ПРИЛОЖЕНИЕ: Пет сценария, предлагащи поглед към
потенциалното състояние на Съюза до 2025 г.
Положителната
програма
за
действие
продължава да дава конкретни резултати.

Продължаваме, както
досега
Европейският съюз се
съсредоточава върху
изпълнението на програмата
си за положителни реформи

Остава само единният
пазар
ЕС-27
не
може
да
се
договори да прави повече в
много области на политиката,
които не са свързани с
ключови аспекти на единния
пазар

Тези, които искат да
правят повече, правят
повече

Единството на ЕС от 27 държави се запазва.
Единството на 27-те държави все пак може да
бъде
подложено
на
изпитание
при
възникването на големи спорове.
Разминаването между обещания и резултати
постепенно ще бъде намалено само ако има
колективна решимост за съвместно постигане
на резултати.
Вземането на решения може да е по-просто за
разбиране.
Решаването на проблеми, които засягат повече
от една държава членка, става по-трудно и
поради това разминаването между очаквания и
постигнати резултати по отношение на общи
предизвикателства се увеличава.
Правата на гражданите, гарантирани от
правото на ЕС, може да бъдат ограничени с
времето.
Единството на ЕС от 27 държави се запазва, а
тези, които искат повече, имат възможност за
това.
Разминаването между очаквания и постигнати
резултати намалява в страните, които искат и
решават да правят повече.

ЕС-27
продължава
както
досега, но дава възможност
на желаещите държави да
правят повече заедно в
определени области

Възникват въпроси за прозрачността и
отчетността на различните нива на вземане на
решения.

Правим по-малко, но поефективно

Европейските граждани чувстват, че ЕС
действа само когато това носи истинска
добавена стойност.

ЕС-27 се съсредоточава върху
постигането на повече и побързи резултати в избрани
области на политиката, без да
действа в други области, за
които се смята, че това няма
добавена стойност

Правим много повече
заедно
Държавите членки решават
да правят много повече
съвместно
във
всички
области на политиката

Правата на гражданите, гарантирани от
правото на ЕС, варират в зависимост от това
къде живеят хората.

По-ясното съсредоточаване на ресурси и
внимание в определени области помага на ЕС27 да действа по-бързо.
В началото ЕС среща трудности да се договори
за приоритетните области.
Процесът на вземане на решения на равнище
ЕС е значително по-мащабен и по-бърз.
Гражданите имат
правото на ЕС.

повече

права

съгласно

Съществува риск от отчуждаване на части от
обществото, които чувстват, че ЕС няма
легитимност или че е отнел твърде много
правомощия от националните власти.

