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Kryzys 
  
Właściwie trudno jest dziś mówić o Unii Europejskiej bez nuty pesymizmu. W 
rezultacie rozlicznych kryzysów, w zasadzie nie powiązanych ze sobą, ale 
wzajemnie się wzmacniających, powstały obszary konfliktów politycznych i 
instytucjonalnych,  utrudniających podejmowanie decyzji, osłabiających 
zaufanie i poczucie solidarności. 
 
Z tej zbitki zjawisk nękających Europę wyciągamy wnioski o końcu Unii, o 
postępującej dezintegracji. Redukujemy sens Unii do tych właśnie zjawisk 
kryzysowych, a przecież dobrze wiemy, że Europa to dużo więcej. 
 
W połowie 2016 roku, wiele pożarów zostało ugaszonych, ale nasz europejski 
dom nie jest w najlepszej kondycji. Instytucje, decydenci polityczni na 
wszystkich szczeblach zarządzania, jak również obywatele, coraz 
częściej  zniecierpliwieni, szukają rozwiązań, nierzadko stając po różnych 
stronach tej samej barykady. Frustracja dotyczy zarówno kierunku dalszych 
zmian, jak i ich tempa. Coraz trudniej jest przekonać ludzi do tego, że Europa 
nie jest źródłem problemów, a jedyną szansą na ich rozwiązanie. Tym 
trudniej, że europejskie rozwiązania nie przychodzą łatwo. Sytuacja może się 
jeszcze bardziej skomplikować jeśli nie przywrócimy fundamentu integracji 
europejskiej: zaufania i solidarności. Utraciliśmy sporą cześć tego najbardziej 
wartościowego kapitału europejskiego.  
 
Mobilizacja na rzecz reform jest faktem, jednak wola polityczna i apetyt na 
reformy wciąż są dalekie od masy krytycznej. Problemy wewnętrzne osłabiają 
zdolność Europy do skutecznego działania w kontekście globalnym w 
sytuacji, gdy zdolność Unii do dbania o interesy jej obywateli w skali globalnej 
jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych dóbr wspólnych.  
 
Towarzysząca integracji rezygnacja z oparcia jej na finalité politique na rzecz 
stopniowych zmian pozostawiła niektóre z kluczowych obszarów integracji 
niedokończone. Kryzysy uderzały często tam, gdzie kompetencji europejskich 
nie było, lub były ograniczone. Efektywność reakcji była więc ograniczona i 
stąd pomysły na więcej Europy. Zbyt często również podejmowane działania 
nie wyprzedzały zdarzeń, a miały charakter reaktywny. Dotyczyło to także 
polityki zagranicznej w szczególności wobec Rosji. W sprawach o dużych 
konsekwencjach społecznych przyjęte procedury miały charakter 
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technokratyczny.  W takich warunkach nie musieliśmy czekać długo na to, 
aby deficyt demokracji stał się problemem. 
  
Wizja 
  
Jest wiele pomysłów na  przyszłość Europy i potrzebne  reformy. Jestem 
przekonana, że któregoś dnia uda się je zebrać w jedną wizję Europy. Mamy 
rożne poglądy na temat tego, ile wizji, ile pragmatyzmu powinno być w 
naszym  myśleniu i działaniu na rzecz wspólnej Europy. I jak włączyć w te 
procesy obywateli. Wiemy, że potrzebujemy Europy demokratycznej i że 
reformy też muszą być wprowadzane demokratycznie. W moim przekonaniu 
bardzo trudno jest zmobilizować ludzi do wielkiej zmiany, wyzwolić w nich 
entuzjazm dla zmiany  bez wyraźnej wizji tej zmiany. Ludzie chcą wiedzieć, 
dokąd ich zabieramy. Niepewność prowadzi ich do populistów. 
  
Politycy 
 
To z kolei prowadzi mnie do roli polityków w kształtowaniu emocji, co sprawia, 
że politycy stają się kluczem do wielu problemów. Europa to przede 
wszystkim ludzie, którzy mają potrzeby i marzenia. Wielu z nich nie zaspokoi 
rząd o mentalności państwa narodowego. Polityk, który dziś proponuje 
rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem obywateli na  poziomie 
państwa narodowego, składa fałszywe obietnice. Jest coraz więcej spraw, 
których rozwiązanie można odnaleźć dopiero ma poziomie europejskim. 
 
