Öt évvel ezelőtt beütött a globális pénzügyi válság, amelynek nemcsak pénzügyi vonzatai voltak, hanem a társadalom és a gazdaság egészére is kihatott. Európa azonban nem adta meg maga felvette a kesztyűt. Hosszú tettünk meg azóta. Hogy ismert kifejezés éljek: a vihar kellős közepén kellett megerősíteni a csónakunkat. Mindannyiunk feladata volt, ezért közösen láttunk neki, mert hiszen ha akadály volna, valamennyien elsüllyedünk. A legnehezebb körülmények sorában is sikerült tartani a kijelölt irányt, akár zátonyra is futhattunk volna. Büszke vagyok az EB munkájára, amellyel hozzájárult a nehézség kezeléséhez. Nem futamodtunk meg a nehézségek elől, de egyébként minden erőnkkel azon voltunk, hogy a szorosabb integráció révén kreatív, innovatív, közös és átfogó európai választ dolgozzunk ki a válságra. Az eredeti Unió stabil és megbízható, növekedésorientált és szolidáris alapokra helyezése hosszú, és összetett olykor fájdalmas folyamat. A haladás, azonban európai és tag szinten egyaránt megmutatkozik: sikerült eredményeket visszaszorításában, növelve a makrogazdasági egyensúlyt és megerősítve mint politikai kormányzást; szigorúbb lett a pénzügyi felügyelet, vált a magántulajdonú bankszektor; haladást értünk el a strukturális reformok végrehajtásában és az EU versenyképességének és foglalkoztatási helyzetének javításában. A célunk az, hogy fenntartsuk és megerősítsük a európai szociális piacgazdaságot. Folyamatosan azon munkálkodunk, hogy minél jobb megoldásokat tálaljunk a mai fiatalok nemzedékének problémaira, és biztos jövőt nyújtsunk az EU polgárainak. E célból dolgoztuk ki az igazán előremutató többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos javaslatot; valamint e célból tárgyaltunk a társintézményekkel és működtünk közre az elfogadásában. Noha a költségvetés nagysága nem éri el az EB kezdeti elképzeléseit, sokkal kevesebb pénzt lehet felhasználni az ismeretek és képességek fejlesztésére, valamint a tervezésre és az innovációra. Meggyőzhetőségünk, hogy az emberekben rejlő képesség és Európa növekedési potenciálja csak így aknázható ki kis mértékben, ha befektetünk az oktatásba, a szakképzésbe, a digitális innovációba és gazdaságba. Felismerve, hogy a fiatalok munkanélküliségére sürgősen találni kell megoldást, elértük – pl. az ifjúsági közösségi foglalkoztatási kezdeményezés révén –, hogy ez az előbb is említett ügy az uniós politika középpontjába kerüljön. Európa nem engedheti meg többek között, hogy például a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok nemzedékét elveszítse. 2013-ban már jelentkeztek erőfeszítéseink első eredményei. A gazdasági fellendülés előre került: a második negyedévben az EU gazdasága kilábalt a recesszióból; a kamatkülönbözetek növekedni kezdtek; az európai pénzügyi piacok jól teljesítettek, amelyet adatok megerősödése is alátámaszt. Az eddigi eredmények csak elismerést érdemelnek, de nem ringathatjuk magunkat abba az elképzelésbe, hogy az előttünk álló feladat egyszerű lenne, sokat kell ahhoz tenni még, hogy gazdaságaink a helyes úton maradjanak, hogy egyértelműen megfordítsuk a munkanélküliség tendenciáját. Az is fontos nagyon, hogy a szociális dimenziót megerősítve biztosítsuk a gazdasági és monetáris unió működését, és hogy fokozzuk az Unió demokratikus legitimitását és elszámoltathatóságát. A tagállamok a politikai reformok végrehajtása során szuverenitásuk egyesítéséről egyeztek meg. Ezen régi gazdasági és költségvetési koordinációs mechanizmus jelentősége és nagy hordereje miatt nagyobb elszámoltathatóságot és legitimitást igényel. Ez különösen az euróövezetre igaz. Pusztán az euróövezet szorosabb integrációja viszonylatában viszont nem szabad feladni a közösen elért eredményeket. például a négy alapvető szabadságot: a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása vagy az egységes piacot. Az Európai Uniónak közös projektnek kell maradnia, olyan projektnek, amelyben valamennyi tag egyenlő félként vehet részt. Hosszú távon a politikai unió alapozására is szükség lesz, mert a gazdasági és monetáris unió stabilitása végső soron azon múlik majd, hogy milyen politikai és intézményi struktúra képezi az alapját. Az Európai Unió egészében véve erősebb. Együttes erővel gyorsabban meg tudja óvni egységes piacának, fizetőeszközének, tagjainak és intézményeinek a külföldi jelenlétét. Európa akkor lesz a leggyorsabb, akkor tudja a legjobban érvényesíteni érdekeit és értékrendjét a világban, ha egységesen lép fel. Egy erős, egységes és nyitott Európai Unió továbbra is elengedhetetlen partner az egész kerek világon: keleti és déli szomszédainknál, a Közel-Keleten