
Európánk többre hivatott   
Európa története válságok sorozatán keresztül alakult. A modern történelem minden egyes 
olyan állomásán, amikor Európának számot kellett vetnie helyzetével, közeledtünk egymáshoz. 
Ez lehetővé tette számunkra, hogy átvészeljük a legsúlyosabb nehézségeket, és hogy 
intézményeink reagáljanak az emberek aggályaira.  Hogy érezhetően javítsák az emberek 
életszínvonalát. Az európai szellemiség következetesen a verseny fölé helyezi az 
együttműködést. Jólétet, erős demokráciákat és az egyéni szabadságjogok mindenek feletti 
védelmét teremtette meg. Csak az elmúlt néhány évben olyan problémákkal szembesültünk, 
mint a bankok csődbemenetele, az államadósság-válságok és a migrációs nyomás, amelyeket 
egy korábban soha nem tapasztalt globális világjárvány követett. Mindezek az események 
közelebb hozták Európát egymáshoz, és erősebbé váltunk.  
Ezt az egységet most ismét próbára teszi a közelünkben zajló háború okozta feszültség, a 
minden eddiginél magasabb infláció, a villamosenergia- és energiaárak példátlan emelkedése, 
a folyóink szárazságát és erdőink felégését okozó éghajlati katasztrófa, az élelmiszer-ellátás 
bizonytalansága és a gyorsan kibontakozó megélhetési válság.  
Európa ismét próbára van téve. Európának ismét reagálnia kell. Ismét össze kell fognunk. 
Európának ismét alkalmazkodnia kell a helyzethez. Az Európai Parlament pedig ismét készen 
áll arra, hogy betöltse szerepét.  
A fűtőanyagok ára emelkedik, az ipar egyre nagyobb problémákkal küzd, és tankolni is egyre 
drágább. Az infláció miatt az árak tartósan magasak. Mindezt tudjuk. De amikor a legnagyobb 
nyomás alatt vagyunk, akkor kell kiállnunk az igazunkért, eltökéltebben, mint valaha. Ekkor 
kell az elméleti Európának gyakorlati vezető szerepet vállalnia. Gyorsan, határozottan és 
bátran. Európának képesnek kell lennie a kihívásokat kezelni, legyen szó a megélhetési 
költségekről, a villamosenergia-árakról, az éghajlatváltozásról, a honvédelemről, az 
élelmezésbiztonságról vagy Ukrajna támogatásáról. Az egyetlen út az egység. 
Európa többre hivatott.  Ez volt az egyértelmű felhívás, amely 2022 májusában hangzott el az 
Európai Parlamentben az Európa jövőjéről szóló, egy éve folyó polgári konferencia 
következtetéseiben. Az Európai Bizottság elnöke ezen a héten javaslatokat terjeszt elő az 
Európai Unió helyzetéről szóló éves beszédében. 
Az Európai Parlament szerint a polgárok által felvetett ezen alapvető kérdéseknek központi 
szerepet kell játszaniuk a javaslatokban: 
Átfogó biztonsági és védelmi uniót kell létrehoznunk. Biztonsági és védelmi eszközeinket és 
infrastruktúráinkat át kell alakítani. Az Ukrajna elleni brutális, törvénytelen és indokolatlan 
invázió megmutatta, hogy a világ mennyit változott február óta. Jobban ki kell használnunk 
védelmi költségvetésünket, és el kell kerülnünk a párhuzamosságokat a páneurópai védelmi 
kapacitás terén, kiegészítve a NATO-t, és nem versenyezve azzal.  
Másodszor, foglalkoznunk kell Európa energetikai rezilienciájával és autonómiájával. 
Csökkentenünk kell a megbízhatatlan beszállítóktól való függőséget. Ehhez kapcsolódnak azok 
az azonnali intézkedések, amelyeket a villamos energia növekvő költségei hatásának 
csökkentése érdekében meg kell hozni. Sürgősen foglalkozni kell a családokat Európa-szerte 
sújtó áremelkedésekkel, többek között a politikai stabilitás biztosítása érdekében.  Ugyanakkor 
továbbra is teljesíteni kell ambiciózus éghajlat-politikai céljainkat, és fel kell gyorsítanunk 
energetikai és zöld átállásunkat. 
Harmadszor, a világjárvány hiányosságokat tárt fel a tagállamok egészségügyi 
ellátórendszereiben. Az Európai Parlament az egészséghez való uniós jogot szorgalmazza. Ami 
a vírusok terjedésének korlátozását vagy a speciális kezelésekhez való hozzáférés 
megkönnyítését illeti, a megoldás gyakran a határokon átnyúló együttműködés fokozásában 
rejlik.  
Az erőfeszítések fokozása költségekkel jár majd. A növekvő nehézségekre adott válaszunk 
fokozása érdekében korszerűsítenünk kell az uniós költségvetést. Költségvetésünknek 



ellenállóbbnak kell lennie a válságokkal szemben, és dinamikusabbnak kell lennie ahhoz, hogy 
gyorsan meg tudjon felelni a változó vagy váratlan prioritásoknak.  
Az elkövetkezendő hónapok nehezek lesznek, de már bebizonyítottuk magunknak, hogy 
célzott elszántsággal az európaiak jól meg tudnak küzdeni a nehézségekkel. Az európai 
együttműködés és integráció a világháború utáni nehézségek leküzdésére irányuló, egymással 
való szolidaritás iránti vágyból eredt. Európa biztos lehet abban, hogy képes megbirkózni a 
nagy horderejű problémákkal. Már bizonyította erejét.  
Ez Európa nagy pillanata. Többet tehetünk – együtt. 
Roberta Metsola         
az Európai Parlament elnöke 
 