Jako obywatele żyjemy pełni niepokoju, lęku, niepewności, braku zaufania, w 
poczuciu niesprawiedliwości społecznej. Te negatywne uczucia przenosimy z 
pomocą populistycznych polityków na Europę. Politycy zachowują się 
nierzadko nieuczciwie wobec Unii. I wobec obywateli . Kampania referendalna 
w Wielkiej Brytanii jest tego przykładem. Przeciwstawiają się instytucjom 
europejskim, osłabiają efektywność ich działania. Mówią, że Unia musi coś 
zrobić, a jednocześnie są przeciw dalszej integracji. Doskonale wiedzą, iż 
wyzwania związane z migracją i uchodźcami wymagają rozwiązań 
europejskich. Jadą do Brukseli, nie akceptują tych rozwiązań i obwiniają o ich 
brak Unię. Pełna schizofrenia. 
 
Informują swych wyborców i świat, iż Unia się rozpada. To cud, iż, mimo tak 
nieodpowiedzialnej narracji, obywatele opowiadają się za integracją 
europejską. Wzrasta poparcie dla integracji w Wielkiej Brytanii. W Niemczech 
nigdy nie było tak wysokie. W Danii wzrosło w lipcu do 69%, w Finlandii do 
68%. Ten wzrost wystąpił w miesiąc po referendum brytyjskim. To nie 
obywatele domagają się referendów. To populistyczni politycy, którzy 
jednocześnie pozbawiają obywateli informacji. 
 
Nieodpowiedzialni politycy wyciągają ze zjawisk kryzysowych wniosek o 
potrzebie powrotu do przeszłości, do luźnej integracji państw narodowych, 
które łączy częściowo tylko wspólny rynek. 
 
Powstaje pytanie, czy zjawiska kryzysowe tworzą legitymację dla odejścia od 
integracji, czy raczej dla reform, które mogą poprawić zdolność Europy do 
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wspólnego działania na rzecz obywateli i ich potrzeb. Czy w sprawach Europy 
obywatele mogą ufać politykom, którzy nie mówią prawdy, składają fałszywe 
obietnice, straszą? Czy możemy ufać politykom, którzy ustawiają się w 
pozycji broniącej ludzi przed instytucjami europejskimi ? Czy mozemy ufać 
politykom, którzy ustawiają  się w pozycji polityków broniących jednych 
obywateli Unii Europejskiej przed innymi obywatelami Unii Europejskiej, 
którzy podejmują się pracy, której nikt inny nie chce wykonywać czy chcą 
studiować  w naszych uniwersytetach. Politycy utracili zdolność 
proeuropejskiego myślenia i działania. 
  
Mobilizacja do zmiany 
  
Świat i jego problemy nie odejdą, słabości Europy same nie znikną. Musimy 
wziąć się do roboty i nie dopuścić do dezintegracji Unii, która jest naszym 
miejscem na ziemi. Musimy działać, by odsunąć ryzyko dezintegracji Unii. 
Politycy muszą przestać mówić źle o Unii przez sześć dni w tygodniu i dziwić 
się, że referendum zorganizowane siódmego dnia jest przeciw Europie. Nie 
możemy mieć złudzeń. Dezintegracja Europy to rozpad na dwadzieścia osiem 
w świecie globalnym mało znaczących państw. 
  
Żeby zapewnić Europie silną pozycję w świecie globalnym i skuteczność 
działania wewnątrz, potrzebna jest większa spójność Europy, zarówno 
ekonomiczna, społeczna i terytorialna, jak i polityczna. Musimy pokazać 
obywatelom, że Europa jest jedynym sposobem na to, by globalizacja 
pracowała dla nas, a nie przeciwko nam. Jest to szczególnie ważne dla tych 
państw członkowskich, w których  potencjał rozwojowy tkwiący w handlu 
międzynarodowym  jest ciągle słabo wykorzystany. W debacie, która 
przetacza się przez Europę i w której kwestionowana jest potrzeba 
wszechstronnej umowy handlowo - inwestycyjnej ze Stanami Zjednoczonymi 
czy Kanadą, giną żywotne interesy takich państw, jak Polska, dla której 
rozwoju handel międzynarodowy jest fundamentalnie niezbędny. 
 
