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Znany amerykański teoretyk polityki i filozof Francis Fukuyama ogłosił swojego czasu, 

jak Państwo pamiętacie, koniec historii. Ale historia nie posłuchała prof. Fukuyamy  

i wręcz, po okresie relatywnego spokoju, nabrała nagłego przyspieszenia. I ten 

moment, w którym teraz jesteśmy, to właśnie okres, kiedy historia znów stała się 

nieobliczalna.  

Będąc w Lublinie chciałabym przywołać, jako pewien kontrapunkt do optymistycznej 

tezy Fukuyamy, która nie sprostała rzeczywistości,  słowa wybitnej, choć już nieco 

zapomnianej polskiej pisarki. Hanna Malewska – notabene związana z Lublinem, 

gdzie w latach 1921–1929 uczęszczała do Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. 

Unii Lubelskiej, a potem studiowała polonistykę i historię na Uniwersytecie Lubelskim, 

pisała w ewokatywny sposób, że są takie okresy, kiedy „przemija postać świata", aby 

mogło pojawić się coś nowego. 

I to właśnie dzieje się na naszych oczach, przemija pewna postać świata, do której się 

przyzwyczailiśmy, i wyłaniają się kontury czegoś zupełnie nowego.  

 

Jesteśmy w okresie przejściowym, wielkich transformacji politycznych i społecznych, 

migracji z globalnego Południa jako trwałego aspektu rzeczywistości, ucyfrowienia 

gospodarki na bazie 5 a już wkrótce być może 6G, rysującego się „pojedynku” 

pomiędzy ludzką i sztuczną inteligencją oraz sposobami jej wykorzystania, presji 

demograficznej i jej wpływu na rynek pracy, finanse publiczne i politykę migracyjną, 
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zmieniającego się, wymagającego nowych kwalifikacji rynku pracy, zmian w 

globalnym podziale pracy tworzącym nowe łańcuchy podażowe, rosnącej dominacji 

globalnych korporacji, poszerzającej się „szarej strefy” w światowej gospodarce, której 

częścią są raje podatkowe i międzynarodowe sieci korupcyjne, wzrastającą rolą 

dezinformacji i politycznego trollingu. Wiem, że każdy z nas mógłby do tej listy dodać 

kolejne wyzwania. 

 

Świat radzi sobie z tymi wyzwaniami na różne sposoby. Niektórzy sięgają  po 

kreatywną adaptację do zachodzących zmian. Inni je kontestują, co nierzadko wyraża 

się poprzez ucieczkę w wyimaginowaną, archaiczną wersję przeszłości, która tak 

naprawdę nigdy nie istniała i do której nie ma powrotu, jest tylko bezpowrotnie tracony 

czas.  

Symbolem tej pierwszej odpowiedzi jest na pewno Unia Europejska, a symbolicznym 

wyrazem tej drugiej, rozmaite wersje populizmu, w tym Brexit. 

Właśnie w tych dniach ukazały się wspomnienia premiera Davida Camerona,  

w których pisze, jak bardzo „jest przygnębiony” i że spędza „bezsenne noce”  

w związku z  brexitem: „Myślę o tym codziennie. Każdego dnia o tym myślę -  

o referendum i o tym, że przegraliśmy, a także o tym, co mogliśmy zrobić inaczej,  

i bardzo martwię się tym, co nadejdzie”. Jednocześnie twierdzi, że, mimo wszystko, 

„nie żałuje” tego, że ogłosił referendum, bo było „nie do uniknięcia” i tłumaczy, że było 

konieczne w kontekście presji, jaką odczuwał w swojej partii.  

Najbardziej wstrząsające jest to, że polityk, który doprowadził Zjednoczone Królestwo 

na skraj politycznej katastrofy, myśli o jej skutkach głównie w kontekście swojego 

własnego psychicznego dyskomfortu, a nie krótko i długoterminowych kosztów, jakie 

to przyniesie jego krajowi, a przede wszystkim jego obywatelom. I to pokazuje skalę 

nieodpowiedzialności klasy politycznej, która, w różnych krajach, w różny sposób 

ulega pokusie populizmu dla krótkotrwałych korzyści politycznych, czy wręcz 

wąskiego interesu partyjnego. Ten interes okazuje się ważniejszy od interesu 

obywateli czy państwa. 

