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Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. 

Muszę przyznać, że trochę wody upłynęło od mojej ostatniej wizyty w Berlinie na 

zaproszenie Polaków. Muszę też wyznać, że motor tej mojej wizyty, Pani Hannie 

Jakob, nie zapytała mnie, czy mogę przyjechać, pytanie było, czy przyjedzie Pani w 

październiku czy w styczniu. Wybrałam styczeń i jestem. Jeszcze raz dziękuję.  

Pytań, na które chciałabym razem z Państwem szukać odpowiedzi, jest wiele. Jak 

dbać o Integrację europejską, jak uchronić nas i przyszłe pokolenia przed katastrofą 

klimatyczną i jednocześnie wykorzystać szanse, jakie to wyzwanie stwarza, co zrobić, 

żeby Polska była w głównym nurcie poszukiwania rozwiązań, jak dbać o przejrzystość 

polityki, ale i o jej sprawiedliwość społeczną, jak ułożyć relacje Europy ze światem. 

Pytań jest na pewno więcej, nie na wszystkie są gotowe odpowiedzi. 

Może zacznę od tego, że spotykamy się na początku 2020 roku, też dekady lat 

dwudziestych. To pierwszy kalendarzowy rok odnowionych instytucji europejskich. 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku rozpoczęły nowy cykl 

instytucjonalny, jest też nowa Komisja Europejska, nowy Przewodniczący Rady 

Europejskiej.  

Warto tez wspomnieć, że te ubiegłoroczne wybory dały w rezultacie Parlament, w 

którym dwie trzecie jego członków to nowe posłanki i posłowie. Zmieniły się też 

proporcje między  grupami politycznymi, dla uzyskania większości nie wystarcza 
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zdyscyplinowane głosowanie dwóch największych grup. To pogłębia potrzebę debaty, 

szukania kompromisów, wpływa też stopniowo na programy polityczne partii. 

Parlament Europejski tym się różni od parlamentów krajowych, że nie ma tam 

rządzącej większości, w każdej najdrobniejszej sprawie, w całości legislacji musimy 

szukać kompromisów dających w sumie większość w ostatecznym głosowaniu. 

Czasem wymaga to absolutnej  większości, czasem dwóch trzecich. To tworzy kulturę 

współpracy.  

Ale ostanie wybory  były  szczególne i z innych powodów. Do urn poszło więcej 

obywateli niż to bywało w przeszłości, szczególnie w naszym kraju. Poza tym debaty 

wyborcze to nie było dwadzieścia osiem odrębnych narodowych narracji.  

Okazało się, że jak Europa długa i szeroka, nasi wyborcy rozmawiali o wielu tych 

samych ważnych dla nich sprawach. Przede wszystkim kryzys klimatyczny, gdzie z 

pewnością mobilizacja pokolenia Grety Thunberg pomogła, został dostrzeżony jako 

wielki problem i zagrożenie, ale mam wrażenie, że retoryka szansy też się przebiła. 

Ja mam wielką nadzieję, że jest to polityczne przebudzenie młodszych pokoleń. 

Wspólnym tematem stały się zagrożenia dla europejskich wartości i dla Europy jako 

wspólnoty prawa. Prawa człowieka, w tym w szczególności prawa mniejszości, ale 

także prawa kobiet. Europa wrażliwa i sprawiedliwa społecznie, ale także rola Europy 

w świecie. To wszystko pokazuje, że nasi obywatele mają poczucie wspólnoty, 

zdolność zidentyfikowania wspólnych celów i interesów.  

Nie wiem,  czy Państwo pamiętają jeszcze takie etapy w debatach europejskich, kiedy 

ubolewaliśmy  nad brakiem Europejskiego demos. Może ten demos się rodzi 

oddolnie,  może  wreszcie liczne zjawiska kryzysowe nękające świat i Europę 

uświadomiły nam wszystkim,  czy prawie wszystkim, że jedność na kontynencie 

europejskim, że integracja europejska jest naszą drogą ku bardziej bezpiecznej i 

lepszej przyszłości. Coraz więcej wyzwań wymaga rozwiązań europejskich. 

Autoizolująca Amerykę polityka Prezydenta Trumpa uświadamia nam też lepiej 

potrzebę współpracy na poziomie globalnym czy znaczenie wspólnych reguł i instytucji 

w obszarze międzynarodowego handlu i inwestycji.  

