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Witam Was  bardzo  serdecznie. 
  
Kiedy po wielu latach będziecie wracać do naszej wspólnej szkoły - my 
nazywałyśmy ją Królówką - zobaczycie, że to są zawsze momenty bardzo 
wzruszające. Nasze pokolenia dzieli sporo. Podejrzewam, że byliście w 
większości jeszcze w przedszkolu, kiedy Polska przystępowała do Unii 
Europejskiej. Ale na pewno już wiecie, że jak się coś samemu przeżyje, to 
potem ma się już do tego zupełnie inny stosunek. Dla mnie cały proces 
przystępowania Polski do Unii był przeżyciem osobistym, bo byłam w nim 
zatopiona po uszy i emocjonalnie jako Polka i instytucjonalnie jako polityk 
przez wiele lat odpowiedzialny i za negocjacje i za przygotowanie Polski do 
wejścia do Unii.  No i potem także pierwszy polski komisarz. 
  
Moje pokolenie musiało włożyć wiele wysiłku w to, żebyśmy do Unii 
Europejskiej mogli wejść i żebyśmy byli do tego odpowiednio przygotowani. 
Przygotowania  trwały lata. Wymagały bardzo dużo cierpliwości, szczególnie 
w negocjacjach wewnątrz Polski. 
Podanie o członkostwo w UE złożyliśmy w 1994 roku. Ministrem Spraw 
Zagranicznych był wtedy Andrzej  Olechowski. Było to dokładnie 8 kwietnia 
1994 roku w trakcie greckiej prezydencji. Do Unii weszliśmy 1 maja 2004, 
czyli całe  10 lat trwały negocjacje i przygotowania do członkostwa. Żmudne i 
trudne negocjacje prowadziła z nami Komisja Europejska w imieniu państw 
członkowskich. Negocjowaliśmy w gronie dziewięciu innych kandydatów. 
Każdy kraj wchodził jednak ostatecznie do Unii na podstawie własnego 
wysiłku i stanu gotowości. Głównie chodziło o to, żeby polska gospodarka, 
polski system prawny  i instytucjonalny były na tyle sprawne i zgodne z 
kryteriami członkostwa, byśmy mieli szanse dobrze to członkostwo 
wykorzystać, ale także nie osłabiać Unii. 
  
Przykładem tego, jak wiele znaczy dobre przygotowanie do członkostwa jest 
rynek wewnętrzny Unii, czyli obszar zamieszkiwany przez ponad 500 mln 
obywateli Unii Europejskiej, na którym uznawane przez wszystkich wspólne 
normy i standardy pozwalają na utrzymanie swobody przepływu towarów, 
usług, kapitału i osób. Obniża to ogromnie koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstw, pozwala na podejmowanie na takich samych warunkach 
studiów, nie ma ceł, a produkt obecny na jednym rynku krajowym nie wymaga 
przechodzenia żmudnych i kosztownych procedur dostępu  do innego rynku 
narodowego w ramach Unii.  
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Kiedy  my przygotowywaliśmy się do wejścia do UE, integracja europejska 
miała już za sobą niemal pięćdziesięcioletnią historię. Powstała z popiołów 
drugiej wojny światowej. Wszyscy mieli wtedy dosyć rozwiązywania 
problemów i konfliktów za pomocą wojny. Ojcowie integracji europejskiej 
postanowili, że zrobią wszystko, żeby więcej nie było w Europie zbrojnego 
konfliktu. Stąd właśnie wzięła się integracja europejska - z niechęci do złych 
okresów w historii Europy, podczas których niszczyliśmy wszystko to, co 
wcześniej budowaliśmy. Potem chyba zapomnieliśmy o tym argumencie 
pokoju i stabilności, który przemawiał na rzecz integracji europejskiej. Koniec 
zimnej wojny sprawił, ze nikt juz sobie nie wyobrażał wojny w Europie. Nikt 
sobie nie wyobrażał, że znowu będziemy musieli się mierzyć z wojną w 
sąsiedztwie Unii Europejskiej, zagrażającą naszemu bezpieczeństwu. W 
ostatnich latach sytuacja uległa zmianie.  Wokół nas znowu pojawiły się 
zbrojne konflikty i wojny. Argument stabilności i pokoju  jest nadal aktualny.  
 
