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W marcu tego roku obchodziliśmy sześćdziesiątą rocznicę integracji 

europejskiej, jeśli mierzyć jej wiek  podpisaniem przez sześć państw 

europejskich Traktatu Rzymskiego w 1957 roku. Za nami sześćdziesiąt lat 

głębokiej ewolucji Europy, kształtowanej nie  spontanicznie w rezultacie 

akademickich debat i utopijnych pomysłów, a przez nasze własne potrzeby 

zmian. Chyba najbardziej charakterystyczną cechą integracji europejskiej jest 

jej wielka zdolność do reform  w reakcji na popyt na zmiany płynący zarówno 

ze świata zewnętrznego, jak i oczekiwanych przez jej własnych obywateli. 

Europa jest ciągłą zmianą. To, co chcielibyśmy, by pozostawało wyryte w 

kamieniu, to europejskie wartości, fundament, na którym Europę zbudowano, 

to, co nas łączy i daje siłę w momentach zagrożenia. 

 

Zmienia się narracja europejska. Każde pokolenie ma prawo, a nawet 

powiedziałabym obowiązek zadania sobie pytania, po co nam Europa 

zjednoczona, wspólna i jakie są nasze wobec niej obowiązki. 

 

Czy możemy się dzisiaj nie obawiać o Europę? Szczególnie w świecie 

globalnym, w którym bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze, a wręcz 

przeciwnie, jest w stanie ciągłego zagrożenia. W świecie konfliktów i wojen, 

globalnego terroryzmu, notorycznie łamanych praw człowieka. W świecie, w 

którym już niedługo po prostu nie  będzie społeczeństw innych niż 

wieloetniczne, wielokulturowe i wieloreligijne. 

 

Panuje moda na krytykę status quo w Europie. Często uzasadnioną. 

Dowodem na kryzys Europy ma być powszechna zgoda na reformy. Ale 

przecież Europa integrująca się od ponad sześćdziesięciu lat jest procesem 

stałej zmiany. Mówiłam o tym na początku wystąpienia. Nigdy nie zgodziliśmy 

się na określenie finalnego kształtu integracji europejskiej. Rosła krok po 

kroku. Zmieniała się czasem wolniej, czasem szybciej. Miała tez swe 

momenty wielkiej zmiany, opartej na wieloletniej wizji i mapie drogowej 

dochodzenia do niej. Miała swoje wielkie rozszerzenie w 2004 roku. Zmianom 

zakresu i głębokości integracji towarzyszyła  zmieniająca się skłonność 



państw członkowskich do sięgania do międzyrządowej koordynacji, jako 

metody integracji. Ta skłonność nabrała rozpędu, gdy w drugiej połowie lat 

dziesiątych  tego stulecia zjawiska kryzysowe uderzyły tam, gdzie Unia nie 

miała wspólnotowych kompetencji. Bezprecedensowe reformy wymagają 

kontynuacji. Dotyczy to zarówno architektury i zarządzania obszarem 

wspólnej waluty, sektora finansowego, migracji i uchodźców. I chodzi nie tylko 

o krótkookresową stabilność w każdym z tych obszarów, ale przede 

wszystkim o rozwiązania długookresowe.  

Sukcesy reformatorskie pozostaną mrzonką, jeśli nie poradzimy sobie z 

największym dzisiaj zagrożeniem dla Europy, jakim są tendencje 

nacjonalistyczne. Integracja stawała się rzeczywistością europejską wraz z 

odejściem ostatnich dyktatur w Europie Południowej w latach 

siedemdziesiątych, i piętnaście lat później totalitarnych systemów w Europie 

Środkowo- Wschodniej. Dzisiaj, populizm żywiący się nacjonalizmem, grozi 

powrotem do przeszłości. Polityczne zapotrzebowanie na powrót do 

przeszłości jest kreowane przez nieodpowiedzialnych polityków. Mentalność 

państwa narodowego nigdy Europie nie służyła. Dzisiaj towarzyszy jej 

uwłaczający obywatelom i prawom człowieka sposób uprawiania polityki. 

