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Ten nieprzewidziany  czarny łabędź, który spadł na nasze głowy w marcu zostawił nam 

przesłania, które powinnismy jako Europa, ale myślę, że i świat, zapamiętać.  Po 

pierwsze sprawdziło się niemal zapomniane credo integracji europejskiej, iż w jedności 

siła. A po drugie, na własne oczy  zobaczyliśmy, że istnieje coś, co nazwałabym 

globalnym dobrem publicznym. Niedawno natrafiłam niechcący na film amerykański, 

powiedziałabym nawet hollywoodzki, chyba z lat 90-tych, o tytule „Dzień 

niepodległości". Stany Zjednoczone oraz świat  cały zostały zaatakowane przez 

pozaziemskie siły. Prezydent amerykański usiłuje zmobilizować tenże cały świat do 

wspólnej walki z tymi siłami. Używa wielkiego słowa „ludzkość" i namawia nas 

wszystkich do wspólnej walki o prawo do istnienia.  

Tu i teraz nie mamy co prawda do dyspozycji hollywoodzkich scenarzystów, ale przez 

tych parę miesięcy chyba do wszystkich dotarło, że znajdujemy się jako ludzkość w 

sytuacji wymagającej wspólnego działania. Europa to zrozumiała, ale bez wsparcia 

innych nie da rady. Od marca działamy bez wytchnienia.  

Gdy Unia, a konkretnie Komisja Europejska w pierwszych dniach marca nabierała 

oddechu, wiele państw członkowskich podejmowało działania na własną rękę i bardzo 

szybko okazało się, że nie tędy droga. Koordynacja Brukseli, szybkie zmiany wielu 

reguł prawnych, wprowadzających bezprecedensową elastyczność w wykorzystaniu 

dostępnych i niewykorzystanych środków, w szczególności polityki spójności, także 

reguł  dotyczących dyscypliny budżetowej i pomocy publicznej, wszystko to pozwoliło 



gospodarkom i społeczeństwom w państwach członkowskich przetrwać pierwsze 

miesiące wielkiego kryzysu. Równie szybko Komisja przygotowała nową wersję 

wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27, uzupełnionych  o nowy program 

obligacji europejskich w wysokości 750 mld euro. Polska najprawdopodobniej będzie 

miała dostęp do niemal 160 mld euro (ceny z 2018 r.), w znakomitej większości w 

postaci grantów. Negocjacje Parlamentu Europejskiego i Rady trwają. Jak szybko te 

wszystkie środki zostaną udostępnione inwestorom, trudno jednoznacznie powiedzieć. 

Tu właśnie leży to najtrudniejsze, moim zdaniem, w tej chwili wyzwanie, a mianowicie 

gotowość i sprawność  w wykorzystaniu tych wielkich szans inwestycyjnych. 

Wypuszczenie na rynek obligacji europejskich wymaga na przykład szybkiej ratyfikacji 

przez wszystkie parlamenty  narodowe aktu prawnego tworzącego nowe dochody 

własne Unii. W toczących się negocjacjach niezwykle trudnym orzechem do zgryzienia 

jest mechanizm wiążący dostępność środków z przestrzeganiem praworządności. W 

międzyczasie w szczególności samorządy powinny zakasać rękawy i pracować nad 

jak najszybszym przygotowaniem projektów inwestycyjnych. Widzę implementację 

tego wielkiego programu odbudowy Europy jako wielkie wyzwanie. Szczególnie, że 

zarówno Komisja jak i Parlament Europejski bedą miały mniejsze niż w przypadku 

tradycyjnych wydatków budżetowych możliwości nadzorowania programu odbudowy.  

Drugim obok implementacji ambitnego programu wyzwaniem jest luka czasowa 

między działaniami nastawionymi na przetrwanie kryzysu oraz de facto 

długookresowym efektem  owego programu finansowego. Środki z nowego 

wieloletniego budżetu oraz z funduszu odbudowy pojawią się efektywnie 

prawdopodobnie dopiero pod koniec przyszłego roku.  

Trzecim wyzwaniem jest nasza zdolność do ukształtowania nowego modelu rozwoju 

w Europie, bardziej humanistycznego, opartego na prawach człowieka, równości, 

wrażliwego ekologicznie. Programy inwestycyjne muszą służyć budowie  post 

covidowej Europy przyjaznej dla klimatu, wrażliwej społecznie, konkurencyjnej 

globalnie i oddanej demokracji. 