Kiedy patrzymy na mapę Europy, wydaje się, że jest to ogromny kontynent. 
Sam jego rozmiar daje poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jednak rozszerzymy 
tę mapę na Eurazję, to widzimy, że ta nasza Europa jest więc jedynie 
maleńkim cypelkiem dołączonym do tego wielkiego kontynentu. Widać to 
również w statystykach. Te nasze 500 milionów obywateli Unii Europejskiej to 
zaledwie 7% światowej populacji. Niestety odsetek ten będzie coraz mniejszy. 
Większość  świata rozwija się demograficznie dużo szybciej niż Europa. To 
silny argument, by trzymać się razem. We współczesnym, coraz bardziej 
chaotycznym, nieprzewidywalnym, pełnym niepewności, konfliktów i wojen 
świecie w pojedynkę nawet największe potęgi europejskie nie są w stanie 
stawić czoła zagrożeniom i wykorzystać możliwości rozwojowych, jakie daje 
świat. Patrząc na te wszystkie zagrożenia na zewnątrz i na małą w kontekście 
świata Europę, łatwo zrozumieć, że argumenty na rzecz jedności są w pełni 
uzasadnione. Dzisiaj bezpieczeństwo, nie tylko to militarne, ale też 
gospodarcze, żywnościowe, czy środowiskowe jest ważne dla każdego z nas. 
Istnieje dzisiaj wiele zagrożeń, które rozszerzają nasze myślenie o  
bezpieczeństwie czy o poczuciu bezpieczeństwa poza wymiar czysto 
militarny. Dlatego warto się zastanowić dwa razy  zanim zacznie się 
realizować pomysły osłabiające Unie Europejską. Z Wielkiej Brytanii 
dochodzą nas głosy na rzecz Brexitu, wyjścia z Unii. Jego zwolennicy, tak jak 
kiedyś w Polsce przeciwnicy wejścia do Unii, nie mają  żadnego pomysłu na 
życie poza Unią, powtarzają jedynie w silnie emocjonalny sposób, że w  
pojedynkę będzie przyjemniej, łatwiej, lepiej i nikt za nas nie będzie 
decydował.  
 
Wyobraźmy sobie, że nie ma strefy euro, a kryzys przytrafia się Europie. Bez 
Europejskiego Banku Centralnego  mielibyśmy 19 banków narodowych, które 
dewaluowałyby na wyścigi swe narodowe waluty, żeby poprawić 
konkurencyjność gospodarki. Obniżałyby wartość swojej waluty, żeby ich 
produkty były tańsze. Myślę, że mogłoby to wywołać wojnę monetarną na 
wielką skalę. Większość z nas uciekłaby ze swoimi oszczędnościami do 
Niemiec, albo Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie było strefy euro, gdyby nie 
było możliwości zasiadania do rozmów przy jednym stole i wspólnego 
szukania rozwiązania problemu, jak w przypadku Grecji, to mielibyśmy w 
Europie wyniszczające wojny gospodarcze.  
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Unia jest więc też sposobem na rozwiązywanie konfliktów. Na przykładzie 
migracji widać wyraźnie, że dla problemów, które nie respektują granic 
narodowych, bez europejskiego rozwiązania nie ma wyjścia z sytuacji. 
Chociaż bardzo długo nie docierało to do wielu państw członkowskich.  
  
Kiedy Europa Zachodnia rozpoczęła w latach pięćdziesiątych procesy 
integracyjne, my byliśmy na drugim brzegu rzeki. Nie było na nas miejsca, bo 
nie spełnialiśmy warunków niezbędnych dla przynależności do tego klubu.  
Nie byliśmy ani demokracją ani gospodarką rynkową. Znajdowaliśmy  się w 
zupełnie innym obszarze wpływów geopolitycznych. Mieliśmy zupełnie inny 
system polityczny, gospodarczy, społeczny. Twórcy integracji europejskiej 
mieli jednak wyobraźnię polityczną. W deklaracji Schumana znalazły się  
zapisy o pozostawienie uchylonych drzwi dla tych z Europy Środkowo 
Wschodniej, którzy kiedyś przecież zapukają. 
  
Oczywiście nie wszyscy w ówczesnej  Unii piętnastu państw członkowskich 
odnosili się do  zapowiadanego wielkiego rozszerzenia z jednakowym 
entuzjazmem. Odczuwaliśmy silne polityczne  poparcie  dla polskiego 
członkostwa szczególnie ze strony kanclerza Kohla. Niemcy były tym krajem, 
który pilnował, żeby Polska znajdowała się w pierwszej grupie nowych państw 
członkowskich z naszej części Europy. 
  
