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Konferencja w sprawie przyszłości Unii Europejskiej powoli nabiera rozpędu. Na ogół 

w dyskusji skupiamy się nad tym, co ona może przynieść, jakie mogą być jej 

rezultaty. Rzadziej patrzymy na sam proces, innowacyjny, bezprecedensowy, bo 

przecież nigdy tak wielkiej debaty opartej na publicznym dialogu na temat 

przyszłości Unii nie mieliśmy w historii integracji europejskiej. 

 

Trochę martwi w tym kontekście relatywnie słabe moim zdaniem zainteresowanie 

obywateli, jeśli mierzyć je liczbą uczestników - około 20 tysięcy - wielojęzycznej 

platformy cyfrowej. 

 

Myślę, że to kwestia dostępności informacji i nastąpi przyspieszenie. Pandemia 

stworzyła zapotrzebowanie na rozmowę, na stawianie pytań, ciekawość opinii 

innych, refleksji nad przyszłością.  

 

Konferencja tworzy wielką przestrzeń dla publicznej debaty dla obywateli, dla bardzo 

rożnych uczestników tej debaty. Konferencja jest dla tych wszystkich, którzy chcą w 

niej wziąć udział.  

 

Jest miejscem dla szukania pragmatycznych pomysłów na post covidową Europę. 

Ale też szansą na ochronę demokracji, wartości fundamentalnych, praw człowieka, 

praworządności. 

 

Mam też nadzieję, że zaowocuje wzmocnieniem nurtu pro-europejskiej, pro-

demokratycznej opinii publicznej.  

 

Skupiamy się na pytaniu o rezultaty Konferencji, ale od początku idea Konferencji 

opierała się na jej całkowicie otwartym charakterze, rozmowie o wszystkim, co jej 

uczestnicy wniosą do debaty, nie przesądzaniu rezultatów zanim dyskusja się 

rozpoczęła. Chcemy razem zidentyfikować obszary integracji ważne dla ludzi i 

razem dojść do potrzeby określonych zmian. 



Sens debaty tkwi w otwarciu się na nowe możliwości strukturalnego przekształcenia 

Unii tak, aby sprostała oczekiwaniom obywateli wobec roli Europy w ich życiu. Jest 

więc Konferencja szansą na to, by także z Polski usłyszany został inny głos, głos 

Polaków, którego najczęściej współobywatele Unii po prostu nie znają. To ważne w 

czasach, gdy obserwujemy cyniczny odwrót od demokracji i od Europy w wykonaniu 

niektórych liderów politycznych. Myślę, że tylko obywatele mogą takie tendencje 

powstrzymać. 

 

Konferencja jest szczególnie dla ludzi młodych szansą na włączenie się w dyskusje, 

zaangażowanie, pogadanie z młodymi ludźmi z innych krajów, zaproponowanie 

wspólnych dyskusji, popatrzenie na Europę oczami innych. To będzie ich pierwsza 

debata o Europie i przyszłości. 

 

Poprzednia wielka debata europejska miała miejsce dwadzieścia lat temu, w czasie 

Konwentu, w którym miałam przyjemność reprezentować polski rząd. 

Każde pokolenie ma prawo i obowiązek spojrzeć na Europę własnymi oczami. 

Europa nie staje się sama i po raz pierwszy mamy szansę na włączenie w proces 

polityczny kształtujący Europę obywateli. O Europę, o to, co już stworzyliśmy trzeba 

bardzo dbać.  

 

Potrzebujemy też dyskusji o roli Europy w świecie. Trwa tam wielka geopolityczna 

rywalizacja. Myślę, że boksujemy poniżej naszej wagi. Możemy być liderem w 

transformacji cyfrowej.  

 

Jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie współpracy międzynarodowej. Musimy 

budować alianse z innymi demokracjami świata. Mamy partnera w postaci Stanów 

Zjednoczonych. Nasza skuteczność w polityce zagranicznej hamowana jest przez 

jednomyślność w podejmowaniu decyzji w polityce zagranicznej i obronnej, także na 

przykład, gdy decydujemy o sankcjach wobec autorytarnych reżimów. 

 

Europa potrzebuje także zmian wewnętrznych. Zagrożenia dla demokracji rozbijają 

solidarność unijną. Zróżnicowana demokracja coraz częściej pojawia się jako 

sposób na dalszy postęp w integracji. Postęp w polityce klimatycznej czy migracyjnej 

blokowany jest groźbą weta przez niektórych liderów naginających demokrację i 

praworządność do własnych partyjnych potrzeb. Brak jedności wewnętrznej osłabia 

naszą moc sprawczą na świecie. 

 

Toczy się spór o mechanizm praworządności w odniesieniu do budżetu 

europejskiego. Musimy bardzo jasno powiedzieć, że nie może być mowy o szukanie 

kompromisu poprzez pogodzenie demokracji z autorytaryzmem. Antyeuropejscy i 

antydemokratyczni politycy odrzucają Unię we wszystkich jej postaciach, poza 

finansową, i jest to skrajnie nielojalne, niesolidarne zachowanie, wobec którego nie 

wolno szukać na siłę jakiegoś modus vivendi. Tak naprawdę jest to walka o przyszły 



kształt Unii i nie wolno nam odpuścić naszych zasad na ołtarzu dobrych relacji z 

autokratami. 

 

Za nami jest już pierwsza sesja plenarna Konferencji. Ciekawe głosy także ze 

środowisk obywatelskich. Pojawiła się potrzeba stworzenia w Europie stałego 

mechanizmu partycypacji obywatelskiej w procesie decyzyjnym Unii. Inspiracją są 

mechanizmy funkcjonujące w Irlandii. Były głosy domagające się reformy prawa 

wyborczego w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, w tym także powracający 

pomysł utworzenia europejskiego okręgu wyborczego. Mówiono o potrzebie dobrej 

komunikacji z obywatelami w sprawach europejskich. I nie tylko. Także sposób 

konstruowania czterech paneli obywatelskich, które powinny wzmocnić Konferencję 

po wakacjach, budził emocje.  

 

Szczególnie głosy obywatelskie, właściwie wielopokoleniowe były dla mnie ciekawe. 

Widać wyraźnie, że europejscy obywatele patrzą ponad interesami narodowymi, że 

bez problemu łączą swą lokalną tożsamość z tożsamością europejską. Jestem 

przekonana, że obywatelskie zaangażowanie w dialog o przyszłości Unii może 

zostać wzmocnione, jeśli ludzie zobaczą, że są słuchani. Poczują się wtedy 

współodpowiedzialni za Europę.  

 


