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Historia integracji europejskiej to historia ciągłej zmiany. Każda generacja ma prawo, 

a nawet myślę, że i obowiązek, zadania sobie pytania, po co nam Unia. Wyrosła z 

popiołów II wojny światowej, przez wiele dekad nie potrzebowała bezpieczeństwa  i 

budowy unii obronnej jako swojego priorytetu. Dziś jednak znowu staje się to niemal 

najważniejszym wyzwaniem. Świat zewnętrzny, nie tylko ten odległy, ale i ten 

najbardziej sąsiedzki staje się coraz mniej przewidywalny i bezpieczny. Do tego nasz 

transatlantycki, najważniejszy partner strategiczny sprawia, ze niemal codziennie 

mamy nowe wątpliwości, czy aby na pewno  podzielamy ciągle te same wartości 

polityczne i gotowość walki o świat otwarty, oparty na wielostronnych mechanizmach 

współpracy.  

Jedno państwo członkowskie Unii zdecydowało ją opuścić, ale jest oczywiste, iż z 

Brytyjczykami, czy bez nich będziemy kontynuować reformy. W szczególności jako 

wymagające dokończenia pojawiają się reformy strefy euro, zmiany w jej 

architekturze i w systemie jej funkcjonowania, dokończenie budowy  Unii Bankowej, 

znalezienie właściwej relacji w dążeniu do dalszej redukcji ryzyka w systemie 

monetarno- fiskalnym i jego uwspólnotowieniem. To tędy  przebiega linia głębokiego 

podziału w strefie euro.  

Brexit jest procesem obciążonym bardzo wysokimi kosztami. Przede wszystkim dla 

Brytyjczyków. Warto jednak popatrzeć na Brexit jako na skutek politycznej decyzji 

nieodpowiedzialnych polityków, którzy przedłożyli interes własnej partii nad interes 

obywateli i państwa. Jest to rownież przykład tego, jak niewłaściwie użyty wspaniały 

instrument demokracji, jakim jest referendum, może obrócić się przeciwko interesom 

obywateli.  Negocjacje są bardzo trudne, bo pokazują jak niezwykle silne i 

wielowątkowe są powiązania państwa członkowskiego z resztą Unii. Negocjacje są o 
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tym, o czym referendum nie było. O konsekwencjach tego kroku. O przyszłości, która 

nie była przedmiotem referendum. O tym, żeby nie zniszczyć z takim trudem 

budowanego przez lat pokoju na wyspie, gdzie bez granicy funkcjonuje Irlandia 

Północna, część Wielkiej Brytanii i Republika Irlandii, która jest i będzie  państwem 

członkowskim Unii. Negocjacje są o tym, by nie skrzywdzić, nie ukarać obywateli 27 

państw unijnych, którzy dokonali wyboru mieszkania i pracowania w Wielkiej Brytanii. 

Ale także obywateli brytyjskich, których życiowy wybór to Unia. Jeśli nie zdążymy, a 

czas ucieka nieubłaganie i wszystko co najtrudniejsze w negocjacjach ciagle przed 

nami, zakończyć negocjacji i procedur ratyfikacyjnych do końca marca 2019 roku, 

Wielka Brytania stanie się państwem trzecim z wielką dziurą prawną niemal w 

każdym aspekcie funkcjonowania kraju, gospodarki, przedsiębiorstw, obywateli, 

każdego sektora, z cłami, przerywanymi łańcuchami produkcyjnymi, bez wspólnej 

przestrzeni lotniczej. Więc musimy zdążyć.  

Nie najlepiej radzimy sobie w Europie z bezprecedensowym rozkwitem populizmu, 

który na naszym kontynencie najczęściej współdziała z tendencjami 

nacjonalistycznymi. Połączenie to ułatwia rozkwit zjawiska fake news. Jeśli nałożymy 

na to wszystko fakt, iż wśród obecnych leaderów europejskich nie ma już tych, którzy 

pamiętaliby czasy sprzed integracji, coraz mniej tych, którzy własnymi ideami i 

emocjami budowali integrującą się Europę, to staje się zrozumiałe, że coraz więcej 

miejsca w przestrzeni publicznej zostawiamy dla eurosceptycznych nacjonalistów i 

populistów. Rozbudzają oni lęki wśród ludzi i obiecują rożne fantazyjne na nie 

recepty. Osłabia to nasze, obywateli,  zaufanie do polityków, ich zdolności działania, 

zaufanie do Europy, osłabia spójność polityczną, dzieli Europę i Europejczyków. 