Polska była szczególnie trudnym partnerem negocjacyjnym. Wynikało to z 
faktu, iż ze względu na powierzchnię i liczbę mieszkańców naszego kraju 
nasze członkostwo miało potencjalnie większy wpływ na sytuację  w samej 
Unii. Niektórzy koledzy z mniejszych państw kandydujących sugerowali 
często, iż trzeba po prostu Polskę wykluczyć z pierwszego wschodniego 
rozszerzenia. Takie pomysły były w trudnych momentach negocjacyjnych 
dość popularne. Bez wsparcia ze strony Komisarza Verheugena, który w 
tamtych czasach był odpowiedzialny za rozszerzenie i Kanclerza Kohla 
możliwe, że to pierwsze rozszerzenie naprawdę odbyłoby się bez nas. 
Francja również była dla nas mało życzliwa w tym okresie. Przypominam 
sobie wypowiedzi Prezydenta Jaques’a Chiraca, który kazał nam się, 
brutalnie mówiąc, "zamknąć" i nie zabierać głosu w sprawach polityki 
zagranicznej Unii, , bo nie jesteśmy jeszcze w Unii. Brytyjczycy z kolei byli za 
nami. Oni chcieli  rozwadniania Unii, więc im więcej krajów słabiej 
rozwiniętych przystępowało do UE, tym większa szansa na Europę mniej 
skłonną do uprawiania metody wspólnotowej. Szwecja też była takim krajem, 
który bardzo otwarcie popierał to wielkie rozszerzenie. Również w Polsce 
wyglądało to bardzo różnie. Byliśmy jedynym krajem kandydującym, w którym 
istniała opozycja dla wejścia Polski do Unii Europejskiej, absurdalna i nie 
podparta żadną sensowną argumentacją. Dwie partie, które taką cyniczną 
politykę antyeuropejską uprawiały zniknęły z życia politycznego parę lat 
później.   
 
My walczyliśmy o powrót do Europy. Wtedy nie myśleliśmy o Unii, która daje 
bezpieczeństwo. Dla Finów, gdy wchodzili do Unii, bezpieczeństwo było 
bardzo ważne ze względu na bardzo długą granicę z Rosją. Dla nas 
bezpieczeństwo nie było najważniejszym argumentem. Szczególnie, że rok 
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wcześniej weszliśmy do NATO. Chęć powrotu do Europy była jednak bardzo 
silna. Korzyści, które gdzieś tam na horyzoncie się pojawiały i potrzeba bycia 
razem były w nas bardzo silne. Dzięki temu tak naprawdę udało się te 
wszystkie przeszkody pokonać. 
  
Unia zmieniła się  ogromnie w historii swojego istnienia. Po pierwsze 
rozrastała się  geograficznie przez wszystkie rozszerzenia. Nasze z 2004 roku 
było piąte. Po nas, w 2007 roku weszła Bułgaria i Rumunia. Jako ostatnie 
nowe państwo członkowskie w 2013 weszła Chorwacja. Wobec krajów z 
Zachodnich Bałkanów podjęto zobowiązanie w 2003 roku, na szczycie w 
Tesalonikach, że zostaną państwami członkowskimi. Na razie weszła  
Słowenia i Chorwacja z obszaru post jugosłowiańskiego. Z pozostałymi, a 
także  z Albanią, zawarte są umowy stowarzyszeniowe, z Serbią prowadzone 
są negocjacje. Niewykluczone więc, że i Kosowo i Czarnogóra będą kiedyś 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Polityka rozszerzenia to jest ta 
polityka, która zawsze była najbardziej skuteczna i prowadząca do 
najważniejszych zmian w Europie. To ona dawała automatyczne rozszerzenie 
obszaru stabilności, demokracji i pokoju. Dlatego jako Polska zawsze 
uważaliśmy rozszerzanie Unii  za bardzo ważne. Bardzo przeżywaliśmy dwa 
lata temu, kiedy po wyborach do Parlamentu Europejskiego, po utworzeniu 
nowej Komisji Europejskiej, grupy polityczne w Parlamencie i Radzie 
Europejskiej  podjęły decyzję, że przez najbliższych pięć lat obecnej kadencji 
instytucji europejskich nie będzie żadnego rozszerzenia, nie przyjmiemy 
żadnego nowego państwa członkowskiego. Będziemy skupieni na 
rozwiązywaniu własnych problemów. Delegacje z tzw. nowych państw 
członkowskich  protestowały przeciwko takiemu podejściu, bo pamiętaliśmy,  
jak ważną motywacją dla reform jest perspektywa wejścia do Unii. 
  