 

A Brexit oznacza odejście po 45 latach ze wspólnoty europejskiej wielkiego i ważnego 

kraju. Unia zmniejszy się, zmniejszy się także Zjednoczone Królestwo, które pomimo 

swojej dwuznacznej postawy wobec Unii, wnosiło jednak do niej cenny kapitał. Myślę 

przede wszystkim o wspólnym rynku, o polityce obronnej, o liberalnym modelu 
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myślenia o gospodarce, o tym co nazywamy „global mind set”. I to, że ten „anglosaski” 

element nie będzie już obecny w Unii – poza językiem angielskim – to jednak sprawia, 

że coś nam ubędzie. Zawsze najbardziej ceniłam w brytyjskim podejściu do integracji 

europejskiej ich globalną perspektywę. Nie może nam jej po odejściu Brytyjczyków 

zabraknąć. Londyńskie CITY znajdzie się poza Unią. Musimy pilnować, by powstanie 

centrów finansowych w Paryżu, Frankfurcie, Dublinie czy Amsterdamie nie prowadziło 

do fragmentaryzacji europejskiego rynku usług finansowych i naszej globalnej roli.  

 

I muszę też powiedzieć, ze od prawie czterech lat BREXIT angażuje ogromną ilość 

mojego czasu i wysiłku jako członkini  Brexit Steering Group w Parlamencie 

Europejskim. Jest mi jednak coraz trudniej jest mi zrozumieć, że we współczesnym 

świecie może istnieć i faktycznie istnieje państwo, które dobrowolnie opuszcza 

preferencyjny obszar współpracy gospodarczej i handlowej. Oczywiście, my, UE, 

możemy tylko uszanować decyzje Brytyjczyków. Ale szkoda. 

 

Ciągle aktualne jest ryzyko opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię bez umowy, 

dramatycznie kosztowne z punktu widzenia sytuacji obywateli, biznesu, wzrostu, 

stabilności, niewyobrażalnych zagrożeń, których nie można w takim przypadku 

uniknąć. Więc od grudnia 2017 UE przygotowuje się do bezumownego Brexitu. Nie 

jest to nasz wybór ale może się przytrafić.  

Przygotowanie dotyczy tylko osłabienia negatywnych skutków, ale nie można ich 

uniknąć. To, co było największą korzyścią członkowstwa Wielkiej Brytanii w Unii, czyli 

dostęp do 550 milionowego rynku zostało zastąpione przez slogan odzyskania 

kontroli. 

Nikt nie może jednak oczekiwać od nas zrozumienia wyboru opcji o najwyższych 

kosztach i ryzyku, gwarantującej chaos i nieszczęście. Szczególnie, że wyjście bez 

umowy, nie jest ostatecznym celem Brexitu. Myślę, że bardzo szybko podjęte zostaną 

negocjacje umowy o przyszłych relacjach.  

Poprzedzi te negocjacje konieczność rozwiązania spraw, które znajdują się w umowie  

o wyjściu, czyli kwestie obywateli, granicy na wyspie irlandzkiej i sprawa rozliczeń 

budżetowych, a których wyjście bez umowy nie rozwiąże.  

 

Jakakolwiek przyszła umowa będzie musiała być przyjęta jednomyślnie i ratyfikowana 

przez parlamenty narodowe i Parlament Europejski. Jej wynegocjowanie będzie 
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łatwiejszym przedsięwzieciem, jeśli wyjście z Unii nastąpi na podstawie 

wynegocjowanej umowy, w sposób uporządkowany, gwarantujący pewność prawną, 

wszystkim dotkniętym Brexitem.  

 

Gdzie jesteśmy dzisiaj?  

Po 3.5 roku od czasu referendum jesteśmy właściwie w tym samym punkcie. 

