
Другий шанс Європейського Союзу

Перша половина ХХ-го століття була для європейців часом воєн та катастроф. Друга 
половина стала періодом відновлення шляхом миру та стабільності.

Будівництво Європи дозволило країнам-членам відновити процвітання, якому могли 
б завадити їхні минулі помилки. Континент живе в мирі та багатстві, а його 
демократичній та солідарній моделі може позаздрити увесь світ. Батьки-засновники 
ніколи не думали, що їхні інтуїтивні прагнення будуть настільки успішними. 
Внутрішнє завдання було вдало виконано.

Перед Європою постали нові зовнішні, життєво важливі та екзистенційні виклики.

На карту поставлена її безпека, якою вона знехтувала та довірила, здебільшого, 
своїм союзникам. Тепер у неї з'явилися вороги і конкуренти. Сусідня держава 
оголосила війну її моделі та її цінностям. А в інших частинах світу їх ставлять під 
сумнів.

Цифрова та екологічна революції змінюють усі виробничі, маркетингові та 
комунікаційні процеси, а наслідки, які ці революційні зміни спричиняють, можуть 
дестабілізувати всі наші суспільства. Пандемії зараз є всесвітніми, і 
взаємозалежність між континентами вимагає від нас вибору наших залежностей для 
того, щоб зберегти нашу автономію у прийнятті рішень.

Розмір має значення, і Європейський Союз, з усіма його недоліками та обіцянками, 
його таки набув. Але він не є єдиною силою в часи повернення держав. Він не є 
Державою і тому обмежений у своїх діях у відповідь на нові величезні за 
масштабами виклики.

Замість того, щоб намагатися реагувати на вжиті іншими заходи, наприклад, на 
американський план підтримки екологічної конверсії, Європа повинна замислитися 
над власними діями, які повинні бути більш глобальними та більш далекоглядними.

Встановлення сильних та дієвих обмежень щодо збереження навколишнього 
середовища, обов'язку дотримання та поваги до цінностей є предметом політичного 
консенсусу, підтриманого громадською думкою. Однак, зумовлені цим заходи, а 
саме: таксономія, заборони та обмеження, мають бути врівноважені, адаптовані та 
прогресивні, інакше вони стануть тягарем для європейської економіки, що в 
кінцевому підсумку призведе до її регресу та несприйняття з боку населення. Ми 
знаємо, наскільки ми винахідливі у встановленні правил та заборон, але ми повинні 
розвивати нашу уяву, щоб бути більш ефективними у заохоченні прогресу.

Саме ці питання стоять на порядку денному позачергового засідання Європейської 
Ради глав держав та урядів 9 лютого 2023 року.

Дати спільну відповідь на всі виклики за допомогою оновленої та інноваційної 
проактивної політики - нелегко, оскільки є багато розбіжностей між державами.

Це означає, що мають бути переглянуті чимало традиційних спільних політик: 
конкуренція, державна допомога, борги, дефіцити. Процес їх адаптації розпочався, 
але надто повільно.



Гарантування безпеки вимагає потужного військового потенціалу для забезпечення 
тільки одного вибору - вибору миру. Це революція для європейців, і вона буде 
дорого коштувати. Ми повинні їм у цьому допомогти.

Монетарна та бюджетна політика, спрямована на зростання, не може 
задовольнятися лише національними пріоритетами; вона повинна сприяти 
інвестиціям та намагатися стимулювати їх за допомогою щедрої та відкритої спільної 
політики.

Залучення спільних коштів для підтримки економіки через Buy European Act - це 
очевидне рішення про те, що європейські державні кошти повинні йти в першу чергу 
на модернізацію власної економіки, як це роблять всі країни світу.

Щоб досягти успіху у відкритті та освоєнні технологій, які в майбутньому 
визначатимуть різницю між країнами, необхідно примножувати можливості, 
полегшувати прийняття ризиків за допомогою стимулюючого регулювання та 
збільшення фінансової підтримки.

Бути ефективними означає робити це разом за допомогою спільної політики, а не 
кожен сам по собі. Досягти успіху в об'єднанні потенціалу європейських країн 
означає вийти за рамки суто національних відповідей на виклики. Отже, прийняти 
умову позичати та витрачати разом заради майбутнього, а не зберігати звичні 
формати.

Сімдесят три роки тому європейці погодилися скористатися можливістю робити це 
разом. То була ризикована гра, яку народи підтримали. Ніщо вже не нагадує 
тогочасний контекст. Розпочався новий етап, який вимагає ривка вперед, а отже, й 
відваги.

Для того, щоб скористатися другим шансом залишитися потужним учасником 
геополітичних, технологічних, економічних та соціальних перегонів, Європейський 
Союз повинен погодитися на перегляд своєї політики, яка була успішною в 
минулому, але не може бути застосована до нинішньої ситуації.

У нього є всі необхідні потужності. Він повинен мати для цього волю. Громадяни це 
підтримають.

Економічний успіх Європи залежатиме від її здатності адаптуватися до нового 
контексту та поміркованості у систематичному зарегулюванні. 

Якщо вона погодиться визнати, що тепер у неї є вороги, продемонструє, що вона 
сильна, якщо хоче бути такою, та що вона гнучка у своїх перетвореннях, Європа має 
всі шанси залишитися серед провідних світових держав. Цей процес починається 
зараз.
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