje podatkowe oraz rozpocząć drogę ku unii politycznej.
poprzez dalekosiężną reformę Unii Europejskiej, niepowstrzymywaną przez tych, którzy nie
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dojrzeli jeszcze do nowej wizji Europy, ale ukierunkowując w tę stronę Konferencję na temat
przyszłości Europy, która, mamy nadzieję, rozpocznie się jak najszybciej.”
Bruksela, 21 lipca 2020 r
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