
 

 

PRÍLOHA: Päť scenárov, ktoré ponúkajú pohľad na možný stav Únie do roku 
2025 

 
 

 

Pokračovanie 

v súčasnom smerovaní 

EÚ-27 sa zameria na 
dokončenie svojho pozitívneho 
programu reforiem. 

 
Pozitívny program činnosti naďalej prináša konkrétne 
výsledky. 

Zachová sa jednota EÚ-27. 

 Jednotnosť EÚ-27 môže však aj naďalej byť 

vystavovaná skúškam v prípade veľkých rozporov.  

 Priepasť medzi prísľubmi a ich napĺňaním sa postupne 
môže zmenšovať len vtedy, ak sa kolektívne odhodláme 
spolupracovať.

 

 

Iba jednotný trh  

EÚ-27 nemôže súhlasiť s tým, 
aby sa robilo viac v mnohých 
politických oblastiach okrem 
kľúčových aspektov 
jednotného trhu.  

 
Rozhodovanie môže byť zrozumiteľnejšie. 

 Je ťažšie riešiť problémy, ktoré sa týkajú viac ako 
jedného členského štátu, a preto sa v prípade 
spoločných výziev zväčšuje rozdiel medzi očakávaniami 
a výsledkami. 

 Občianske práva zaručené právom EÚ môžu byť časom 
obmedzené.

 

 

Tí, ktorí chcú, robia viac 

EÚ-27 bude fungovať ako 
dnes, ale umožní členským 

štátom, ktoré si to želajú, viac 
spolupracovať v konkrétnych 
oblastiach.  

 
Jednotnosť EÚ na úrovni 27 členských štátov sa 

zachová, a pre tých, ktorí si to želajú, je možné 
dosiahnuť pokrok. 

 
Rozdiel medzi očakávaniami a ich plnením sa zmenší v 
krajinách, ktoré si želajú a rozhodnú sa urobiť viac.  

 Vynárajú sa otázky týkajúce sa transparentnosti a 
zodpovednosti na jednotlivých úrovniach rozhodovania.  

 Občianske práva zaručené právom Únie sa líšia v 
závislosti od bydliska.

 

 

Menej, ale efektívnejšie 

EÚ-27 bude vo vybraných 
oblastiach politiky 

iniciatívnejšia a rýchlejšia, 
zatiaľ čo v iných, pri ktorých sa 
usúdi, že nemá pridanú 
hodnotu, konať nebude.  

 
Európski občania majú pocit, že EÚ koná iba v prípade, 
že má skutočnú pridanú hodnotu.  

 
Jasnejšie zameranie zdrojov a pozornosť zameraná na 
niekoľko vybraných oblastí pomáha EÚ-27 konať 

rýchlejšie. 

 EÚ má sprvu ťažkosti dohodnúť sa, ktoré oblasti by sa 
mali uprednostňovať.

 

 

Oveľa viac spoločne 

Členské štáty sa rozhodnú 
robiť oveľa viac spoločne vo 
všetkých oblastiach politiky. 

 
Rozhodovanie na úrovni EÚ je rozsiahlejšie a rýchlejšie. 

 
Občania majú na základe právnych predpisov EÚ viac 
práv. 

 Existuje však riziko odcudzenia skupín spoločnosti, 
ktoré majú pocit, že EÚ chýba legitimita alebo že od 
vnútroštátnych orgánov prevzala priveľa právomocí. 

 