Zielony Ład jest w rzeczywistości wielkim programem inwestycyjnym. A walka o 

demokrację, oprócz starcia z autorytaryzmem, musi też ocalić jej wartości w umysłach 

i sercach ludzi. Tych, którzy często ulegają bezkrytycznie impulsom ze strony 

bezwzględnych przywódców. Symbolem wyzwania, w rzeczywistości narzuconego 



Unii, są strefy wolne od LGBTI. Za tym stoi bowiem  ksenofobiczne marzenie 

antydemokratów - populistów o Europie i świecie jako o miejscach wolnych od 

wolności, od praw obywatelskich jako normy, od nauki, od demokracji, od kobiet, od 

politycznych konkurentów, od niezależnych instancji oceniających, od świata ludzi 

rożnych ale równych, od politycznej moralności. Europa jest jedynym kluczem do 

zniweczenia tego złego marzenia. 

O praworządności rozmawiamy w momencie, kiedy pojawił się pierwszy raport 

dotyczący praworządności w Unii. Jest to nowe narzędzie, właściwie prewencyjne, 

zapobiegawcze, część nowego rocznego mechanizmu w dyspozycji Komisji 

Europejskiej.  

Celem tego dorocznego raportu jest przegląd najważniejszych wydarzeń związanych 

z praworządnością w całej UE – pozytywnych i negatywnych – a także specyficznej 

sytuacji w każdym państwie członkowskim. Chodzi o to, by jak najwcześniej zmierzyć 

się z zagrożeniami w takich obszarach, jak wymiar sprawiedliwości, korupcja, wolność 

i pluralizm mediów, nadzwyczajne środki wprowadzone w związku z koronawirusem. 

Aneks dotyczący Polski liczy 25 stron. KE przypomina w nim, że reformy wymiaru 

sprawiedliwości wprowadzane od 2015 r budziły jej poważne obawy. Raport mówi, iż 

„Reformy, które miały wpływ na Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy 

powszechne, Krajową Radę Sądownictwa i prokuraturę, zwiększyły wpływ władzy 

wykonawczej i ustawodawczej na wymiar sprawiedliwości, a tym samym osłabiły 

niezawisłość sędziów".  W raporcie podkreślono, że Krajowa Rada Sądownictwa 

składa się "głównie z politycznie nominowanych członków", a nowy sposób wyboru 

KRS nie bierze pod uwagę rekomendacji Rady Europy. Autorzy raportu na temat Polski 

podkreślają także, że nowy system dyscyplinarny wobec sędziów jest aktywnie 

wykorzystywany. Obawy KE budzi możliwość karania sędziów za treść ich orzeczeń. 

To bowiem stawia znak zapytania nad niezawisłością sądów. 

Raport wyraża też obawy co do niezależności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ma 

także wątpliwości co do Rady Mediów Narodowych. "Polski regulator mediów może 

nadal podlegać wpływom politycznym" - czytamy w dokumencie. Raport odnotowuje, 

że w okresie wyborów parlamentarnych w 2019 roku, jak i wyborów  prezydenckich w 

tym roku zabrakło niezależnego monitoringu relacji medialnych. Autorzy 

Raportu  ubolewają także, że „brakuje zabezpieczeń regulacyjnych ograniczających 



kontrolę polityczną nad mediami w Polsce". Komisja Europejska ostrzega również 

przed ustawą o dekoncentracji mediów zagranicznych. "Gdyby takie zmiany miały 

miejsce, mogłyby mieć wpływ na pluralizm mediów i rynek wewnętrzny UE".  

Praworządność jest jednym z filarów Unii. I nie jest to coś , co da się ominąć, wyminąć 

czy nie zauważyć. Dobrze, aby nasz rząd to zrozumiał. I dobrze, aby nie traktował 

praworządności jako przeszkody, ale jako wartość, jeśli nie samoistną, to przynajmniej 

pragmatyczną. Jako obywatele tego musimy nie tylko oczekiwać, ale i wymagać.  

Poza tym, praworządność to nie tylko procedury i instytucje. To też ogólna atmosfera 

przyzwolenia na pewne zachowania i nagradzanie stanowiskami w strukturze 

państwowej za niegodne wypowiedzi i zachowania. Mamy właśnie  najnowszy 

przykład z nagonką  na ludzi LGBT, a jedna z osób najbardziej w tym  procederze 

„zasłużonych", Przemysław Czarnek,  zostaje ministrem nauki i edukacji. Myślę, że 

siostrą praworządności jest przyzwoitość. 

Odpowiedzmy sobie sami, jak ta siostrzana relacja teraz wygląda w naszej polityce. 