Myślę, że jako Unia ponieśliśmy klęskę, jeżeli chodzi o politykę sąsiedztwa. 
Jest to polityka, która powstała w 2004 roku i wzięła się z przekonania, że 
powinniśmy mieć wokół siebie, wokół Unii Europejskiej, wianuszek 
przyjaznych nam państw, oddanych budowaniu pokoju, respektujących 
wartości europejskie, w tym demokrację i praworządność, rozwijających 
gospodarkę  rynkową. To dotyczyło nie tylko naszych wschodnich sąsiadów, 
ale także całego Basenu Morza Śródziemnego, Północnej Afryki, Bliskiego 
Wschodu. Myślę, że w tej kwestii rzeczywiście nam się nie udało. Nie udało 
się stworzyć takiej sytuacji, gdzie mielibyśmy sąsiadów, z którymi się łatwo 
współpracuje. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdy w najbliższym sąsiedztwie 
toczą się  wojny i konflikty zbrojne. 
  
Kompetencje Unii Europejskiej opisane są w traktatach. Wynikają z decyzji 
państw członkowskich, które jednomyślnie mogą nałożyć na Unię Europejską 
nowe zadania do realizowania. Mogą też zrezygnować z pewnych 
kompetencji przekazanych do wspólnotowego działania. Warto pamiętać, że 
państwa  członkowskie są związane traktatem międzynarodowym, który 
określa kompetencje wspólnie przekazane do Unii Europejskiej. Czasem 
myślimy, że Unia zajmuje się wszystkim, co dotyczy naszego życia, ale to nie 
jest prawda. Kompetencje, zadania, które są realizowane na poziomie 
europejskim  nie biorą się z tego, że siedzi sobie jakiś Komisarz, czy 
Europarlamentarzysta i myśli sobie, czym się tu teraz zająć. One wynikają ze 



5 

 

wspólnej decyzji wszystkich państw członkowskich. O wiele łatwiej było 
przekazać UE kompetencje dotyczące wspólnego rynku - przepływ ludności, 
kapitału, towarów, usług. Bardzo trudno jest natomiast państwom przekazać 
do tego wspólnego worka kompetencje w sprawie na przykład polityki 
zagranicznej. Podatki, polityka zagraniczna, czy polityka obronna to są te 
najbardziej zakorzenione, narodowe uprawnienia, które w rozwoju 
europejskiej demokracji ciągle pozostają w obszarze tego, co decyduje o tym, 
że jesteśmy oddzielnymi państwami. Stąd też wynika słabość Unii w polityce 
sąsiedzkiej, która jest częścią polityki  zagranicznej. Wynika to z tego, że 
zanim wszystkie państwa członkowskie coś wspólnie postanowią w jakieś 
międzynarodowej sprawie, skonsultują i spróbują wypracować wspólne 
stanowisko, to niektóre państwa zdążą już samodzielnie zareagować. Bardzo 
trudno jest zatem doprowadzić do tego, żeby te stanowiska  w różnych 
sprawach były oparte na wypracowanej wspólnej pozycji wszystkich państw 
członkowskich. Ten obszar jest rzeczywiście najtrudniejszy. Mimo tego, że 
ostatni traktat bardzo dużo nowego wniósł  do wspólnej polityki zagranicznej i 
obronnej - mamy teraz wspólną służbę zagraniczną, Wysokiego 
Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa, Komisarza, właściwie 
Wiceprzewodniczącą Komisji, która kontroluje tę wspólną służbę zagraniczną 
– jest to Pani Federica Mogherini. Ale cały czas mamy do czynienia z 
ambicjami państw członkowskich, żeby indywidualnie coś zrobić, 
indywidualnie się wypowiedzieć. Przypadek Rosji doskonale to obrazował – 
Węgry, Włochy (jeszcze za premiera Berlusconiego) wykazywały bardzo dużą 
sympatię do prezydenta Putina. Wydawało się niemożliwe, żeby wypracować 
wspólne stanowisko w sprawie sankcji wobec Rosji. Udało się po części 
dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Polityka zagraniczna więc jest 
ciągle bardzo trudna, ale jesteśmy teraz na takim etapie, który pokazuje, że 
można, nawet bez zmiany traktatów, tworzyć wspólną politykę obronną. 
  