Myślę, że stąd wziął się pomysł uruchomienia dwuletniego z założenia procesu 

maksymalnie inkluzywnej debaty  o przyszłości   Europy. Będzie to proces z udziałem 
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ludzi młodych, obywateli, ich organizacji, ale także parlamentów krajowych. Mam 

nadzieję, że instytucje europejskie, w szczególności Parlament, staną na wysokości 

zadania. Moim marzeniem, czym dzieliłam się z kolegami w Parlamencie od początku 

dyskusji przygotowującej nas do Konferencji, jest, by w rezultacie powstał trwały 

mechanizm debaty, który pozwoli zwykłym obywatelom wykształcić w sobie poczucie 

współwłasności Europy i współodpowiedzialności za nią.  

W komentarzach, dyskusjach, wypowiedziach polityków szczebla krajowego z dużą 

częstotliwością i łatwością pojawia się słowo kryzys. W szczególności w odniesieniu 

do spraw, które są obszarem kompetencji narodowych, a które wymagają wspólnego 

rozwiązania, a więc zgody wokół stołu, za którym zasiadają przedstawiciele 

dwudziestu ośmiu, a wkrótce dwudziestu siedmiu państw członkowskich. 

Kontynuowana jest nadal tradycyjna gra obwiniania tzw. Brukseli za wszystkie 

nieszczęścia i nieodpowiedzialne decyzje polityków krajowych. Nie chcę przez to 

powiedzieć, że nie mamy w Europie problemów.  

Od wielu lat nie możemy dogadać się w sprawie reformy systemu azylowego.  Nie 

możemy dokończyć reformy funkcjonowania obszaru wspólnej waluty. Nie udało się 

do tej pory zakończyć prac nad nowymi długookresowymi ramami budżetowymi na 

okres 2021-27. Jest wiele do zrobienia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 

zewnętrznego. Nie udało się wzmocnić konkurencyjności Europy w kontekście 

technologii 5G. Nie można wykluczyć, że za parę  lat będzie to absolutna domena 

Chin. Już  dziś Europa nie liczy się w światowej konkurencji Stanów Zjednoczonych i 

Chin w tym obszarze. Duże, znaczące politycznie i gospodarczo państwo 

członkowskie opuszcza Unię w sposób utrzymujący ogromną dozę niepewności co do 

przyszłych relacji. Lista problemów wymagających  jedności i działania jest długa.  

Wiele będzie zależało od jakości przywództwa europejskiego, wliczając w to Radę 

Europejską, która jest instytucją  europejską. Ale wiele też będzie zależało od polityk 

na poziomie krajowym i poczucia odpowiedzialności za Europę. Wszyscy, którzy 

działają na osłabienie Europy podcinają gałąź, na której siedzą nie tylko oni, ale my 

wszyscy obywatele Unii Europejskiej.  

Nawiązując do tytułu tego wykładu, chciałabym zaproponować, by nie przeceniać 

kulis, warto przede wszystkim patrzeć na scenę, bo tam jest centrum zmagań o 
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przyszłość Europy. Dobrze, żeby tam właśnie byli, zawsze przedstawiciele Polski. 

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że bardzo mocno obecny na tej scenie jest 

Parlament Europejski. Gretą i jej pokolenie są mocno obecni na proscenium. Mam 

nadzieję, że ta dwuletnia Konferencja, o której mówiłam, zaowocuje obecnością na 

scenie wszystkich, którym na sercu leży przyszłość wspólnej Europy.  

Integracja europejska wyłoniła się z popiołów I i II wojny światowej, z przekonania,  że 

musimy zrobić wszystko, by nigdy więcej takie tragedie nie spotkały mieszkańców 

naszego kontynentu. Państwa Europy Zachodniej, które uruchomiły pod koniec lat 

czterdziestych procesy integracji europejskiej, zostawiły drzwi uchylone, by w 

przyszłości ci, którzy nie mogli tego zrobić, któregoś dnia do drzwi zapukają.  

Wydarzyło się to dopiero na początku XXI wieku.  

Trochę mamy tendencję przeceniać rolę zakulisowych negocjacji. Unia jest takim 

mechanizmem, w którym większość decyzji jest podejmowanych przy otwartej 

kurtynie – szczególnie jeśli chodzi o Parlament Europejski, ale także Komisję, czy 

Radę w odniesieniu do legislacji.  

Wyjątkiem potwierdzającym regułę jest Rada Europejska –ona operuje bardziej jako 

„klub dżentelmenów” gdzie, ze względu na ścieranie się interesów narodowych, 

często partykularnych, istnieje większy poziom dyskrecji i zakulisowych, bardziej 

spersonalizowanych procesów decyzyjnych.  