Zresztą odpowiedź  nasuwa się sama. Temat  praworządności zdominował właściwie 

ten tydzień także w związku z zaproponowanym przez Prezydencję Niemiecką 

projektem powiązania dostępu do funduszy europejskich z przestrzeganiem 

praworządności. Trudno dzisiaj mieć pewność co do tego, jak ostatecznie ten 

budżetowy mechanizm będzie  wyglądał. Wiadomo natomiast, że dla Parlamentu 

Europejskiego propozycja Prezydencji jest nie do zaakceptowania.  Jest to w zasadzie 

mechanizm, który ma  niewiele  wspólnego z wyjściową koncepcją Komisji, wspartą 

przez Parlament, w której chodziło o respektowanie wartości ujętych w Artykule 2 TUE, 

a nie, jak zaproponowała Prezydencja, powiązanie budżetu z regułami dotyczącymi 

defraudacji i korupcji. W tej ostatniej sprawie działają istniejące instytucje narodowe, 

Europejski Trybunał Obrachunkowy, także OLAF.  

Spór o praworządność można rozwiązać bardzo łatwo, przestrzegając 

fundamentalnych wartości UE, konstytucji i prawa krajowego, nie niszcząc instytucji 

niezależnych. Ale oczywiście czasami to co najłatwiejsze, jest jak najbardziej 

niemożliwe dla tych, którzy chcą zniszczyć demokrację liberalną i wprowadzić rządy 

autorytarne. 



Proces naprawy praworządności nie uda się bez zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego. Unia nam pomoże,  ale nie załatwi sprawy za nas. 

W debacie i w działaniach  budujących  Unię przyszłości pojawiło się zapotrzebowanie 

na oparcie jej na koncepcji tzw. otwartej autonomii strategicznej.  

Covid unaocznił nam uzależnienie Unii Europejskiej od świata zewnętrznego. 

Uzależnienie to, szczególnie powiązane z dostępem do wszelkiego rodzaju środków 

służących ochronie życia i zdrowia, z rozerwaniem tworzonych przez lata na gruncie 

kryteriów efektywności ekonomicznej łańcuchów podażowych w specyficznej sytuacji 

roku 2020,  stało się dodatkowym obciążeniem dla społeczno- gospodarczych 

procesów, kiedy efektywność ekonomiczna nabrała innego wymiaru. Pojawiło się 

wzmożone myślenie polityczne, zmierzające do stworzenia europejskich ram 

prawnych pozwalających na działania zwiększające autonomię gospodarki 

europejskiej. Gospodarkę europejską, w odróżnieniu na przykład od amerykańskiej, 

cechuje wysoki stopień otwarcia na świat i  jest oczywiste, że wszelkie kroki 

zmierzające do osłabienia uzależnienia od reszty świata nie mogą ograniczyć korzyści, 

jakie daje handel międzynarodowy i w szczególności jego oparcie na regułach 

wielostronnej współpracy. Stąd owa strategiczna autonomia ma jednocześnie chronić 

otwartość europejskiej gospodarki na globalną współpracę w ramach wspólnie 

ustalanych i przestrzeganych reguł. Nie jest to całkowicie nowy, wywołany przez 

Covid  element polityki Unii, niewątpliwie obecny kryzys przyspieszył jednak 

legislacyjne i instytucjonalne działania w tym obszarze. Trwa przegląd, z 

uwzględnieniem konsultacji, polityki handlowej Unii. Konsultowane jest także przez 

Komisję Europejską możliwe nowe podejście do formowania łańcuchów  podażowych. 

W czerwcu ukazała  się Biała Księga dotycząca zagranicznych subsydiów 

inwestycyjnych, które osłabiają  pozycję konkurencyjną europejskich 

firm.  Przygotowywane są projekty aktów prawnych chroniących rynek europejski 

przed nieuczciwą konkurencją.  

Ogromne środki publiczne wspierające inwestycje i przedsiębiorstwa w kontekście 

Covidu zostały wpompowane w gospodarki, szczególnie krajów zamożnych, na całym 

świecie. Nie trzeba dużej wyobraźni, by uświadomić sobie, że wprowadza to do 

strumieni inwestycji i handlu zakłócenia, które pozostaną z nami przez dłuższy czas. 

Stad te działania ochronne i zmniejszające ryzyko nieuczciwej konkurencji. Komisja 



Europejska utworzyła w Dyrekcji do spraw handlu  specjalne stanowisko, a celem jest 

właśnie pilnowanie wdrażania naszych umów handlowych, egzekwowania 

zobowiązań w ramach uczciwej konkurencji.  

Nie ulega watpliwości, jednakże, iż linia oddzielająca ochronę uczestników rynku od 

protekcjonizmu jest bardzo cienka. Mam nadzieję, że Unia jej nie przekroczy. Trwa 

także poszukiwanie sposobów na skuteczne uniezależnienie europejskich 

przedsiębiorstw od extraterytorialnych sankcji. Wiele z wymienionych elementów 

polityk europejskich  stanowi część  procesu wzmacniającego międzynarodową 

pozycję europejskiej waluty.  