Wszystkie opcje są ciągle możliwe. 31 października kończy się drugi przesunięcia daty 

wyjścia. Wszystkie opcje są ciągle możliwe. Spodziewamy się, iż premier Borys 

Johnson zwróci się jednak o kolejne, trzecie przedłużenie art. 50. Potrzebna będzie 

jednomyślność Państw Członkowskich. W moim przekonaniu ciągle istnieje szansa 

znalezienia wspólnego języka i zgody w sprawie Umowy o Wyjściu. Będzie jednak 

potrzebna ratyfikacja przez Parlamenty: Brytyjski i Europejski. To może wymagać 

dodatkowego czasu poza 31 października. Nie można wykluczyć możliwości wyborów 

w Wielkiej Brytanii lub drugiego referendum. Niepewność trwa. 

 

BREXIT nie ma zwycięzców. Stracimy wszyscy. Unia będzie mniejsza i straci ważne 

państwo członkowskie. Ale prawdziwym przegranym będzie Wielka Brytania.  

Jej pozycja w świecie wynikała z członkostwa w Unii. Jej atrakcyjność dla biznesu 

światowego wynikała z faktu, iż była częścią wspólnego rynku.  

 

Bez względu na Brexit, UE ma długą listę spraw do załatwienia. Dotyczy to nie tylko 

wymienionych na początku wyzwań zewnętrznych, które niesie świat globalny. 

Chciałabym do tej listy dodać jeszcze jedno europejskie wyzwanie.  

 

W niektórych państwach, i nie myślę tylko o Unii, doszli w ostatniej dekadzie do władzy 

politycy, dla których interes wspólny, europejski, czy globalny, zupełnie się nie liczy,  

a ich kalkulacja polityczna opiera się na uzyskaniu dominacji w polityce wewnętrznej 

oraz sprowadzeniu świata globalnego do relacji bilateralnych. Donald Trump, Boris 

Johnson, Jair Bolsonaro, Narendra Modi, Victor Orban. I już nawet nie wspominam 

Władimira Putina, bo on przynajmniej nie udaje demokraty. Relacje ze światem są 

przez tych „nowych autorytarian”(określenie Davida Rentona, autora książki „The New 

Autoritarians: Convergence on the Right”) traktowane jako gra o sumie zerowej. Gdy 

ktoś zyska, to inny musi stracić. Większość tych projektów cywilizacyjno-politycznych 

opiera się na negatywności, na odrzuceniu wartości demokratycznych, praw jednostki, 
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szczególnie kobiet, pogardzie dla środowiska i klimatu (Bolsonaro!), kontestowaniu 

wpływu instytucji międzynarodowych, zasad opartego na regulacjach prawnych   

handlu, efektów globalizacji.  

Jest to bardzo niebezpieczna konstelacja dla świata i dla Europy. Szczególnie, gdy 

wkrótce ze sceny politycznej odejdzie kanclerz Angela Merkel, która przez wiele lat 

była taką jednoosobową kotwicą europejskości, i w Europie i w świecie. Nie wiemy, 

czy jej następczyni wykaże się podobnymi talentami łączenia interesów narodowych, 

europejskich i globalnych. I ta niewiadoma też dodaje niepewności w myśleniu o 

przyszłości Europy i świata. Pozostanie, trochę jak Don Kichote, Prezydent Macron, 

który, mam wrażenie, w kontekście współpracy międzynarodowej, w dużej mierze 

będzie musiał liczyć głównie na siebie.  

 

Rola Europy w świecie globalnym, której wzmocnienie jest konieczne, jawi się jednak 

jako trudne wyzwanie.  

W naukach politycznych pojawiło się określenie „świat bez przywództwa jako 

określenie, które najlepiej oddaje rzeczywistość obecnego czasu w światowej polityce. 