Na pewno widzicie w mediach , słyszycie na lekcjach czy w domu, że Unia 
Europejska nie ma się  najlepiej. Obecny okres jest bardzo trudnym czasem 
dla Unii. Wszystko zaczęło się w 2008 roku wraz z kryzysem finansowym, 
później do tego dołączył się poważny kryzys w Grecji, kryzys uchodźców, 
terroryzm, Brytyjscy politycy zobowiązali się  do przeprowadzenia 
referendum, w którym Brytyjczycy określą swoją tożsamość w kontekście, a 
właściwie w opozycji do, Unii Europejskiej. Zrobią to w tym najtrudniejszym 
dla Unii momencie, kiedy, jak nigdy dotąd, niesłychanie potrzebna jest 
europejska jedność i solidarność. Tzw. Brexit ciągle jest czymś, czym w 
Brukseli żyjemy. Uzgodniliśmy z Panem Premierem Cameronem, co zrobimy 
dla Wielkiej Brytanii jako Europa, żeby Wielka Brytania została. Brytyjczycy 
będą mieli referendum, które - to pewnie od rodziców wiecie, ponieważ sami 
jeszcze chyba nie mieliście okazji w żadnym uczestniczyć - jest czymś, czego 
wyników do końca nie można  przewidzieć. W referendach na ogół nie głosuje 
się w sprawie, której dotyczy pytanie. Człowiek wyraża swoje zdanie na temat 
wszystkiego, co myśli o własnych politykach, o Europie, o świecie. Dlatego 
właśnie jest to bardzo trudny instrument demokracji w krajach, w których nie 
mamy tego w genach, tak jak w Szwajcarii. Być może właśnie w tę stronę 
pójdziemy, bo jest coraz więcej pomysłów na referenda w Europie. Ale na 
razie referendum jest takim narzędziem, które w demokracji parlamentarnej 
naszego typu jest rzadko stosowane. To też oznacza, że ludzie nie mają 
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poczucia odpowiedzialności za wykorzystanie tego narzędzia, bo ono się 
nigdy do końca nie rozwinęło, nie stało się dojrzałym instrumentem 
demokracji. I to też dotyczy tego zbliżającego się referendum w Wielkiej 
Brytanii. 
  
Wielkim wyzwaniem dla Europy jest na pewno rozwiązanie kwestii migracji. 
To nie jest przejściowe zjawisko, które się za chwilę skończy. Lato na ogół 
poprawia możliwości transportowe i zwiększa aktywność szmuglerów przez 
Morze Śródziemne. Zobaczymy więc, jak to w tym roku będzie. Czy te 
instrumenty, które już zostały przez Unię podjęte będą skuteczne. Ale 
migracja jest zjawiskiem, z którym będziemy musieli sobie poradzić w 
perspektywie kilkudziesięciu lat. Będzie narastało. W Afryce w ciągu paru lat 
przybędzie dwadzieścia milionów ludzi. Nie będzie tak radykalnej poprawy 
dobrobytu, żeby ci ludzie nie uciekali przed biedą. Nie znikną wojny, nie 
znikną organizacje terrorystyczne, które nękają ten kontynent. Ludzie będą 
stamtąd uciekali. Każdy rodzic ma przecież prawo do marzenia o tym, żeby 
jego dziecku było w życiu lepiej. W związku z tym, jak już się przepłynie 
morze, to jakiś jeden, czy drugi mur, który ktoś postawił nie jest dla nich 
żadną przeszkodą. Jest to niezwykle istotne wyzwanie i będzie bardzo 
trudnym dla Europy. Szczególnie, że dzisiaj w całym świecie jest mniej więcej 
sześćdziesiąt milionów uchodźców, czyli prawie dwa razy tyle, ile żyje w 
Polsce. Niektórzy są daleko od Europy, ale wokół naszego kontynentu to 
zjawisko nie będzie zanikało, więc musimy znaleźć takie rozwiązania, które 
pozwolą na poradzenie sobie z tym problemem. To są zjawiska i procesy, w 
obliczu których musimy solidarnie jako Europa poszukać rozwiązania. Do 
tego zmierzamy – zawieramy umowę z Turcją, bardzo trudną, żeby razem to 
próbować rozwiązać. I to jest właśnie, myślę, dzisiaj największe wyzwanie. 
 
