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Magnificencjo, Wielce Szanowny Panie Rektorze, 
Szanowne władze uczelni, 
Drodzy Państwo, 
 
Z wielką przyjemnością przyjęłam zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości 
inauguracji roku akademickiego na Państwa uczelni.  
 
Jak mówi mądre polskie przysłowie – „ciągnie wilka do lasu”, a więc profesora 
ciągnie w sposób naturalny do świata akademickiego, do rozmowy z młodymi ludźmi. 
Cieszę się, że mogę tu być dziś z profesurą i studentami i robić to, co uważam za 
bardzo ważne dla nas wszystkich, czyli mówić o Europie.  
 
Zostałam poproszona o przedstawienie kierunków rozwoju Unii Europejskiej, wyzwań 
i perspektyw, jakie stoją przed Europą. 
 
Znany amerykański teoretyk polityki i filozof Francis Fukuyama ogłosił kilkanaście lat 
temu koniec historii. Historia nie posłuchała jednak Fukuyamy i wręcz, po dekadzie 
relatywnego spokoju, nabrała nagłego przyspieszenia. Z jednej strony mamy wiele 
ognisk zapalnych na Bliskim Wschodzie, wzmożoną ekspansję ruchów  
fundamentalizmu islamskiego, no i mamy też coś, czego nikt się nie spodziewał 
jeszcze nawet rok temu, czyli regularną wojnę na Ukrainie, czyli u bram 
zintegrowanej Europy. 
 
Okazało się, że Unia Europejska, która powstała na popiołach II wojny światowej jako 
owoc pokojowej współpracy i zmęczenia Europejczyków konfliktem, nie do końca jest 
przygotowana  na taki rozwój wypadków. Nasza postawa wobec świata to tradycyjne 
nastawienie na pokojową współpracę, rozszerzanie więzi pomiędzy ludźmi, pokojowe 
promowanie europejskich wartości i miękkie metody rozwiązywania konfliktów. 
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, jej formuła, zasoby militarne, także 
polityczna wola ich użycia nie były w stanie sprostać nagłemu wyzwaniu ze strony 
Rosji na obrzeżach Unii. I w związku z tą nagłą zmianą w europejskim i światowym 
klimacie, Unia dokonuje redefinicji swoich priorytetów. I niewątpliwie sprawy 
bezpieczeństwa i obrony znajdują się obecnie na wyższej pozycji w agendzie unijnej 
niż jeszcze kilka lat temu. Co oczywiście nie znaczy, że Unia zrezygnuje ze swojej 
największej przewagi konkurencyjnej w  światowej „wojnie idei”, jaką, na długi 
dystans, jest jednak to, co się nazywa „miękką siłą”: uniwersalne prawa człowieka, 
współpraca oparta na idei wzajemnej korzyści i dobrobytu, polityka wyrównywania 
różnic i tworzenia jednolitego rynku bez barier. Nie wszyscy światowi aktorzy 
podzielają jednak nasze wartości. Bez siły gospodarczej i ekonomicznej nie można 
być skutecznym w polityce zagranicznej. Budowanie zdolności do prowadzenia 
wspólnej polityki zagranicznej, tak żeby za każdym razem nie trzeba było szukać 
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kompromisu między 28 indywidualnymi stanowiskami jest ciągle nie zrealizowanym 
wyzwaniem.  
 
Unia idzie również w kierunku silniejszej polityki zagranicznej, wykorzystującej 
wszystkie dostępne instrumenty – nie tylko tradycyjne techniki dyplomatyczne – bo te 
mają ograniczoną wartość w sytuacji zaognionego konfliktu, ale też  inne narzędzia z 
zakresu prewencji konfliktu, takiej jak efektywne wykorzystanie polityki handlowej, 
pomocy rozwojowej, wspólnej koordynacji polityki w kontekście międzynarodowych 
instytucji finansowych oraz stosunków transatlantyckich. To jest wyzwanie dla 
naszego strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi.  
 
Jeżeli chodzi o ten ostatni aspekt, to niewątpliwie elementem wzmacniającym role 
Unii jako globalnego aktora na scenie międzynarodowej będzie negocjowane od 
czerwca 2013r. między Unią i Stanami porozumienie o partnerstwie handlowo-
inwestycyjnym (TTiP). Stworzy ono rynek o kolosalnych możliwościach, dający efekt 
skali, a tym samym większą konkurencyjność produktom wytworzonym na tym 
obszarze. I ten kierunek transatlantycki jest przyszłościowy jako model wywierania 
wpływu przez Unię na globalne uwarunkowania gospodarcze i polityczne. Jest to też 
pewnego rodzaju „ucieczka do przodu” w momencie, gdy Europa wychodzi z kryzysu. 
 