Niemniej w każdym ludzkim działaniu, a wiec także w polityce, cykle instytucjonalne 

nie są wieczne. I przyjdzie moment, kiedy populizm wyczerpie swoje możliwości 

mamienia ludzi fałszywymi obietnicami opartymi na pobudzaniu nacjonalistycznych 

instynktów i graniu ludzkimi lękami przed zmianą. Czysta negatywność przestanie być 

atrakcyjna i ludzie zapragną usłyszenia konstruktywnej propozycji rozwiązania 

rzeczywistych problemów, które trapią świat.  

 

Myślę, że Unia Europejska ma niejako zapisane w swoim genotypie politycznym, że 

zawsze się mobilizuje i odradza w odpowiedzi na różne przesilenia czy kryzysy. Samo 

jej powstanie, na gruzach upadłego porządku Europy przedwojennej, i umiejętność 

włączenia pokonanych Niemiec w demokratyczną wspólnotę, zamiast poddania się 

psychologii zemsty (tak widocznej np. w Traktacie Wersalskim) jest dowodem na to, 

że Unia, od swych początków, nie kierowała się tradycyjną logiką państw narodowych, 

ale nowym podejściem, opartym na współpracy i patrzeniu w przyszłość, a nie 

oddawaniu się w niewolę demonom przeszłości.  

Holenderski historyk Luuk Van Middelaar w swojej, wydanej też po polsku książce 

”Przejście do Europy: historia pewnego początku” pokazuje, jak Europa tworzyła się 

poprzez odpowiedzi na konkretne kryzysy, jak nabierała formy i wagi, stając się coraz 
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bardziej wspólnotą. A w swojej najnowszej książce, „Alarums and excursions, 

improvising politics on the European stage”, opublikowanej w tym roku, dostrzega, że 

siła Europy polega na tym, że potrafi prowadzić mistrzowską improwizację, napędzaną 

poprzez wydarzenia, a nie reguły. Opisuje polityczną metamorfozę, jaka przeszła Unia 

w ciągu ostatnich dziesięciu lat zarządzania kryzysowego. Zmuszona do działania 

przez wzbierającą falę zmultiplikowanych kryzysów (strefa euro, Grecja, migracja, 

Brexit) Europa musiała się na nowo wymyślić, odrzucając legalny kaftan 

bezpieczeństwa i stawiając czoła bezprecedensowo trudnym kwestiom.  

 

Ta zdolność do improwizacji i szybkiej adaptacji w odpowiedzi na pojawiające się 

wyzwania i stała otwartość na zmiany, to cecha konstytutywna Unii. Może być bardzo 

przydatna w tym rozregulowanym świecie.  

To było też przyczyną, dlaczego Europa zawsze odrzucała ideę finalité politique, 

zostawiając sobie przestrzeń na zmianę. To oczywiście wzbudzało niechęć zarówno 

tych, którzy parli do jak najszybszych i obejmujących jak najwięcej dziedzin, rozwiązań 

federalistycznych, jak i tych, którzy po prostu widzieli w tym niedecyzyjność czy 

opieszałość. 

Ale jest w tym głęboka mądrość. Związanie się mocno pewnymi regułami 

federalistycznymi czy jakimikolwiek innymi grozi ograniczeniem pola manewru w 

praktycznych działaniach i utraty zdolności do dostosowywania się do zmieniających 

się uwarunkowań. 

Mądrość instytucji europejskich polega na tym, że wiedzą, co jest ich siłą. Niezbędną 

siłą Unii jest jej zdolność do ciągłej zmiany pod wpływem nowych wyzwań i 

okoliczności. 

 

Kryzysy pojawiają się wtedy, gdy potrzebna jest zmiana, i gdy nie działają 

dostatecznie mocno siły tę zmianę wspierające. Najczęściej jest to brak 

jednomyślności i politycznej spójności państw członkowskich.  

