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W debacie europejskiej nadużywamy narracji kryzysowej. W większości 
obszarów naszego funkcjonowania jest ona nieuzasadniona. Tym niemniej 
jako obywatelka Unii Europejskiej i jako osoba funkcjonująca w instytucjach 
europejskich mam obawy, martwię się o przyszłość.  

Główną słabością Europy jest dzisiaj brak spójności politycznej. 
Przedstawiciele rządów coraz powszechniej pojawiają się w Brukseli z czysto 
narodową agendą, nie akceptując rozwiązań europejskich i wracają do 
stolic  z przesłaniem, że Europa sobie nie radzi. Jakość klasy politycznej i jej 
zdolność funkcjonowania w przestrzeni europejskiej pozostawia coraz więcej 
do życzenia. Proeuropejskie myślenie i działanie, wywiązywanie się ze 
zobowiązań europejskich, niezdolność wdrażania prawa europejskiego to 
wszystko osłabia Europę. Powraca mentalność państwa narodowego. 
Politycy partii głównego nurtu sięgają do języka i argumentów populistów.  

Martwi mnie również ekspansja nastrojów anty globalistycznych. Przekładają 
się one na podcinanie racjonalności europejskiej polityki handlowej. Grożą 
nasileniem się tendencji protekcjonistycznych, które osłabiają zdolności 
wzrostu i poprawy jakości naszego życia. Niszczą także porządek 
instytucjonalny Unii.  

W warunkach braku spójności politycznej umacniają się tendencje 
międzyrządowości w zarządzaniu Unią. Ciągle też nie znaleźliśmy formuły na 
aktywny udział społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji 
europejskich, w kształtowaniu przyszłości Europy.  

Nasza dyskusja ma dotyczyć zróżnicowania integracji europejskiej. 
Chciałabym móc powiedzieć, że to zróżnicowanie wynika z faktu istnienia 
awangardy państw, które chcą iść szybciej, dalej, głębiej w integrowaniu się z 
podobnie myślącymi. Rzeczywistość jest w dużym stopniu jednak inna, to 
rzeczywistość wielu ariergard, państw członkowskich, które wykorzystują do 
maksimum elastyczność traktatów, negocjują opt out-y czy opt in-y, 
derogacje, okresy przejściowe. Zostają w tyle, opóźniają europejskie 
rozwiązania. Wielka Brytania bez wątpienia przodowała w tego typu 
żądaniach  rozwiązań specjalnych. Zróżnicowana integracja zaczęła się 
właściwie od kwestii rabatu brytyjskiego w połowie lat osiemdziesiątych.  
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Najbardziej oczywistym przejawem zróżnicowanej integracji jest istnienie 
grupy państw, które do tej pory nie zdecydowały się wprowadzić wspólnej 
waluty. Po wyjściu Wielkiej Brytanii  centrum polityczne integracji europejskiej 
z jeszcze większą siłą przesunie się w stronę strefy euro. Pozbawiona 
brytyjskiej siły przetargowej strefa "non euro" nie wydaje się być partnerem 
współkształtującym   procesy integracji  europejskiej. W szczególności 
państwa Europy środkowo  - wschodniej demonstrują rosnący dystans do 
integracji, do współpracy, brak solidarności, zapowiadają kontrrewolucję, czy 
ogłaszają powołanie koalicji antyniemieckiej. Biorąc pod uwagę to, że ich siła 
ekonomiczna jest ciągle niewielka i że cierpią na eurosceptycyzm ich elit 
politycznych, nie cieszą się dostateczną wiarygodnością jako  potencjalni 
liderzy reformującej się Unii. Jednakże sprawna, dobrze funkcjonująca strefa 
euro jest w ich interesie.  

W tym kontekście nie jest dobrą wiadomością  brak zgody wśród państw 
członkowskich Unii tworzących obszar wspólnej waluty co do zakresu i 
dynamiki reform architektury i funkcjonowania tego obszaru. Obywatele 
obserwują burzliwe i frustrujące debaty oraz brak politycznej woli reform, a 
także rozdźwięki pomysłów na przyszłość Unii.  

 


