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Szanowni Państwo, 
 
Bardzo się cieszę z tego spotkania z Państwem. Wiem, że powiat tarnogórski jest 
jednym z tych miejsc, gdzie dobrze wykorzystuje się środki unijne z Europejskiego 
Funduszu Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Charakter 
inwestycji, które Państwo promujecie – inwestycje w kulturę, w aktywizację społeczną 
czy  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, bardzo dobrze pasują do priorytetów 
społecznych Unii na najbliższe lata. 
 
W moim poprzednim „wcieleniu” Komisarza ds. Polityki Regionalnej i 
Przewodniczącej Komisji Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego, europejska 
polityka regionalna i jej budżet dobrze służyły polskim regionom, zawsze wiedziałam, 
że je dobrze wykorzystają. Myślę, ze zasada subsydiarności, na której opiera się 
Unia, znakomicie sprawdza się w Polsce. Możemy mieć problemy z koordynacją 
spraw czy efektywnym wydatkowaniem na szczeblu centralnym, ale na szczeblu 
samorządów ta wartość rozwojowa funduszy unijnych jest widoczna. Jest dla mnie 
zawsze wielką satysfakcją gdy przyjeżdżam do miejsc takich jak Nakło i widzę ten 
ogrom zmian, który się dokonuje w polskich miastach, gminach i powiatach. 
 
I jako osoba, która współpracuje z samorządami od „zawsze”, mogę tylko serdecznie 
podziękować za tę wielka pracę, którą Państwo wykonujecie. No i za to, że gdy 
przyjeżdżam mogę odczuwać osobistą satysfakcję  że również moja praca, tam w 
Brukseli, miała sens, bo w takich miejscach jak powiat tarnogórski widzę jej efekty. 
 
Myslę, że właśnie na poziomie samorządowym jest w pewnym sensie najłatwiej 
mówić o Europie, bo właśnie tu Europa jest czym bliskim i oczywistym. Nie trzeba 
tłumaczyć jej sensu poprzez abstrakcyjne wywody, nie trzeba jej bronić od zarzutów 
bycia dalekim bytem, niewrażliwym na codzienne troski. Tu właśnie środki 
europejskie odpowiadają na te praktyczne i dotykające wszystkich troski, bo trzeba 
zbudować ośrodek kultury, bo potrzebny jest kurs nauki na komputerze, bo trzeba 
dać mieszkańcom szansę zdobycia nowych kwalifikacji, które ułatwia im znalezienie 
pracy czy wyjście z trwałego bezrobocia. 
 
Lokalnie Europa legitymizuje się sama przez się. Nie trzeba tłumaczyć dlaczego jest 
potrzebna, jak bardzo ułatwia nam życie, jak praktycznie realizuje postulat 
solidarności i współpracy, jak generuje nowe idee i więzi międzyludzkie, jak tworzy 
sprzyjające otoczenie dla powstawania nowych biznesów, jak czyni nas otwartymi na 
swiat. Nie trzeba tego wyjaśniania, bo widzimy na co dzień nowy dom kultury, salę 
komputerową, czasami nowe filharmonie czy teatry – a młodzież może pojechać 
dzięki programowi Erasmus i kształcić się, jak w okresie Renesansu, na najlepszych 
europejskich uniwersytetach. Na poziomie powiatu czy regionu widzi się Europę taką 
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jaką ona jest, Europę w działaniu – a nie wytwór fałszywych wyobrażeń, 
nieprawdziwych informacji, czy wręcz ideologicznych urojeń. 
 
Niestety, im bardziej oddalamy się od poziomu regionalnego w kierunku polityk 
narodowych, tym częsciej widzimy narastającą falę eurosceptyzmu w Europie. 
Oczywiście każdy z nas, włącznie ze mną, jest w jakimś sensie „eurosceptykiem” – w 
tym sensie, że chcemy Europę poprawić, aby działała lepiej, szybciej, sprawniej. Ale 
niestety przyzwoite słowo „eurosceptyk” zostało zawłaszczone przez ludzi nie tylko 
niechętnych, ale wręcz nienawidzących Europy.  
 
