Draft na UTW na podstawie przesłanych notatek
Świat stoi przed wieloma naglącymi wyzwaniami. Nawet największe potęgi nie są w
stanie sobie z nimi poradzić samodzielnie.
Europa, która jest tylko maleńkim odrostkiem Eurazji nie może działać na zasadzie
rozdrobnionych jednostek narodowych. Tak jak kiedyś polska pokonała zakorzenioną
wtedy w umysłach ideę rozdrobnienia dzielnicowego i stała się zjednoczonym
państwem, by stawić czoła wyzwaniom, tak też teraz Unia podejmuje się podobnego
zadania.
Z wielką siłą oddziałuje na nas presja konkurencyjna rozwijającego się w tempie
przyspieszonym świata: Azji, Ameryki łacińskiej.
W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat czekają nas masowe migracje z Afryki
subsaharyjskiej i krajów dotkniętych przez katastrofę klimatyczną.
Musimy się mierzyć z wieloma ryzykami dla naszego bezpieczeństwa.
Nie ma czasu na myślenie: nasze społeczeństwa przechodzą radykalne zmiany
demograficzne. biorąc je pod uwagę oraz troskę o środowisko, musimy nadążyć za
wyścigiem technologicznym w świecie oraz odnaleźć swoje miejsce w gospodarce
globalnej.
To wszystko wymaga głębokich przewartościowań z naszej strony na temat roli
państwa narodowego. Coraz więcej liderów politycznych to rozumie, ale wśród wielu
sa ciągle żywe atawistyczne przekonania nacjonalistyczne, które uniemożliwiają
dalsze jednoczenie się Europy dla wspólnych celów, tak aby nasz kontynent nie był
zmarginalizowany w XXI wieku przez kraje takie jak Chiny czy Indie. Dotyczy to też
Polski.
Musimy myśleć i działać razem, również w obronie naszych wspólnych europejskich
wartości: przestrzeni dla indywidualności, wolności wypowiedzi, otwartej partycypacji
politycznej, rządów prawa.
Musimy dbać o jakość naszego życia, o bezpieczeństwo naszej planety,
nie ma planety B, na która możemy odlecieć, jeśli tu nam nasz europejski projekt nie
wyjdzie.
Po drugiej wojnie tworzyliśmy porządek świata. Nie możemy teraz go „odpuścić”
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innym, którzy są w dramatycznym często konflikcie z naszymi wartościami i preferują
model autorytarny, czy to Chinom czy Rosji putinowskiej.
Musimy myśleć strategicznie, a nie zaściankowo. Nasz dom to Europa. To wspólne
dobro, zespól wartości i instytucji, które wypracowaliśmy przez ponad 60 lat. Teraz
ten projekt europejski jest tak ważny jak nigdy przedtem. I dlatego musimy go
odświeżyć wspólnie, jao obywatele, a nie tylko państwa członkowskie. Potrzebujemy
jedności, spojnosci politycznej, aby działać szybko, pro-aktywnie, a a nie reaktywnie
na to co świat na nas „rzuca”.

My, Polacy żyjemy w dużym kraju, ale w kontekście światowym jesteśmy mała
gospodarka i krajem relatywnie peryferyjnym dla turborozwoju gospodarczego
następnych dekad. Dlatego
nie możemy patrzeć oddzielnie na polskie i europejskie potrzeby, wyzwania, szanse..
To byłby wielki historyczny błąd, I musimy go uniknąć.

Za nami dziesięć lat wielkiego, trudnego testowania naszej zdolności
do reform Europy, wspólnego działania, trudnych chwil.
Wyszliśmy z tego testu jako Europa wzmocnieni.
Ale mamy wiele do zrobienia, żeby nasi obywatele mogli czuć się
bezpiecznie, by europejskie polityki i budżet pracowały dla nich, dla
wszystkich, bez względu na to, gdzie w Europie żyją.

Wokół nas dużo niepewności. Nowe siły w świecie, nowe wyzwania
geopolityczne. Nasi tradycyjni partnerzy, tacy jak USA, nie są już tym stałym
punktem orientacyjnym. Partnerstwo transatlantyckie, choć jest niezmiernie istotne
dla naszego bezpieczeństwa, stało się czymś niepewnym pod prezydentura Donalda
Trumpa. Nie mamy pewności jak będzie wyglądała polityka USA w najbliższych
latach.
Dlatego, biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, obecne i przyszłe, wiemy jedynie, ze
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musimy wyważać częściej niż poprzednio jakie są nasze potrzeby w kontekście tego
co chcemy kontynuować i jakie konieczne zmiany musimy wprowadzić, aby zyskać
wysoki stopień odporności politycznej i gospodarczej na potencjalne wstrząsy
geopolityczne i geoekonomiczne, oraz na zmieniający się w stopniu przyspieszonym
pejzaż kulturowy..