Europa bardzo mocno odczuła kryzys finansowy, gospodarczy: 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. Integracja obszaru wspólnej waluty to proces niedokończony, 
„myśleliśmy, że stworzyliśmy konia, a on okazał się wielbłądem”. Kryzys sprawił 
jednakże, że reformy i przekształcenia, które były nie do pomyślenia przed kryzysem, 
stały się możliwe. Tak więc paradoksalnie, kryzys stał się, długofalowo, katalizatorem 
wzmocnienia instytucjonalnego Unii. Przykładem jest tu stworzenie jednolitego 
nadzoru finansowego jako jednego z trzech elementów Unii Bankowej. Ważna jest 
też rola, jaką w wyhamowaniu kryzysu odegrał Europejski Bank Centralny. Jest 
swoją drogą ciekawe, że niektórzy komentatorzy wskazują, że to właśnie EBC i Bank 
Rezerwy Federalnej w USA są tymi instytucjami, które tworzą nową filozofię 
zarządzania sprawami globalnymi, zastępując pasywność innych instytucji. 
 
Kryzys sprawił, że instytucje europejskie odzyskały wigor. Parlament Europejski jest 
jednym z głównych aktorów wspierających nowe pro-wzrostowe rozwiązania i 
reformę strefy euro. Parlament Europejski jest tą instytucją, która zyskała na 
znaczeniu zarówno w kontekście poszukiwania lepszych rozwiązań po-kryzysowych, 
jak i też samych zapisów traktatu z Lizbony. Jest jedyną instytucją, która reprezentuje, 
dzięki bezpośrednim wyborom, obywatelki i obywateli Europy. Parlament bardzo 
stara się być najpełniejsza reprezentacją interesów, ale i praw Europejczyków, 
decyduje o składzie Komisji Europejskiej, także aktywnie działa na rzecz likwidacji 
tzw. deficytu demokratycznego, poprzez budowanie bliższych więzi z parlamentami 
narodowymi. Będzie to duże wyzwanie, ponieważ nie wszystkie parlamenty 
narodowe są przygotowane do takiego dialogu. Chodzi też o to, aby nie ulegać 
dyskursowi eurosceptycznemu, który w tej chwili narasta w Europie. A możemy 
odeprzeć tę falę tylko, jeżeli będziemy rozmawiać, przedstawiając  argumenty oparte 
na faktach, a nie przekłamaniach, celowo dobranych fałszywych informacjach i 
żerowaniu na lękach obywateli. Niewątpliwie to właśnie tendencje skrajnie 
antysystemowe, antydemokratyczne, odrzucające UE są wyzwaniem dla Unii. W 
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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 
szybkiego przyjęcia euro. Przeprowadzenie operacji przyjęcia euro jest na pewno 
największym wyzwaniem dla Polski. W 2015 roku z całej grupy państw, które weszły 
do Unii w 2014 r., tylko Polska, Czechy i Węgry nie będą należeć do strefy euro. To 
oznacza, że możemy znaleźć się na marginesie podejmowania decyzji w Unii, bo 
niestety Unia coraz bardziej będzie się godziła z ideą dwóch prędkości – jednej dla 
tych, którzy chcą być liczącymi się krajami, a drugiej dla tych, którzy grają w całkiem 
inna 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.  
 
W nadchodzących latach zarówno Parlament Europejski jak i nowa Komisja 
Europejska będą aktywnie działać na rzecz dalszego pogłębiania integracji 
europejskiej na poziomie politycznym i gospodarczym. Strefa euro będzie głównym 
obszarem tej integracji – ale wszyscy jesteśmy przekonani, że integrując głębiej 
obszar wspólnej waluty, nie wolno nam dopuścić do fragmentaryzacji Unii. 
 
Musimy być uczestnikiem procesów zachodzących w Unii, a nie tylko ich 
obserwatorem. Aktywność, a nie bierność jest kluczem do sukcesu w Unii, tak jak i w 
życiu każdego z nas. 
 
Dziękuję za uwagę i życzę Państwu profesorom i studentom obfitującego w sukcesy 
roku akademickiego.   