I to właśnie ta skrajna postawa jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Europy, 
dla jej jedności. Najgorsze jest to, że jest to wyzwanie sztucznie stworzone, nie 
opierające się na rzeczywistości. 
 
I odciąga uwagę Europejczyków od innych prawdziwych wyzwań, które naprawdę 
stoją przed Europą. A jest ich wiele. Zarówno tych wewnętrznych jak i tych 
zewnętrznych. 
 
Te zewnętrzne to niepewne  i wręcz groźne otoczenie międzynarodowe. Ilosć ognisk 
zapalnych w swiecie, które mogą się przerodzić w trwały, trudny do ugaszenia pożar 
jest wiele. Bliski Wschód, radykalizm islamski, który długo szukał odpowiedniego 
wcielenia zdolnego przerażać świat i znalazł swoja formę w tzw. państwie islamskim, 
mamy wojnę w Syrii, niepokoje w Egipcie. No i oczywiście najbliżej nas, prawdziwa 
wojna u bram Europy, czyli na Ukrainie, będąca wyrazem ekspansjonizmu 
rosyjskiego. 
 
I w tym trudnym geopolitycznym środowisku Unia próbuje się podnosić po 
doświadczeniu kryzysu. Europa bardzo mocno odczuła kryzys. Zarówno jeżeli chodzi 
o bezpośrednie zagrożenie, jakie stanowił on dla strefy euro, jak też o głęboko 
odczutą nieadekwatność instytucjonalną, która zapewniłaby szybką reakcję anty-
kryzysową. Kryzys sprawił jednakże, że reformy i przekształcenia, które były 
niewyobrażalne przed kryzysem, stały się możliwe. Tak wiec paradoksalnie, kryzys 
stał się, długofalowo, katalizatorem wzmocnienia instytucjonalnego Unii. Przykładem 
jest tu stworzenie Unii Bankowej, co jest bezprecedensowym osiągnięciem, zarówno 
jeżeli chodzi o istotę, jak i samą szybkość procesu decyzyjnego.  
 
Podobnego przyspieszenia potrzebujemy w dziedzinie stworzenia prawdziwie 
skutecznej i wiarygodnej  - tak dla wrogów, jak i dla sojuszników – polityki 
zagranicznej i obronnej. Z drugiej strony jednakże, Europa, która powstała jako owoc 
pokojowej współpracy, nie może się przekształcić w organizację zmilitaryzowaną i nie 
może zapomnieć o potędze tzw. „miękkiej siły”, znajdującej odzwierciedlenie w 
stałych wartościach, wynikających z jej antywojennych korzeni: obrony uniwersalnych 
i fundamentalnych praw człowieka, dążeniu do dobrobytu, tworzenia sieci pokojowej 
współpracy i likwidowania nacjonalistycznych uprzedzeń. 
 
Tylko w ramach tej wieloszczeblowej i wielopoziomowej współpracy Europa może 
odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nią stoją. A jest ich naprawdę niemało. 
Zapewnienie wzrostu, bezpieczeństwa militarnego, ale też bezpieczeństwa 
dotyczącego indywidualnego życia każdego z nas. Uruchomienie kreatywności i 
mechanizmów wzmagających mobilność, rozwój gospodarki cyfrowej, wdrożenie 
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odpowiedzialnej i skutecznej polityki zagranicznej i obronnej, dokończenie budowy 
unii bankowej i efektywnego nadzoru finansowego, kontynuacji pomocy rozwojowej 
dla innych krajów, przemyślanej polityki rozszerzenia Unii, wypracowania zgody co 
do polityki klimatycznej - to wyzwania, którym musimy stawić czoła w nadchodzących 
latach.  
 
Znajdujemy się w takim momencie, który sprzyja budowaniu skutecznej Unii 
Europejskiej. W tym procesie instytucje europejskie, w tym Parlament Europejski, 
który mam zaszczyt reprezentować, pełnią coraz bardziej znaczącą rolę. Parlament 
Europejski był jednym z głównych aktorów wspierających nowe pro-wzrostowe 
rozwiązania i reformę strefy euro, tak aby kryzys o podobnej skali już nigdy się nie 
powtórzył. Parlament Europejski jest tą instytucją, która zyskała na znaczeniu 
zarówno w kontekscie poszukiwania lepszych rozwiązań po-kryzysowych, jak i też 
samych zapisów traktatu z Lizbony. Parlament jest jedyną instytucją, która 
reprezentuje, dzięki bezpośrednim wyborom, obywatelki i obywateli Europy. 
Parlament bardzo stara się być najpełniejszą reprezentacją interesów, ale i praw 
Europejczyków.  
 