Ale fundamentalna jest
nasza zdolność do podjęcia wspólnych decyzji i wprowadzenia ich
w życie jest Chodzi nie tylko o rządy i instytucje europejskie, ale i o
społeczności lokalne i regionalne.
Ostatnia dekada pokazała potrzebę budowy warunków dka
uruchomienia wzrostu gospodarczego,
nowych miejsc pracy, inwestycji, ale tez wychodzenia z kryzysu w sposób
sprawiedliwy społecznie, jednocześnie podejmując bezprecedensowe
wyzwania związane z migracja i uchodźcami, ryzykiem dla
bezpieczeństwa, inwestując w nową politykę energetyczna, w budowę
unii cyfrowej, w Unię obecną i silną w świecie globalnym. Wiele zrobiliśmy dla
przejrzystości naszego funkcjonowania, dbając o legitymację społeczną.
Też jeśli chodzi o biedę, wykluczenie społeczne to był to okres poprawy
sytuacji.
Zmniejszały się różnice strukturalne miedzy gospodarkami.
Zreformowaliśmy bardzo istotnie europejskie sektor finansowy zarówno z
punktu widzenia stabilności, jak i źródeł finansowania, a także
bezpieczeństwa konsumentów.
Był to też wyjątkowo dobry okres dla krajów mniej zaawansowanych, których stopa
wzrostu 2006-17 wynosiła 4,5% a bardziej rozwiniętych 1,4%.
W całej Unii rosną płace.
Powstało 750000 miejsc pracy.
3

Poparcie obywateli dla euro nigdy nie było tak wysokie. Rośnie jego
globalna rola. Jest tak, bo dla coraz większej liczby ludzi, przedsiębiorców, ale tez
konsumentów, wspolna waluta daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa.
Pracujemy nad unią cyfrową, bo bez niej nie będzie silnej i konkurencyjnej
gospodarki.
Odeszliśmy od opłat roamingowych , co dało 12 razy większe użycie
danych przez obywateli.
Zlikwidowaliśmy też blokowania usług lokalnie.
Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną to poważnie traktujemy podjęte przez Europe
zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2015 roku w Paryżu.
Zdecydowaliśmy, że przechodzimy jako Europa do czystej energii
Do 2030 r o 40% ograniczone zostanie emisja gazów cieplarnianych
OBYWATELSKIE PRAWA DO PRYWATNOŚCI

W tym zakresie
właściwie zaoferowaliśmy światu globalne standardy poprzez General
Data Protection Regulation
Potraktowaliśmy poważnie Bezpieczeństwo w sieci, prawo do anonimowości.
Ze względu na zagrożenie terrorystyczne wprowadziliśmy rejestr nazwisk pasażerów.
22 państwa mają prokuratora publicznego europejskiego
MIGRACJA stała się jednym z problemów żywotnych dla europejskiej opinii
publicznej.
Podjęliśmy współpracę z krajami pochodzenia
Podpisaliśmy umowę z Turcją: do 4 mln uchodźców , 6 mld euro , to oznacza mniej
niebezpiecznych podróży.
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Jakie są obecnie wyzwania zewnętrzne, które będą określały politykę
europejską w najbliższych latach:
Klimat
Digitalizacja
Musimy zmienić to co jest piętą achillesową, że
wśród 15 największych cyfrowych nie ma żadnej firmy europejskiej.

NOWA STRATEGIA EUROPEJSKA, Dziś W Sibiu
To co będzie naszymi priorytetami w nadchodzących latach do 2030 roku ( który się
wydaje tak odległy, a przecież jest tuż za rogiem)
Europa chroniąca: miejsca pracy, miejsce dla frim europejskich w globalnym wyścigu,
prawa socjalne, etc.
Unia obronna, której zaczątkiem jest PESCO

Wspólne zarządzanie migracją: wzmocnione granice, utrzymanie strefy Schengen
jako rzeczywistości, ale tez symbolu jedności europejskiej
Europa konkurencyjna, opierająca się na innowacjach (G5, sztuczna inteligencja,
zarzadzanie wielkimi systemami)
Nowoczesna polityka przemysłowa
Rynek wewnętrzny
EMU, w tym instrument budżetowy
Europejski rynek pracy, warunki, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność
Stworzenie europejskiej sieci transportowej o najszerszym geograficznie zasięgu
Europa sprawiedliwa
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Rozbudowa filaru socjalnego, w tym włączenie społeczne i równość
Praworządność (powiazanie funduszy spójności z przestrzeganiem
praworządności w ramach nowego programu „Prawa i wartości”). W krajach
„zagrożonych” fundusze te będą mogły być kierowane bezpośrednio do organizacji
pozarządowych, omijając struktury państwowe.
Klimat.: Europa zielona, solidarna z przyszłymi pokoleniami.
Olbrzymia suma 380 mld euro zostanie przeznaczona również na m.in. walkę ze
zmianami klimatycznymi. To ok. 25 proc. wszystkich środków unijnych.
Gospodarka o obiegu zamkniętym
Unia energetyczna
System wielostronny
Europa ważna globalnie
Wto
Globalna rola euro
Afryka
Dla nas, dla Polski ważne jest abyśmy potrafili się włączyć w te wszystkie polityki i
programy.
Ale najważniejsze, na ten moment, jest abyśmy odzyskali naszą reputacje w Unii,
abyśmy stali się znów wiarygodnym partnerem dla innych państw członkowskich.
Od 2015 roku ustawiamy się z boku, obok, w poprzek – wykonujemy
nieprawdopodobne figury geometryczne, aby tylko zaznaczyć to swoje mityczne
„wstawanie z kolan”. Ale już tyle razy wstawaliśmy, że chyba mamy je mocno
poobcierane.
Naprawdę musimy wyjść z ram tego myślenia Unii na sposób „insurekcyjny”. Bo to
naprawdę nie powstanie kościuszkowskie, nie walczymy z żadnym zaborcą i naszych
kos nie musimy bez przerwy stawiać na sztorc.
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Musimy po prostu zacząć w Unii zachowywać się normalnie, bo tam za tym
naprawdę tęsknią. I my Polacy, tego potrzebujemy.
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