vagy Dél-Amerikában. Síkraszáll és fellép a legkiszolgáltatottabbak jogaiért; valamint amelynek régióira a kohézió, társadalmaira a nyitottság és a befogadás jellemzi. A „felnőtt” Európai Uniónak fejlett, társadalmi vitakultúrával kell rendelkeznie. A Bizottság több kezdeményezéssel próbálja a jövőnkről folyó vitát felélénkíteni, kezdeményezi az beszélgetéseket és érveléseket. A világnak olyan Európára van szüksége, amely kiáll a nyitott piacgazdaság mellett, és fellép a protekcionizmus ellen, közös megoldásokat keres összetett problémákra, mint az éghajlatváltozás. Ezt szolgálták a 2013-ban, a polgárok európai évében rendezett nyilvános párbeszédek, a „Gondoljuk újra Európát” projekt, a széles körű politikai vitakultúra fokozására irányuló ajánlásunk és az európai parlamenti választások demokratikusabbá tétele. Korunk egyik legfontosabb személyisége az idén elhunyt Nelson Mandela, aki 2013 fogalmazott így decemberében: „A legnagyobb dicsőség nem az, hogy nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek leszünk felemelkedni.” E szavak csodálatosan összefoglalják, hogy miben áll az Európai Unió lényege: a haladásba és az emberekbe vetett hitben. Unió nem nyugszik bele a vereségeibe, hanem újra és újra bebizonyítja tenni akarását, sorsát veszi kézbe, és felnő a kihívásokhoz. Az Európai Unió 2013. évi tevékenységeiről szóló általános jelentés áttekintést nyújt arról, hogy az elmúlt évben miként sikerült e szellemiségnek megfelelnünk, és hogyan fogunk 2014-ben és az elkövetkező években is e szemlélet szerint cselekedni. Az Európai Unió kilábalt a veszteségből, de a kibontakozó fellendülés még igen törékeny. Rengeteg munkára volt nemrég szükség a megszilárdításához, főként a fiatalokat érintő – magas szintű foglalkoztatás visszaszorításához. A banki hitelezés helyreállítására is szükség van. 2013-ban Európa kezdett kimozdulni a pénzügyi és gazdasági válságból. Az év második negyedévében kezdték éreztetni magukat a reformtörekvések. A politikai vezetők és az uniós intézmények, köztük az Európai Központi Bank (EKB) határozott kiállása az Unió és az euró mellett kezdi meghozni gyümölcsét. Miközben a válságból adódó sürgető problémák megoldásával foglalkozott, és az Európai Unió a struktúrájának újjáépítését célzó, nagy horderejű projekttel sem hagyott fel. 2013-ban több olyan programot indított útnak az EU, amely – a bevezetett reform elismeréseként – támogatást nyújt a pénzügyi a tagállamoknak nehézségek idején. Mindezek a pénzügyi tűzfal, egy központ létrehozásával érték el csúcspontjukat. A gazdasági növekedés ösztönzése és az újabb napi problémák megakadályozása érdekében európai szinten sokkal szorosabban összehangolják a gazdasági és költségvetési politikákat. Ezzel egyidejűleg a bankunió létrehozása, amely felügyeleti és bankszanálási rendszert biztosít az euróövezet számára. Ez a rendszer a 28 tagállam számára kialakított szabályokra épül, és valamennyi országnak nyitva áll. Ezek az erőfeszítés nemcsak Európa, hanem az egész világ szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak. Az 507 millió lakosú Európai Unió a világ össznépességének 7,3%-át teszi ki, ugyanakkor a teljes bruttó hazai termék (GDP) több mint 23%-át adja. Az EU teljes GDP-je meghaladja az Amerikai Egyesült Államokét, és kétszerese Kína GDP-jének. Ez megkerülhetetlen, hiszen a válság is egyértelműen rávilágított arra, hogy Európa gazdaságai alapvetően egymásra vannak utalva. Az EU-nak számos erőssége van a kiváló humántőkétől kezdve a világszínvonalú vállalatokon keresztül a csúcsminőségű kutatás-fejlesztési és felsőoktatási intézményekig, a világ nemzetközi viszonylatban mobil hallgatóinak majdnem felét vonzzák ide. Az állami kormányzati modell amelyek összehangolja a nemzeti szuverenitást és az együttműködést – többek között az uniós intézményeken belül –, a politikai integrációra és hat ösztönzőleg. Az európai modell sok szomszédos ország szemében példaértékű. Csakúgy, mint a múltban, ez továbbra is a kontinenst szolgálja, azonban a válság tapasztalatai és tanulságai tükrében naponta folyamatosan csiszolódik. Az a tény, hogy az EU 2012-ben Nobel-békedíjat kapott, hangsúlyozza, milyen példával halad az Unió az érdekegyeztetés, a béke és a demokrácia terén. De ha Európa fenn akarja tartani vezető szerepét, a kormányzás javítására, valamint biztosítására van szükség, s az intézmények és a döntéshozatal még demokratikusabbá és átláthatóbbá váljanak. Elkerülhetetlenül megfelelő, hiszen a polgárok mindennapi életét közvetlenül befolyásoló kérdések közül egyre több EU téren dől el. Egymagukban még a tagállamok sem képesek többé