Europa potrzebuje kontynuacji reform. I nie jest to nic nadzwyczajnego. 
Musimy się dostosować do zmian w otaczającym nas świecie. Potrzebuje ich 
bez względu na to, czy i na jakich zasadach Wielka Brytania oderwie się od 
wspólnoty dwudziestu siedmiu. Od dawna wiemy, w jakich obszarach te 
reformy są potrzebne. To, co wydaje się przesądzone, to  to, że wzmocniona 
zostanie rola strefy euro jako centrum politycznego Unii. 
 
Czy pozostałe kraje bez euro maja dostatecznie dużo siły i odwagi, politycznej 
i emocjonalnej, by skutecznie kształtować integrację europejską? 
Demonstrują raczej dystans do wspólnej Europy. Ciągle niewiele znaczą 
gospodarczo. Cierpią na eurosceptycyzm swych elit politycznych. Już straciły 
wiarygodność jako potencjalni liderzy integracji europejskiej. 
 
Problemem strefy euro jest jednak brak jednolitej koncepcji reform, których 
strefa euro potrzebuje jak kania dżdżu. Te rozbieżności muszą zostać 
pokonane. Zarówno w odniesieniu do architektury, jak i funkcjonowania strefy 
euro. Dobrze funkcjonujący obszar wspólnej waluty leży w interesie krajów do 
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tego obszaru nie należących. Takie podejście zawsze prezentował Premier 
Cameron. 
 
Czy konsensus w sprawie reform może zostać osiągnięty bez burzliwych 
dyskusji, które dezorientują i frustrują obywateli? Ludzie dostrzegają brak woli 
politycznej reform, dostrzegają rozbieżności w pomysłach na Europę. To ich 
zniechęca do Europy. 
  
Zróżnicowana integracja 
  
Musimy jako politycy przestać kłamać, odważnie powiedzieć naszym 
obywatelom, że z dwudziestu ośmiu państw członkowskich znaczna część, bo 
19, już jest zintegrowana znacznie bardziej niż reszta. Państwa członkowskie 
strefy euro będą zawsze robić więcej razem niż pozostali. Mają unię 
bankową, nadzór, upadłość, fundusz stabilizacyjny, będą miały europejskie 
ubezpieczenie depozytów, toczą się prace nad budżetem strefy euro. 
 
Oczywiście w ramach prawnych dla strefy euro będzie potrzebna mocna 
klauzula zabezpieczająca przed dyskryminacją państw bez wspólnej waluty. 
Będzie to klauzula niedopuszczająca  ryzyk dla rynku wewnętrznego, 
chroniąca spójność społeczną, ekonomiczną i terytorialną Unii. Komisja 
Europejska będzie także musiała zapewnić  spójność polityk strefy euro i całej 
Unii. 
 
Od zróżnicowanej integracji nie da się uciec.  Zapewne będzie ona oznaczała 
także zróżnicowane korzyści dla obywateli państw  członkowskich. Politycy 
narodowi będą ponosili polityczną odpowiedzialność za dostęp obywateli do 
korzyści z integracji, za to, w którym obszarze integracji się znajdują.  
  
Potrzeba debaty 
  
To, co wydaje się niezbędne, to reformy, które pogłębią demokrację 
europejską. Ale potrzebujemy też debaty o Europie. Muszą w niej 
uczestniczyć obywatele. Ludzie chcą rozmawiać o Europie. Chcą rozmawiać 
o różnych rozwiązaniach, o różnych ścieżkach integracji. Chcą rozmawiać z 
innymi ludźmi, którzy mają  inne marzenia i problemy. To argument za 
debatą. Rozgadana Europa jest nam potrzebna. Także politycy muszą o 
Europie z nami, obywatelami rozmawiać. Nie sądzę, by obywatele krajów 
grupy wyszehradzkiej V4 chcieli, by ich rządy budowały anty-niemiecką 
koalicję w Europie. To nie ma nic wspólnego z budowaniem wspólnoty 
europejskiej. Podejrzewam, ze Prezydent Putin cieszy się, kiedy padają takie 
pomysły. 
 
Mam też wrażenie, iż dylemat : więcej lub mniej Europy istnieje przede 
wszystkim w głowach polityków. Obywatele chcą, by ich problemy były 
rozwiązywane. I doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wielu z tych 
problemów bez Europy nie da się rozwiązać. 
 