Czasem pojawiają się naturalne często różnice w interpretacji pojawiających się 

wyzwań. Czasem pojawia się napięcie między wspólnotowością i 

międzyrządowością.  Ale to jest aksjomatycznie napięcie, z którym nauczyliśmy się 

żyć i osiągać cele w tych ramach.  W ostatnich latach to napięcie było szczególnie 

silne. Mam nadzieję, że już osiągnięło swe apogeum. A dzisiaj znajdujemy się w 

momencie, kiedy konstruktywny dialog w poszukiwaniu wspólnego europejskiego 
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interesu jest trudniejszy. Także dlatego, że ze względu na wpływ populistów na 

poziomie narodowym ten interes jest różnie postrzegany. Ta sytuacja może także 

zakłócać wewnętrzną równowagę między instytucjami. Parlament Europejski  zawsze 

potrzebował szerokiego wielopartyjnego konsensusu, by dobrze funkcjonować. Po 

ostatnich wyborach potrzeba szczególnego wysiłku, by uniknąć zderzenia 

klasycznego systemu partii politycznych z formacjami opartymi na 

antyestablishmentowym podejściu. 

Populizm jest szczególnym wyzwaniem dla współdzielenia politycznego w sytuacji, 

gdy siły eurosceptyczne weszły do instytucji, w której obywatele mają swych 

bezpośrednich przedstawicieli. 

Oznacza to, że w Parlamencie Europejskim na pewno trudniej będzie budować spójne 

koalicje, a proces decyzyjny może być mniej konstruktywny. Parlament do tej pory był 

postrzegany jako „instytucja europejskiego zaufania”, która włączała do politycznego 

procesu racjonalne oczekiwania obywateli. Teraz może stać się forum nie racjonalnej 

debaty, ale sceną dla wyrazistej ekspresji narodowych uprzedzeń, fobii, retorycznych 

popisów eurosceptyków i nierealistycznych oczekiwań legislacyjnych. 

Skręt w stronę populizmu może uczynić z Parlamentu Europejskiego mniej 

użytecznego partnera w dialogu międzyinstytucjonalnym, który jest oparty na 

konsensualnym podejściu do uprawiania polityki. Poradzimy sobie jednak, jestem 

pewna.  

 

Naszym instytucjonalnym wyzwaniem i odpowiedzialnością jest niedopuszczenie do 

zastąpienia tego konsensualnego systemu podejściem antagonistycznym, 

niespójnym, odzwierciedlającym narodowe niezadowolenie. To sprawiłoby, że 

Parlament utraciłby swoją wiarygodność. Siłą rzeczy scementowałoby to metodę 

międzyrządową jako nadrzędny  mechanizm ustalania priorytetów i prowadzenia 

polityki europejskiej. Głos obywateli, dla których Parlament jest w tej chwili głównym 

forum i ciałem ich reprezentującym,  byłby wtedy zmarginalizowany. Parlament 

Europejski  musi budować silniejsze więzi z obywatelami, żeby wzmocnić zaufanie do 

Europy  jako alternatywy dla populizmu narodowego. Zaangażowanie obywateli  

i budawanie ich zaufania do Europy to nasza odpowiedzialność.  

Parlament staje się obecnie, w kontekście obecności w nim znaczącego kontyngentu 

posłów o orientacji populistycznej,  jednym z głównych protagonistów  w pojedynku 

pomiędzy wartościami liberalnej demokracji i praworządności,  a impulsem sztucznie 
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wytworzonego naddatku  suwerenności. Musimy być gotowi na ten spór, na 

przedstawianie naszych racji i nie pozwolić na przekształcenie Parlamentu w rodzaj 

współczesnego Koloseum, gdzie będzie się składało ofiary na ołtarzu populistycznych 

fantazji. 

Choć, jednocześnie, trzeba przyznać, że populiści, wbrew własnym intencjom, 

wytworzyli zainteresowanie Europą poprzez wysiłki budowania eurosceptycznych 

sojuszy transnarodowych. Zaczęła powstawać ponadnarodowa przestrzeń publiczna 

co było widać w ostatnich wyborach. Nie wolno nam dopuścić, by ta przestrzeń została 

w ich rękach. Mówię o tym, żeby zapewnić naszych partnerów, że postrzegamy 

zachowanie spójności politycznej Unii wobec wyzwań zewnętrznych i  utrzymanie 

zasady solidarności wewnątrz Unii jako kluczowe, abyśmy, jako wspólnota, mogli 

stawić czoła wyzwaniom i przywrócić Europejczykom poczucie sprawczości. 