I dlatego jest tak ważne, aby Parlament Europejski, który jest jedynym bezpośrednim 

ciałem wybieralnym w Unii, miał coraz większą wagę polityczną i widoczność, również 

na poziomie narodowym. 

Pół roku temu rozpoczęła się nowa kadencja Parlamentu Europejskiego. To moja 

trzecia kadencja. I przez ten okres „komisarzowania” i potem pracy w Parlamencie 

miałam okazje obserwować jak się zmieniała percepcja wyzwań dla UE. 

Gdy rozpoczynała się poprzednia kadencja nie było masowej migracji, nikt nie mówił, 

poza zaniepokojonymi naukowcami, o kryzysie klimatycznym (Greta Thunberg miała 

wtedy 11 lat!), nie było Brexitu, a w Białym Domu urzędował Barack Obama. Nie 

słyszeliśmy też o technologii 5G i innych technologiach, które zmieniają obraz 
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konkurencyjności, nie było fake newsów na taka skalę jak obecnie, wszyscy kochali 

Facebooka, etc. Świat od tego czasu niezwykle się zmienił. Stal się trudniejszy dla 

wszystkich. 

Nowe wyzwania są tak wielkie i tak powiązane ze sobą, że wymagają pełnej 

transparentności w ich rozwiazywaniu – szczególnie, jeżeli chcemy na nowo w sprawy 

świata zaangażować pokolenie Grety. Oni odrzucają instynktownie polityczne 

szachrajstwo,, manipulacje, nie znoszą drętwych mów, i mało ich obchodzi ideologia. 

Troszczą się o przetrwanie Ziemi, o środowisko, o swoje miasto, dzielnicę, o los 

swoich przyjaciół, żeby mieli pracę. Cenią wolność, szczególnie wolność Internetu.  

I to to pokolenie nadaje impuls temu, co robimy my, czy to w Parlamencie, czy na 

poziomie narodowych społeczeństw obywatelskich. I wielkim wyzwaniem jest 

udrożnienie kanałów komunikacji pomiędzy bezkompromisowymi młodymi a 

politykami. Chociaż i politycy coraz bardziej dostrzegają, że muszą zmienić nie tylko 

retorykę na „pro-klimatyczną”, ale też sposób działania i cele polityczne, jeżeli nie mają 

się znaleźć na śmietniku historii. 

Teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania wspomnianej przeze mnie Konferencji na 

temat przyszłości Europy. To ważne przedsięwzięcie, szeroko zakrojone. Chodzi nam 

o to, aby zaangażować jak najszersze spektrum społeczeństwa europejskiego w tę 

debatę na temat oczekiwań, wspólnej drogi, która chcemy iść w tych latach 20’, tak, 

aby dać nową siłę Europie i nową nadzieję młodemu pokoleniu. 

Właśnie w tym tygodniu przyjęliśmy rezolucje w tej sprawie, której byłam 

współautorką.  

Jeżeli mamy przełamać to, co wielu nazywa kryzysem Europy, to musimy to zrobić 

razem: nie jako tylko państwa członkowskie, i nie tylko jako instytucje europejskie, ale 

jako Europejczycy, wspólnie. 

Chciałabym, abyśmy powrócili do jednego że źródeł europejskiej tradycji wolnej, 

nieskrępowanej debaty, czyli greckiej agory. 

Myślę, że w nowej kadencji Parlamentu jest trochę takiej atmosfery agory, bo nastąpiła 

znacząca zmiana w profilu nowo wybranych posłów. To w dużej mierze aktywiści 
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społeczni, a w mniejszym rutyniarze polityczni. I to widać i słychać w debatach, w 

pewnej bezkompromisowości. To trochę tacy starsi bracia i siostry Grety Thunberg. 

Ale oczywiście sam Parlament nie może być tą wielofunkcyjną agorą. Muszą też być 

inne miejsca do debaty w Europie, aby zmierzyć się z wyzwaniami. 

Musimy bronić wartości europejskich - wolność, rozum a nie uprzedzenia, współpraca 

a nie konflikt, rządy prawa a nie polityczny woluntaryzm, otwarte struktury polityczne, 

prawdziwa, weryfikowalna nauka, a nie przesądy w życiu publicznym, rzetelna 

informacja o świecie.  