Nie byliśmy do tej sytuacji, kiedy jeden kryzys goni drugi, przygotowani. Nie 
mamy gotowych instrumentów prawnych dla rozwiązania sprawy uchodźców. 
Dużo niestety nadal zależy od państw członkowskich i od tego, czy, kiedy 
pojadą na szczyt do Brukseli i podejmą decyzję, to czy następnego dnia będą 
ją w kraju realizować. Na razie nie realizują wszystkich decyzji, które 
podejmują. To wszystko, co się w tej chwili dzieje pokazuje, że musimy 
razem, solidarnie podejmować decyzje i je wyprowadzać w życie. Jest tym 
trudniej, że w Europie obserwujemy od lat narastanie tendencji 
nacjonalistycznych, powstawanie ruchów radykalnych. Nasilają się  tendencje 
populistyczne. 
 
Polska jest przeciwko kwotom migracyjnym, a właściwie generalnie przeciwko 
przyjmowaniu imigrantów. Ale przecież któregoś dnia półtora miliona 
Ukraińców, którzy nie mają swojego miejsca zamieszkania, może stanąć na 
granicy Polski i wtedy Unia może powiedzieć „to nie nasz problem”. Nie ma 
dziś chyba ważniejszej rzeczy niż solidarne uszczelnienie granic 
zewnętrznych, niż wspólna straż graniczna, niż wspólna straż przybrzeżna. W 
porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi mamy ogromnie długą granicę, a nie 
mamy takiej straży, mimo że Traktat na to pozwala. Polska zawsze 
protestowała przeciwko wspólnej straży granicznej. To był nasz problem, 
kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Pamiętam argumenty Ligii Polskich 
Rodzin podczas negocjacji, że nie dopuści do tego, żeby Niemiec pilnował 
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polskiej granicy z Rosją. We wspólnej straży granicznej może być polski 
żołnierz, czy polski marynarz. Chodzi o to, że ona jest wspólna, wspólnie 
finansowana, wspólnie funkcjonująca. Dopóki nie usprawnimy granic 
zewnętrznych, nie uszczelnimy ich, nie zracjonalizujemy w takim sensie, że 
ich przekraczanie nie będzie mogło być  wywołane siłą tłumu, który stoi na 
granicy, dopóty będzie ryzyko potrzeby wprowadzania granic wewnętrznych. 
Dzisiaj, kiedy przejeżdżacie samochodem, to właściwie nawet nie wiecie, że 
przekraczacie granicę. Czasami jeszcze gdzieniegdzie stoją jakieś budynki, 
pozostałości po przejściach granicznych. Powrót granic, czyli likwidacja strefy 
Schengen, którą stopniowo rozwijaliśmy od 1985 roku, oznacza nie tylko 
ogromne koszty, ale też dla nas jako obywateli poczucie, że utraciliśmy coś 
niezwykle cennego. Kiedy wchodziliśmy do Unii, badania opinii publicznej 
pokazały, co jest najważniejsze dla Polaków. Okazało się, że jest to właśnie 
swoboda podróżowania po Europie. 
 
 
Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć jeden wielki proces zmiany, która 
toczy się w Unii.  Kryzys wyzwolił ogromną  mobilizację reformatorską w 
sferze funkcjonowania obszaru wspólnej waluty. Właściwie w ciągu kilku lat  
zbudowaliśmy niemal na nowo strefę euro, jej architekturę i system 
funkcjonowania. I czy tego chcemy, czy nie, to przyszłość Unii Europejskiej, to 
jest przyszłość strefy euro z osobnym budżetem, z osobnymi, specjalnymi 
rozwiązaniami instytucjonalnymi, z różnymi instrumentami stabilizującymi, w 
których my również możemy uczestniczyć nie będąc w strefie euro. Na razie 
jednak jako kraj nie wykazujemy żadnego zainteresowania. Raczej zaklinamy 
rzeczywistość i mówimy o rozpadzie strefy, o tym, że unia bankowa nie 
powstanie. To wszystko już działa, istnieje, stabilizuje i daje instrumenty na 
wypadek przyszłego kryzysu. Na to nie mamy wpływu – kryzysy przychodzą i 
odchodzą. 