Te wyzwania to: kryzys klimatyczny, zapewnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności 

europejskiej gospodarki, zwycięstwo w globalnym wyścigu technologicznym, 

„ucyfrowienie" gospodarki, bez naruszania bezpieczeństwa obywateli,  walka z 

politycznym trollingiem ze strony wrogich Europie potęg oraz  przestrzeganiu 

wspólnych reguł, w tym praworządności. Ale to także nasze sąsiedztwo i świat cały. 

W kontekście świata zanurzającego się coraz bardziej w geopolitycznej konkurencji, 

by nie stać się jej zakładnikiem, Unia musi skuteczniej niż dotychczas wziąć swoje 

przeznaczenie we własne ręce. W końcu stanowimy razem największy rynek, 

inwestujemy w obronność więcej niż jakakolwiek światowa potęga z wyjątkiem Stanów 

Zjednoczonych, mamy też największe wydatki na pomoc rozwojową. Nowe instytucje 

europejskie muszą dysponować odpowiednimi narzędziami, umożliwiającymi 

skuteczność nowej polityki zagranicznej Unii. Potrzebujemy zdolności działania 

powyżej poziomu najniższego wspólnego mianownika. Stąd oczekiwania pójścia  

w stronę głosowania kwalifikowaną wiekszością także w polityce zagranicznej.  

 

Od paru lat mają miejsce działania na rzecz wzmocnienia europejskiego filaru NATO, 

przejmowania odpowiedzialności za misje w Afryce i na Bałkanach. Musimy znaleźć 

formułę na zaangażowanie Wielkiej Brytanii po Brexicie we wspólną politykę 

zagraniczną i obronną.  

Musimy kontynuować wysiłki na rzecz silniejszego związku w sferze polityki 

zagranicznej między europejskimi instytucjami i rządami państw członkowskich.  
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Europa, jako strażnik liberalnego ładu międzynarodowego i obrończyni  wolności,  

i demokracji, jest w oczywisty sposób zainteresowana w poszerzaniu obszaru, gdzie 

podstawowe europejskie wartości i standardy będą szanowane i przestrzegane. 

Szczególnie jesteśmy zainteresowani, aby nasze najbliższe sąsiedztwo było stabilne, 

pokojowe i demokratyczne. To pragnienie nie pozostało w sferze retoryki, ale 

osiągnęło konkretną formułę polityczną, w postaci Partnerstwa Wschodniego. 10 

rocznicę jego powstania obchodzimy w tym roku. 

Za nami 10 lat Partnerstwa jako wspólnego przedsięwzięcia państw członkowskich 

UE, instytucji UE i naszych wschodnich sąsiadów. Niektórzy z nas pewnie pamiętają, 

ze od początku istniały pewne różnice w pojmowaniu sensu tego partnerstwa przez 

rożne państwa członkowskie. Niestety myślę, że te różnice utrzymują się. 

W Europie zdajemy sobie sprawę, że  państwa – i społeczeństwa -  które uczestniczą 

w tym projekcie są istotną wartością dodaną dla Europy. Myślę też, iż rządy  

i obywatele tych państw traktują udział w Partnerstwie jako wielka szansę na 

modernizację swoich instytucji, systemów politycznych i prawnych i na bliższe 

związanie z Europą. W ciągu tych 10 lat myślę, że nauczyliśmy się wzajemnie 

uznawać swoje interesy i szanować się wzajemnie w duchu wspólnej 

odpowiedzialności za dobrostan naszych społeczeństw oraz za przyszłość 

poszerzonego obszaru wspólnie podzielanych wartości. 