Musimy ochronić naszą planetę przed kryzysem klimatycznym i wykorzystać w pełni 

szanse, jakie tworzy ten proces - wyjście z „węglowego piekła”, przejście na 

nowoczesne technologie w ramach Zielonego ładu, nowe miejsca pracy w nowych 

„zielonych” sektorach, redukcja zdrowotnych kosztów „brudnego przemysłu”, 

wykorzystanie odpadów w ramach „gospodarki obiegu zamkniętego”. Potrzeba 

ochrony klimatu stworzy nowe, wysoce zawansowane technologie cyfrowe, które 

wygenerują nowe gałęzie gospodarki. Tak jak kiedyś wojsko stworzyło Internet, a 

wcześniej II wojna światowa była, jak by na to nie patrzeć, ogromnym impulsem 

rozwojowym dla gospodarki amerykańskiej (powstanie DARPA), tak  teraz pokojowa 

konieczność uratowania planety może sprawić, że nasza Ziemia będzie nadal istnieć 

i stanie się lepsza do życia, z „czystą gospodarką”, skokowo rozwijającą się medycyną 

i szeroko dostępnymi rozwiązaniami cyfrowymi. 

Musimy sobie zdawać sprawę – a to nie końca dla wszystkich jest w Polsce oczywiste- 

że „Zielony Ład” to nie jest kolejna polityka sektorowa. Ten  „zielony wątek” będzie się 

przewijał przez wszystkie polityki – od transportu po opodatkowanie, od żywności po 

rolnictwo, od przemysłu po infrastrukturę. Liczne europejskie firmy już zaczynają 

rozumieć, że Zielony ład to nowa europejska strategia, również gospodarcza. I 

już  teraz przechodzą na tryb ekologiczny. Zmniejszają swój ślad węglowy i odkrywają 

czyste technologie. Wiedzą, że przyjmując ekologiczne rozwiązania jutra, zyskają 

przewagę nad tymi, którzy będą się ociągać. Jak zapowiedziała Pani van der Leyen, 

powstanie plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Pozwoli on wesprzeć 

w ciągu następnego dziesięciolecia inwestycje o niewyobrażalnej wartości 1 tryliona 

euro. Program ten będzie realizowany wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

(EBI), który od tej pory będzie europejskim bankiem klimatycznym. 
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Ten program jest tak szeroko zakrojony, że porównaniem jakie przychodzi mi do 

głowy, w sensie determinacji politycznej i środków na niego przeznaczonych, jest 

amerykański program kosmiczny w latach 60 , i pierwszy lot na Księżyc. 

Oni mieli o tyle łatwiej, że mogli to niejako „spersonalizować”, przez pokazanie 

astronautów, Neila Armstronga jako „twarzy” projektu. Z zielonym ładem jest problem, 

że takiej jednej ‘twarzy” nie ma. Bo jest ona wspólna: przedsiębiorcy, naukowcy, 

urzędnicy, przywódcy narodowi i europejscy, jesteśmy wszyscy takim „zbiorowym 

Armstrongiem.” 

Jak zapowiedziała Pani Przewodnicząca, w marcu Komisja  złoży projekt pierwszego 

w historii europejskiego prawa klimatycznego. Jak powiedziała: „Utoruje ono drogę do 

dalszych działań, z której nie będzie już odwrotu”. 

Wielu w krajach takich jak Polska, odbiera to jako zagrożenie. I to mnie najbardziej 

niepokoi: ryzykujemy dalsze osłabianie naszej pozycji w Unii, broniąc archaicznej 

drogi rozwojowej poprzez kontynuację polityki węglowej. Gramy przy tym losem 

przyszłych pokoleń, które nie tylko będą skazane na niszczenie zdrowia, ale też stracą 

szansę skorzystania z szansy, jaką daje polityka klimatyczna dla powstania nowych 

przedsiębiorstw w zielonych sektorach. W następnej dekadzie w Europie, jak 

dinozaury, wyginą gałęzie przemysłu, które nie przyjmą reguł zielonego ładu jako 

obowiązujących. 

Musimy odejść od węgla w ciągu 10-15 lat, ale  transformacja energetyczna może być 

ścieżką dla modernizacji całej gospodarki, dać alternatywne zatrudnienie, W pięć- 

dziesięć lat można zmienić profil rozwojowy regionu na bardziej atrakcyjny. To też 

może być wartość dodana. Może być też czynnikiem pomocnym w wyjściu z pułapki 

średniego dochodu. 