W Polsce, w sytuacji, gdy większość społeczeństwa bardzo dobrze widzi korzyści 
płynące z Unii dla rozwoju kraju, tendencje eurosceptyczne są zjawiskiem 
marginalnym.  Przejawiają się głównie w oporze niektórych środowisk wobec 
przyjęcia euro. Przeprowadzenie operacji przyjęcia euro jest na pewno największym 
wyzwaniem dla Polski. W 2015 roku spośród państw, które weszły z nami do Unii 
Europejskiej w 2014r., tylko Polska, Czechy i Węgry nie będą należeć do strefy euro. 
To oznacza, że możemy znaleźć się na marginesie podejmowania decyzji w Unii. 
Unia coraz bardziej będzie się godziła z ideą dwóch prędkosci – jednej dla tych, 
którzy chcą być liczącymi się krajami, a drugiej dla tych, którzy grają w inną grę. 
Byłoby bardzo złe dla naszego kraju, jeżeli bylibyśmy, poprzez niezrozumienie czy 
zaniedbanie, albo poprzez celowe działanie na szkodę interesów kraju, w tej drugiej 
grupie.  
 
Jeżeli mówimy o wyzwaniach, to zarówno Parlament Europejski, jak i nowa Komisja 
Europejska będą aktywnymi zwolennikami dalszego pogłębiania integracji 
europejskiej na poziomie politycznym i gospodarczym. Strefa euro będzie trzonem tej 
integracji.  
 
We wszystkich obszarach integracji musimy być, jako Unia pragmatyczni i skuteczni. 
Chodzi też jednak o to, aby skuteczność, nawet najlepsza nie była naszą jedyną 
cechą. Musimy tez zadbać o jedność i solidarność całej Unii wobec istniejących i 
przewidywanych wyzwań. Tutaj Polska, jako kolebka solidarności, ma swoją rolę do 
odegrania. Bo ta solidarność jest dla nas nie tylko ideą, ale również interesem. 
Musimy być uczestnikiem procesów zachodzących w Unii, a nie tylko ich 
obserwatorem. Aktywnosć, a nie bierność jest kluczem do sukcesu w Unii, tak jak i w 
życiu każdego z nas. 
 
I akurat Państwa nie muszę specjalnie zachęcać do aktywności, bo to Wasz chleb 
powszedni. Tu, w swoich społecznościach lokalnych powiatu tarnogórskiego 
budujecie tę Europę codzienną, dającą się lubić, nie ekscytując się specjalnie 
przepychankami ideologicznymi. Prawdziwy samorządowiec wyśmieje tych, którzy 
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psioczą i narzekają na Europę, bo wie, jak dalece nieprawdziwe są te pseudofakty, 
podawane przez tzw. „ eurosceptyków”. 
 
Cieszę się, że tu, w Waszym powiecie, Europa jest obecna w Was i w tym, co 
tworzycie. I chciałabym się zwrócić specjalnie do młodzieży: nie ulegajcie fałszom, 
kłamstwom i nie słuchajcie nieodpowiedzialnych polityków, którzy chcą zniszczyć 
zaufanie, które w sobie macie do przyszłości, którzy chcą zabić w was entuzjazm i 
nadzieję. Nie pozwólcie sobie odebrać Europy. Bo to jest Wasze miejsce na ziemi i 
możecie uczynić je jeszcze piękniejszym i lepszym. I to dzięki Wam Polska będzie 
coraz lepszym krajem do życia i coraz bardziej liczącym się krajem na arenie 
światowej, bo uczynicie ją innowacyjną w gospodarce, kulturze, nauce i 
konkurencyjną globalnie. 
 
Dziękuję za uwagę. I życzę wszelkich sukcesów całej społecznosci powiatu 
tarnogórskiego. 