megfelelően kezelni a globalizált gazdaság egyes versengéseit. A szuverenitások nagymértékű egyesítésével viszont a tagállamok erősebbé válnak, tudják hallatni hangjukat a világban. A gazdasági és a monetáris unió (GMU) életre hívása minden kétséget kizáróan az európai integráció egyik mérföldköve volt. Az euró Európa meghatározó jelképeivé nőtte ki magát itthon és világszerte. Az európai gazdasági integráció a világban egyedülálló folyamat. Mégis, míg a nagy ívű törekvéseinek némelyike nagy léptekben megvalósult, azok végrehajtása egyelőre várat magára. A válság romlása alapvetően az egységes piac eredményeibe és a közös EU valutájába vetett bizalom helyreállítására irányult, bizonyítva, hogy összevonhatatlan uniós vívmányokról van szó. Az egy önállóan működő gazdasági és intézményi reformokra összpontosítva sem szabad egyetlen pillanatra sem szem elől tévesztenünk a tágabb szempontokat. Arra kell ösztönöznünk a politikai akaratot, hogy haladjon tovább a GMU kiteljesítésének útján, ami végső soron a teljes politikai unióhoz vezet. 2013-ban két esemény egyértelműen hangsúlyozta, hogy az EU és az euróövezet kitart az integráció szorosabbra fűzése mellett. Az egyik, hogy július 1-jén uniós tagállammá vált – ez a remény is valamint a bizalom egyértelmű szimbólumának számít kevesebb mint 20 évvel a balkáni csatározások vége után. Horvátország 2003-ban nyújtotta be csatlakozási kérelmét, és 2005-től 2011-ig tárgyalásokat folytatott. Az EB 2013 márciusában közzétette a Horvátország kapcsolódási előkészületeiről szóló utolsó monitoringjelentését, amelyben megerősítette, hogy az ország készen áll az uniós tagságra. A csatlakozásig tartó átmeneti időszakban Horvátország aktív megfigyelői helyzettel rendelkezett az Uniós intézményekben. Az EU és Horvátország vezetői 2011 decemberében aláírták a csatlakozási szerződést. Ez lehetővé tette, hogy megismerje az eus munkamódszereket, valamint részt vegyen a döntéshozatali folyamatokban. A csatlakozás a horvát fővárosban, Zágrábban tartott ünnepségen részt vevő Martin Schulz, az Európai Parlament ura, Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság, továbbá Viviane Reding bizottsági Štefan Füle alelnök és biztos az uniós intézmények képviseletében csakúgy, mint Ivo Josipović horvát elnök, Zoran Milanović horváth miniszterelnöki és sok ezer horvát polgár. A csatlakozással egyidejűleg kezdte meg tevékenységét az Európai Bizottság új képviselete és az Európai Parlament tájékozódási irodája a Zágráb központjában levő EU Házban. A másik esemény, hogy az euróövezet felkészült a 18. tag befogadására, hiszen Lettország hivatalos pénzneme 2014. január 1-jétől immár az euró. Az euro bevezetésének előkészületei 2013 során fejeződnek be. Márciusban Lettország hivatalosan megbízta a Bizottságot és az EKB-t, hogy konvergenciajelentésben értékelje, teljesíti-e az országuk az euróövezethez való tartozni akarás gazdasági és jogi kritériumait, amelyek a Maastrichti Szerződésben szerepelnek. A házbizottság a közzétett jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy Lettország készen áll a közös pénz, azaz az euró bevezetésére. Az Európai Központi Bank jelentése szerint Lettország – bár gazdasági konvergenciájának hosszú távú fenntarthatósága továbbra is aggályos – mindent összevetve nem lépi túl a konvergenciakritériumok referenciaértékeit. Már az eurócsoport június 21-i ajánlásával összefüggésben az európai bizottság június 28-án kifejezte jóváhagyását, majd júliusban hivatalos jóváhagyását adta, így Lettország számára már egyenes út vezetett a közös valuta 2014 bevezetéséhez történő elején. Lettország miniszterelnöke, Valdis Dombrovskis bemutatta jelképes euróérméjüket az euróövezeti csatlakozásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Az euró és az EU stabilitásának megerősítését szolgáló tervezet egy politikai jövőképet körvonalaz, valamint rövid, közép- és hosszú távon szükséges konkrét javaslatokat fogalmaz meg. Az euróövezet szorosabbra fűzésének ez az átfogó megközelítése a következő alapelvekre épül. Manapság az első, további integráció irányába mutató lépéseket kell végrehajtani a szerződések által biztosított intézményi és jogi kereten belül maradva, követve a módszert. Az Európai Bizottság 2012-ben, a valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezetében mutatta be az euróövezet jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, azzal a céllal, hogy nyilvános vitát indítson a témáról. A második, hogy az euróövezetre korlátozott eszközök helyett sokkal inkább egy egész uniót felölelő eszközökben rejlő lehetőségeket teljes mértékben kiaknázni. 