I dlatego uważam, że jest najwyższą nieodpowiedzialnością to, co premier Morawiecki 

zrobił na grudniowym szczycie Unii. Wetowanie, ociąganie się, powstrzymywanie, 

proszenie o wydłużone okresy przejściowe, to jest samobójstwo polskiej gospodarki. 

Czy to jest cena warta zapłacenia ?  
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Obawiam się, ze Polska nie ma żadnej strategii na dostosowanie się do tej zmiany 

paradygmatu gospodarczego, jaki zachodzi w Unii. Trochę przypominamy tych, którzy 

walczyli kiedyś z maszynami parowymi, uważali kolej za zagrożenie, samochody za 

diabelski wynalazek, a sami chcieli ciągle po ulicach jeździć konno. To anachronizm 

w czystej postaci. 

To oczywiście pokazuje też szerszy problem: Polska nie jest obecna konstruktywnie 

w wielu negocjacjach. Jesteśmy postrzegani jako czołowy hamulcowy ważnych 

polityk. Więc tu nawet nie ma szansy na szczere rozmowy w kulisach, bo brakuje 

istotnego styku wspólnego rozumienia wyzwań. Europa mówi o przyszłości, a my 

chcemy pozostać w przeszłości, z węglem i dopłatami na rolnictwo. To horyzont 

obecnie rządzących. 

Mówiłam przedtem, że Unia jest wyjątkowo przejrzysta – i taka jest. Ale niemniej 

zmieniają się, podwyższają, standardy społeczne w kwestii jawności życia 

politycznego, udostępniania np. kalendarzy spotkań parlamentarzystów czy 

komisarzy z lobbystami, także jawności finansowania partii politycznych. Tu na pewno 

oczekiwania społeczne będą rosły. Ważne jest też, aby polityka była oczyszczona z 

kłamstw, fake newsów. Mieliśmy oczywiście przykład Brexitu, gdzie historycznie 

straszna decyzja została podjęta przez społeczeństwo ogłuszone fałszywymi 

informacjami i obietnicami. Te fake newsy są właśnie najbardziej szkodliwe w 

negocjacjach, bo, jak sama byłam tego świadkiem, negocjatorzy ze strony brytyjskiej 

byli w stanie bezkrytycznie powtarzać główne przesłania pro-Brexitowej propagandy 

jako fakty. Gdy jedna strona opiera się na faktach rzeczywistych, a druga na 

zmyśleniach, to takiej atmosferze bardzo jest trudno osiągnąć zadowalające rezultaty.. 

A społeczeństwo może być sprawiedliwsze, gdy zdecydujemy się, że Europa 

potrzebuje tego wymiaru socjalnego, który jeszcze jest ciągle słaby. Także, gdy 

przyjmiemy perspektywę równościową jako ważną dla przyszłości, oraz gdy będziemy 

mieć dobrą, wspólną politykę migracyjną. 

Europa potrzebuje wielkiego wspólnego wysiłku, by poukładać swoje relacje ze 

światem. Ten wymiar „twardej” polityki jest ciągle bardziej w gestii Rady Europejskiej, 

czyli tak naprawdę w rękach rządów narodowych. 
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Jeżeli chodzi o nasze stosunki z USA, to to o co dla Europy ważne, to utrzymanie 

wymiaru transatlantyckiego, nawet wbrew Waszyngtonowi Trumpa. Trumpizm może 

przetrwać nawet jeżeli Trump odejdzie. Trump to problem, który prędzej czy później 

się rozwiąże, ale „latent trumpizm” może pozostać jak osad jeszcze długie lata – 

również ze względu na zmiany struktury społecznej w USA, które sprzyjają 

prawicowym Republikanom w ich najostrzejszym wydaniu. Wzrasta udział obywateli 

amerykańskich o korzeniach innych niż europejskie. Dla nich relacje z Europą nie są 

ważne. Znaczenie naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi ma nie tylko wymiar 

stosunków dwustronnych, jest wiele spraw globalnych, które tradycyjnie były wspólną 

odpowiedzialnością. Prezydent Trump demontuje system instytucji 

międzynarodowych, jaki powstał po II wojnie światowej – i który przecież Ameryka 

stworzyła. Taka postawa to wyzwanie dla wszystkich. Nie wystarczy czekać na wynik 

kolejnych wyborów w USA jak na zbawienie. Bo Mesjasz nie przyjdzie… Musimy 

ratować z systemu współpracy globalnej, co się da ze wszystkimi, którzy chcą w tej 

„rescue mission” uczestniczyć. 