Znowu, jak wielokrotnie w historii integracji europejskiej, stoimy przed wyzwaniem 

zbliżenia ludzi i Europy. Potrzebujemy dialogu, rozbudzenia poczucia wspólnego 

losu, solidarności, odpowiedzialności za Europę, jej współwłasności, woli 

współdecydowania o jej przyszłości. Nadchodzące wybory do Parlamentu 

Europejskiego są taką okazją do wykorzystania w tym celu. Trzeba tylko na te 

wybory pójść i zagłosować. A nie jest to jeszcze, niestety, polityczną 

tradycją  w  naszej części Europy. Jako sprawozdawcy rozporządzenia dotyczącego 

rozdziału miejsc w Parlamencie po wyborach 2019 roku udało mi się przekonać 

kolegów do przyznania Polsce dodatkowego miejsca w Parlamencie. Będziemy mieć 

więc  52 parlamentarzystów. Trzeba będzie wybrać  najlepszych.  
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Polska jest państwem członkowskim Unii, które cierpi na sceptycyzm władz wobec 

Unii i  jednocześnie ma najwyższe wskaźniki społecznego poparcia dla Unii. Według 

ostatnich badań opinii publicznej Eurobarometru aż 88% Polaków uważa, iż Polska 

skorzystała na członkostwie, a 70% jest zadowolonych z członkostwa. 

Skorzystaliśmy jako społeczeństwo z zakorzenienia naszego życia w wartościach 

europejskich. Mamy świadomość, iż jesteśmy częścią wspólnoty, którą łączą 

niezwykle  ważne dla naszego życia wartości. Wspólnoty, która jest gotowa w imieniu 

wszystkich  obywateli Unii domagać się od państw członkowskich przestrzegania 

tych wartości. Skorzystaliśmy  na otwarciu europejskiego rynku pracy. Coraz pełniej 

korzystamy z tego, co oferuje wspólny rynek z 508 milionami obywateli, unia celna, 

wspólna polityka handlowa. Korzystamy z bezprecedensowej skali transferów z 

budżetu europejskiego. Inwestycji finansowanych w ramach polityki spójności i rolnej 

nie bylibyśmy w stanie sfinansować sami jeszcze przez dziesiątki  lat.  

Politycy, w szydzeniu z Europy często wykorzystują kłamliwe informacje, tworząc 

mity na użytek wewnętrznej walki politycznej. Niezwykle osłabiają  zdolność Polski 

do odnoszenia korzyści z członkostwa bezsensowne i złe dla nas obywateli, 

niszczące praworządność działania rządu i lekceważenie instytucji  europejskich. To 

nie tylko zagrożenie dla naszego przyszłego życia, ale i osłabienie pozycji Polski w 

Europie i świecie.  

Opowieści o niezwykle rozbudowanej biurokracji europejskiej ma ją zdeprecjonować 

w oczach obywateli. Tymczasem jedynie 6 procent budżetu Unii Europejskiej to 

koszty funkcjonowania  administracji europejskiej, która zajmuje się przygotowaniem 

i realizacją wszystkich polityk europejskich,  utrzymaniem budynków, służb 

zagranicznych, aktywności w państwach członkowskich. Dla porównania polska 

administracja publiczna to 700 000 urzędników. W porównaniu do liczby ludności 

Polska administracja publiczna jest niemal 200 razy większa od europejskiej. 

Porównywalną co do rozmiarów, jest administracja Paryża, a na przykład 

Birmingham ma ponad 65 000 urzędników. Europejscy urzędnicy, także pochodzący 

z Polski, zatrudniani są po przejściu bardzo trudnych egzaminów, muszą znać kilka 

języków europejskich. Tworzą unijne prawo, zarządzają setkami programów i 

kilkudziesięcioma funduszami.  

Warto sobie rownież uzmysłowić, iz budżet europejski to 1% dochodu narodowego 

brutto wszystkich państw członkowskich, a w tychże państwach budżety narodowe 

stanowią miedzy 30 i 60% dochodu narodowego brutto.  
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Wspomniałam,  jak wielkie są transfery do Polski z budżetu unijnego. Dzięki temu 

wsparciu inwestycyjnemu nasz dochód narodowy na jednego mieszkańca wzrósł z 

nieco ponad 40% średniej unijnej w 2004 roku do ponad 70%  dzisiaj. Obecnie 

toczy  się debata i proces decyzyjny związany z ustaleniem przyszłego, 

obejmującego lata 2021-27 wieloletniego budżetu Unii. Toczący się od ponad dwóch 

lat spór polityczny z Unią na temat praworządności niestety osłabił wiarygodność 

Polski w tej debacie. Będzie to budżet mniejszych środków na ważne dla Polski 

polityki, politykę spójności, około 15% mniej na poziomie europejskim oraz rolną, 