Widzimy polaryzację społeczeństw, akumulację nierówności, brak spójności 

politycznej na poziomie europejskim, malejącą skłonność i zdolność do 

myślenia i działania w sposób pro-europejski wśród klasy politycznej i struktur 

administracyjnych. Naginanie demokracji, nie respektowanie wartości 

kształtuje społeczeństwo. Wygranie wyborów pod flagą europejską jest 

rzadkością wymagającą politycznej odwagi. 

 

Ale są i dobre wiadomości. Gospodarka europejska ma się coraz lepiej. 

Dotyczy to także rynku pracy. Coraz bardziej prawdopodobne staje 

się  odchodzenie EBC od niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. Wybory w 

Austrii, Królestwie  Niderlandzkim  i, przede wszystkim, we Francji 

wzmacniają Europę. 

 

Ryzyka jednak istnieją nadal, w wielu obszarach. Sytuacja polityczna na 

Węgrzech i w Polsce osłabia jedność polityczną w czasach trudnych wyborów 

w Europie. Polityczne zapotrzebowanie na powrót do Europy, która należy już 

do zamierzchłej przeszłości, dezorientuje obywateli Unii Europejskiej. Jest 

oszustwem i destabilizuje. Odwraca uwagę od realnych wyzwań przyszłości. 

Przed nami także wielka niepewność związana z Brexitem i wyzwaniem 

odbudowy relacji trans-atlantyckich. 

 

Na szczęście stopniowo powraca wiara w Europę, zapotrzebowanie na 

europejskie rozwiązania głównych wyzwań. Ani Unii ani strefie euro nie grozi 

lansowana przez coraz mniej wpływowe środowiska anty-europejskie implozja 

czy renacjonalizacja. Coraz trudniejszym wyzwaniem dla euro sceptyków jest 

zidentyfikowanie obszarów polityki europejskiej, które wymagałyby repatriacji 



kompetencji na poziom narodowy. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej 

oczywista staje się potrzeba wspólnego działania w długim okresie w 

poszukiwaniu rozwiązań dla globalnego wyzwania, jakim jest migracja. Coraz 

wyraźniej zarysowuje się koncepcja wspólnej europejskiej polityki obronnej. 

 

Polityka oporu niektórych liderów narodowych wobec wspólnotowości 

wzmacnia potrzebę budowania Europy elastycznej, wielu prędkości. A 

przynajmniej rosnącej odrębności strefy euro, która potrzebuje dokończenia, 

wzmocnienia, legitymizacji. Biała Księga Komisji Europejskiej namawia do 

refleksji. Nie pozostawia wątpliwości, co do tego, że świat nie będzie  na nas 

czekał. Nie możemy, więc stać w miejscu. Musimy kontynuować postęp w 

wielu obszarach, w których już istnieją bądź powinny istnieć polityki 

wspólnotowe.  

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez wątpienia doprowadzi do dalszego 

przesunięcia wagi politycznej Unii do obszaru wspólnej waluty. Szczególnie w 

kontekście sceptycyzmu wobec Europy widocznego niemal codziennie w 

retoryce i działaniach rządów niektórych państw spoza strefy euro. 

 

Czy możemy iść do przodu posługując się metodą koordynacji 

międzyrządowej? Na to pytanie odpowiedziały wydarzenia ostatnich lat, 

pokazujące nieefektywność takiego działania. 

 

Ale powinniśmy wziąć poważnie pod uwagę konieczność zdobycia dla Europy 

legitymacji obywatelskiej. Pytajmy ludzi, powiedzmy im, że to oni mają i prawo 

do i obowiązek wobec Europy. Powiedzmy im, że żyjemy w świecie, w którym 

istnieją wyzwania i ze strony Rosji, i ze strony globalnego terroryzmu, i ze 

strony gospodarki chińskiej. Nasze obawy są uzasadnione. Im może być 

gorzej. Nikt z nas, nawet największe państwa członkowskie w pojedynkę nie 

dadzą rady. 