 

Mamy świadomość, że państwa, które przystąpiły do Partnerstwa są zróżnicowane,  

z odrębnymi historiami – również w odniesieniu do relacji pomiędzy sobą,  z często 

rożnymi wizjami przyszłości w kontekście swojego regionu. Nie wszystkie 

podejmowały z jednakową aktywnością współpracę z Unią. Ale celem Partnerstwa 

nigdy nie było narzucenie jakiejś jednej sztancy. Sposób realizacji Partnerstwa, 

stopnia zaangażowania, jest w rękach tych krajów. Rola nasza, jako Unii to wspieranie 

reform demokratycznych w krajach, które chcą uwolnić się od trudnej nieraz 

przeszłości i wejść na ścieżkę przyspieszonego rozwoju wolnego rynku i sprawnie 

działających instytucji demokratycznych.  

Podpisaliśmy umowy stowarzyszeniowe i o wolnym oraz pogłębionym handlu 

(DCFTA) z Ukrainą, Mołdawią, Gruzją. Myślę też, że wszyscy pamiętamy, jak 

dramatyczny był proces podpisania i ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. 

Obecnie UE jest najważniejszym partnerem handlowym tych państw.  
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Pozostałe trzy państwa partnerstwa z rożnych powodów współpracują z Unią  

w bardziej ograniczonym zakresie. Armenia wstąpiła do Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej. Z powodów politycznych współpraca z Azerbejdżanem obejmuje 

przede wszystkim sektor energetyczny. Ograniczony jest również zakres współpracy 

z Białorusią. Ostatecznie z Armenią zawarliśmy umowę o pogłębionej współpracy  

i partnerstwie (CEPA). Natomiast Białoruś ma umowy o małym ruchu granicznym  

z Polską i Litwą. Dobrą wiadomością jest trwającą od niedawna odwilż w stosunkach 

między Azerbejdżanem i Armenią w związku z konfliktem o Górski Karabach. 

Wygaszanie konfliktów jest też jednym z ważnych celów Partnerstwa.  

Istnieje zaawansowana współpraca w zarządzaniu granicami, w zapewnieniu 

efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Unia przeznaczyła fundusze na 

infrastrukturę i inwestycje, oraz działania dostosowawcze,  także na wsparcie unijnych 

wymagań dotyczących wprowadzania standardów państwa prawa, dobrej 

administracji i walki z korupcją. Ważnym komponentem Partnerstwa jest 

także  wsparcie dla biznesu, czy też doradztwo prawne, dotyczące m.in. pomocy  

w procesie legislacyjnym, aby było jak najbardziej zbieżne z prawem unijnym. 

 

Z mojego punktu widzenia, jako osoby, dla której zawsze priorytetem było to, aby dać 

jak najszersze możliwości dla obywateli, jest bardzo ważne, że obywatele Ukrainy, 

Mołdawii i Gruzji mogą przyjeżdżać na krótkie pobyty do Europy bez wiz. Ubolewam 

jednak nad tym, iż praktyczne wdrażanie umowy przez Mołdawię utknęło w martwym 

punkcie. Podczas szczytu w Rydze w 2015 r. Partnerzy Partnerstwa Wschodniego 

postanowili skoncentrować się na czterech priorytetowych obszarach: rozwoju 

gospodarczym i możliwości rynkowych; potencjale instytucjonalnym i dobrym 

zarządzaniu; łączność, efektywności energetycznej, środowisku i zmianie klimatu; 

mobilności i kontaktach międzyludzkich. To są niezwykle ważne obszary współpracy, 

z dużym potencjałem wartości dodanej dla wszystkich. 

 

Partnerstwo nie jest jakimś odrębnym, niszowym projektem dla Unii. Te wszystkie 

sprawy, które są w jego centrum, takie jak modernizacja, stanowienie lepszego prawa, 

rozliczalność polityków wobec obywateli, partycypacja obywatelska, równość płci, 

nowoczesna polityka ochrony środowiska, z uwzględnieniem zagrożenia zmian 

klimatycznych – te wszystkie zagadnienia stanowią też centrum debaty europejskiej. 