około 10% mniej, budżet nowych priorytetów w zakresie polityki migracyjnej, 

spójności, obronnej, zwiększonych istotnie środków na badania naukowe i mobilność 

studentów, budżet wspierający politykę klimatyczną Unii. Polska będzie musiała 

przemyśleć swój negatywny stosunek  do niektórych  z tych priorytetów, by 

wykorzystać dostęp do środków europejskich. Widać również wyraźnie przesuwanie 

się filozofii budżetu europejskiego w stronę wykorzystania go dla uruchomienia 

instrumentów finansowych, traktowania go jako źródła gwarancji dla wydatków 

publicznych i prywatnych. Zostanie także wprowadzany mechanizm wiążący 

przestrzeganie zasad praworządności z korzystaniem ze środków  europejskich. 

Będzie wiec obowiązkiem nie tylko przestrzeganie zasad finansowych korzystania ze 

środków europejskich, niedopuszczania do korupcji, ale także wymagana i 

kontrolowana będzie niezależność systemy wymiary sprawiedliwości, w 

szczególności  jego upolitycznienie. Stwierdzenie przez Komisję Europejską takiego 

ryzyka może prowadzić do zawieszenia, a w końcowym etapie także do odebrania, 

środków europejskich. Decyzje na wniosek Komisji podejmuje Rada w specjalnej 

procedurze odwróconej większości. To oznacza konieczność 

kwalifikowanej  większości dla odrzucenia wniosku Komisji. Uzupełnieniem wniosku 

Komisji będą opinie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego, a także rożnych międzynarodowych organizacji. 

Jednocześnie projekt rozporządzenia przewiduje, że państwo będzie kontynuowało 

wypłatę środków na projekty z własnego budżetu.  

Toczy się również dyskusja nad zmianami w systemie pozyskiwania środków do 

budżetu europejskiego. Zmniejszony zostanie udział - propozycja mówi o 60% - 

wpłaty z dochodu narodowego, wzrośnie udział dochodu z cel poprzez zmniejszenie 

z 20 do 10% kwoty pozostającej u państw członkowskich na pokrycie kosztów 

pobierania ceł. W kontekście Brexitu ten pomysł może budzić opór. Uproszczone 
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zostaną procedury wpływów z VAT. Nowe wpłaty będą pochodzić z harmonizacji 

bazy podatkowej dla przedsiębiorstw (CCCTB). Także z handlu emisjami w ramach 

polityki klimatycznej. Nowością jest tez pomysł opodatkowania korzystania z nie 

podlegających recyklingowi plastykowych opakowań.  

Bedą nowe fundusze wspierające reformy w strefie euro,  inwestycje oraz zakłócenia 

równowagi fiskalnej. Dla państw spoza strefy euro będzie możliwość skorzystania z 

pomocy technicznej dla przygotowania się do przyjęcia wspólnej waluty. Trzeba 

będzie jednak dysponować mapą drogową tego procesu.  

Na koniec kilka słów o polskiej polityce zaniechania przygotowań do przystąpienia do 

obszaru wspólnej waluty. 19 z 28 państw UE należy do tego obszaru.  85% dochodu 

narodowego Unij po wyjściu Wielkiej  Brytanii będzie wytwarzane w państwach ze 

wspólną walutą. Polityczna waga tych państw wzrośnie. Rola grupy, do której należy 

Polska, będzie zdecydowanie słabsza w procesie decyzyjnym. Nasza pozycja w 

rożnego typu negocjacjach wewnątrz unijnych będzie wiec osłabiona. W strefie euro 

będzie postępował proces pogłębiania integracji. Jest to konieczne dla 

bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego europejskiej  waluty, która jest drugą 

walutą światową.  

Dla polskich przedsiębiorstw pozostawanie Polski poza strefą euro oznacza 

utrzymywanie się ich mniej korzystnej pozycji kosztowej, obciążenie ryzykiem 

kursowym, droższy kredyt. Dla porównania długookresowa stopa procentowa w 

Polsce, mierzona dochodowością obligacji rządowych wynosi 3,3%, w strefie euro 

1%. Jest to rownież wyższy koszt obsługi zadłużenia krajowego. Wyższe jest rownież 

ryzyko napływu kapitału spekulacyjnego. Polski sektor bankowy znajduje się poza 

nadzorem i ochroną Europejskiego systemu nadzoru bankowego oraz 

restrukturyzacji  i upadłości. Pozostając poza Unią Bankową nie mamy dostępu do 

środków stabilizacyjnych. Według obliczeń Banku Światowego koszty pozostawania 

poza strefą euro wynoszą dla polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych 35 

mld złotych. Warto więc przynajmniej podjąć dialog ze społeczeństwem w tej 

sprawie. 

 