Generalnie wydaje mi się, że owa strategiczna autonomia oznacza dzisiaj bardziej 

systemowe działanie Unii, zawsze jednak respektując zasadę zgodności tego typu 

działań z WTO. Pytanie o to, czy Unia zdaje test odpowiedzialności globalnej w 

kontekście wydarzeń na Białorusi, pada w chwili, gdy w końcu Rada Europejska 

znalazła jednomyślność w sprawie sankcji wobec tego trudnego sąsiada. Co prawda 

bardzo moim zdaniem symbolicznych, mimo to ten instrument  musiał być użyty.  

Łukaszenka jest prezydentem  od 1994 r, kiedy wygrał  w drugiej turze chyba jedyne 

do tej pory demokratyczne wybory w tym kraju. Nie ulega watpliwości, że zaistniał 

wtedy jako trybun ludowy, odpowiadający na niezadowolenie obywateli w takich 

sprawach, jak korupcji, bieda, brak wrażliwości władzy na sprawy społeczne. Bardzo 

szybko jednak przekształcił się  w autorytarnego przywódcę. Po nielegalnych 

wyborach  ogłosił się  prezydentem i uznał sprawę za zamkniętą.  Nie odbiera telefonu 

od przywódców europejskich.  

Energia protestów na Białorusi nie gaśnie. Zaangażowane są w nie bardzo rożne 

grupy społeczne. Do tłumienia protestów reżim używa siły z 

niezwykłym  okrucieństwem. Świat ogląda ten dramat przez media społecznościowe.   

Rada Europejska zareagowała wczoraj pozytywnie na polską propozycję planu dla 

Białorusi. Ten plan opiera się  jednak w zbyt słabym stopniu na tym, co Unia powinna 

dla Białorusi zrobić, składając główny ciężar działań w ręce instytucji globalnych. Mam 

nadzieję, że w dalszej pracy Komisji nad tym planem wzrośnie radykalnie udział oferty 

europejskiej. Nie możemy przegrać Białorusi jako Europa. Musimy być bardzo aktywni 



we wzmacnianiu poparcia dla ludzi, dla białoruskiej demokracji. Nagroda Sacharowa 

pójdzie w tym roku do opozycji białoruskiej. Musimy przygarnąć jak najwięcej 

białoruskich studentów. Może Covid paradoksalnie to ułatwić. Musimy 

wygospodarować  środki na stypendia.    

W jakimś momencie protestów w Mińsku  pomyślałam, że byłoby dobrze, gdyby 

przywódcy Unii Europejskiej dołączyli do demonstrujących Białorusinów, stworzyli 

demokratyczną tarczę dla obywateli. Są chwile, gdy symbole wiele znaczą.  

I na koniec słów parę o Brexicie. Temat rzeka. Zbliżamy się nieuchronnie do wybranej 

przez stronę  brytyjską daty końca okresu przejściowego i także końca negocjacji. 

Premier  Boris  Johnson  powiedział, że jeśli nie będzie porozumienia do 15 

października,  odejdą od stołu negocjacyjnego. Zastosował przynoszącą 

Zjednoczonemu Królestwu wstyd taktykę  negocjacyjną polegającą na złamaniu 

Umowy o wyjściu, która weszła w życie 1 lutego 2020, moim zdaniem, wiążąc  to 

zagrożenie z ustępstwami Unii w najważniejszych dla niej elementach umowy o 

przyszłych relacjach. Ta konfrontacja i dobór narzędzi wzbudziły silne reakcje 

wewnątrz i na zewnątrz  Królestwa. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie 

przeciwnaruszeniowe. Trwają także przygotowania do sytuacji, w jakiej się znajdziemy 

w przypadku ostatecznego braku umowy dotyczącej przyszłości. Pod koniec dziewiątej 

rundy negocjacyjnej w tym tygodniu trudno o optymizm. Tym niemniej jestem 

przekonana, iż brytyjski premier doskonale zna konsekwencje opuszczenia Unii bez 

umowy. Stąd te najbliższe tygodnie przyniosą najprawdopodobniej jakieś rozwiązanie.  

Bez względu na to, czy uda się zakończyć ten smutny i w gruncie rzeczy absurdalny 

proces, w wyniku którego na własne życzenie kraj opuści preferencyjny obszar 

gospodarczy i stanie się dla Unii krajem trzecim, nie będzie zwycięzców.   

 