To także nasze wewnętrzne wyzwania.  
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Po 10 latach istnienia Partnerstwa Wschodniego widać, że była to potrzebna 

inicjatywa. Rozpoczynając drugą „dziesiątkę” wchodzimy w okres dojrzałości 

instytucjonalnej i pogłębionej współpracy. Z drugiej strony mamy świadomość, że 

ciagle trzeba szukać nowych obszarów i form współpracy.  

Przykładem mogą być działania związane z 20 kluczowymi celami priorytetowymi na 

2020 rok. Dotyczą one głownie rozwoju sektora obywatelskiego, współpracy 

gospodarczej, wzmacniania instytucji państwowych, środowiska regulacyjnego, 

mobilności ludzi .  

 

Uważam, że na nas, na krajach, które weszły do Unii 1 maja 2004 roku spoczywa 

szczególna odpowiedzialność działania na rzecz poszerzania przestrzeni 

bezpieczeństwa i demokracji w naszym najbliższym sąsiedztwie. Europa potrzebuje 

ożywczego impulsu geopolitycznego dla wzmocnienia jej roli przywódczej w świecie. 

Prezydent Trump, odrzucając fundamentalny  dla nas liberalny porządek 

świata,  opartego na otwartych gospodarkach i współpracy wielostronnej, postawił nas 

przed wyzwaniem  podjęcia się w pojedynkę roli ważnego globalnego gracza, 

odpowiedzialnego za to, co robiliśmy dotychczas wspólnie.  

 

Europa ma wszystkie atuty,  by zapewnić sobie godne miejsce przy globalnym stole  

z pełnym poczuciem odpowiedzialności. Mamy, niestety,  niezwykle bogate 

doświadczenie konfliktów, wojen, czarnych okresów w naszej historii, które to 

doświadczenie legło u podstaw konstrukcji integracji europejskiej. Mamy zdolność 

skupienia wokół wspólnych celów ponad pięciuset milionów ludzi . Naszym kapitałem 

jest również zdolność powiększenia naszego potencjału o  nowe  państwa.  

Wiele musi zrobić Unia, ale także i ci, którzy chcą do nas dołączyć, by po raz kolejny 

proces ten nie umarł politycznie na kolejnych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Jeśli 

rozmyjemy realność opcji dalszego rozszerzenia to powiększymy szanse Prezydenta 

Putina wykorzystania tego regionu do destabilizacji Unii, do zrealizowania nie naszej 

strategii politycznej. 

 

Ale nasze zaangażowanie musi być realne i wiarygodne. I to już się dzieje. 

Musimy  znaleźć sposób na taką współpracę, która uniemożliwi ryzyko dalszej 

degradacji demokracji i systemów politycznych w naszym sąsiedztwie. Musimy 
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widzieć z wyprzedzeniem ryzyko niedobrej zmiany. Musimy częściej  zapraszać te 

kraje do europejskiego stołu. Nie możemy zmienić historii pełnej ciemnych kart, ale 

możemy razem inwestować w przyszłość.    

 

Na zakończenie dodam, że Europa, dla mnie, to nie tylko ograniczony region 

geograficzny. Jeśli byśmy w tak zawężony sposób patrzyli na Europę, to byśmy 

zobaczyli mało optymistyczny widok naszego kontynentu jako małego dodatku do Azji.  

Europa to cos więcej, to idea, to przekonanie, ze razem znaczy lepiej. Ale też mądrzej. 

I zakończę cytatem z mądrego człowieka. Ten mądry człowiek powiedział:  

„Korzenie naszych narodów, korzenie Europy zostały skonsolidowane w trakcie jej 

historii, ucząc się włączania w nieustannie nowych syntezach najróżniejszych kultur, 

nie mających między sobą wyraźnego powiązania. Tożsamość europejska jest  

i zawsze była tożsamością dynamiczną i wielokulturową.” 

To powiedział nie Prezydent Macron, ani Angela Merkel, po których spodziewalibyśmy 

się takich słów, ale  papież Franciszek, Argentyńczyk z urodzenia, Europejczyk  

z wyboru Kolegium Kardynalskiego, ale też wyboru swojego, własnego. 

Dziękuję Państwu za uwagę. 

  

 