Jeżeli chodzi o Chiny, to tu oczywiście są dwa problemy: po pierwsze, aby Europa 

była gotowa do wyścigu technologicznego. Bo obecne Chiny to już inne Chiny, niż te 

które znamy z tanich, masowych produktów tekstylnych. Ich technologie, m.in. 5G, są 

wysoce zawansowane. Drugi problem, to to, aby Chiny nie łączyły swojej 

konkurencyjności gospodarczej z próbą siłowego osiągniecia przewagi politycznej, np. 

w formie szpiegowania i innych nieetycznych zachowań. Dlatego jest tak ważne, aby 

Europa była liderem w dziedzinie standardów globalnych w handlu, technologii. 

To też w jakimś sensie wiąże się z tym, że  też coraz częściej dostrzegamy, że poprzez 

media społecznościowe, aktywizm obywateli, przywódcy muszą się liczyć bardziej z 

opinią publiczną. Muszą umieć uzasadnić swoje decyzje i starać się nie odchodzić od 

powszechnie obowiązujących standardów, czy to w polityce krajowej czy 

zagranicznej, a moralność prywatna i moralność publiczna to dwie strony tej samej 

monety.  

Na koniec kilka słów o tym, co nas czeka w nowym roku. 

To nie tylko nowy rok, ale też nowa dekada, w którą weszliśmy z nowym 

przywództwem na czele instytucji europejskich. Niewątpliwie jesteśmy zmęczeniu 
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Brexitową sagą i niepewnością, jak się potoczą  negocjacje po opuszczeniu Unii przez 

W. Brytanię. 

UE okazała wielką odporność na szok brexitowy i na wszystkie inne kryzysy ubiegłej 

dekady. Myślę, że tu to znane przysłowie: „co cię nie zabije, to cię wzmocni”, znalazło 

swoje polityczne zastosowanie.  

Kwestia która się pojawia, to już nie „czy Europa przetrwa” – bo to jest oczywiste – ale 

czy przetrwa jako sui generis projekt ułożenia współżycia międzynarodowego 

opartego na zasadach liberalno-demokratycznych, czy też nastąpi swojego rodzaju 

powrót do europejskiej wersji „koncertu mocarstw”, gdzie idee autorytarne i 

populistyczne ruchy będą zyskiwały coraz większą akceptację mainstreamową na 

poziomie krajowym, co siłą rzeczy, prędzej czy później znajdzie odbicie na poziomie 

polityk europejskich. To jest mój lęk o Europę. 

Parlament Europejski, nie przejęty przez populistów, pełni kluczową rolę w utrzymaniu 

oryginalnego projektu europejskiego, w jego ambicjach i żywotności. Ale potrzebuje 

współpracy z Komisją i Radą. I tu myślę, że dobrze zapowiada się współpraca z Radą 

pod przewodnictwem Charlesa Michela. Jeżeli chodzi o Komisję, to Pani 

przewodnicząca będzie miała trudną rolę przekonania Rady do realizacji wielu 

obietnic, które złożyła w Parlamencie  Europejskim różnym frakcjom politycznym. Na 

pewno się pojawi jakiś element stałego konfliktu pomiędzy wspólnotowością, 

reprezentowaną przez Komisję i Parlament a międzyrządowością, która jest 

ulubionym modus operandi Rady. No i też pytanie, czy Charles Michel, który jest 

bardzo koncyliacyjnym politykiem, zawsze szukającym kompromisu, będzie miał na 

tyle autorytetu, aby być w stanie wymóc na państwach członkowskich zgodę na 

wszystkie ambitne propozycje Komisji.  

„Jeżeli będziemy wewnętrznie zjednoczeni, nikt nie podzieli nas z zewnątrz. Jeśli 

bardziej się do siebie zbliżymy, będziemy mogli przekształcić dzisiejsze wyzwania w 

jutrzejsze możliwości”- powiedziała Pani przewodnicząca Komisji w swoim 

inauguracyjnym przemówieniu w PE. I miejmy nadzieję, że tak będzie. 

Myślę, że wchodzimy w fascynujący okres dla Europy, z wieloma wyzwaniami, ale też 

nowymi szansami, i wokół nich będzie się toczyć debata europejska. Debata, która 
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jest konieczna. I do wzięcia udziału w niej będę usilnie zapraszać wszystkich, również 

obywateli polskich w Polsce i za granicą. Tak jak dziś zapraszam Państwa, jako 

obywateli Polski, ale i Europy. 

Dziękuję za uwagę. 

 


