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Myślę, że Unia Europejska charakteryzuje się tym, że przystosowuje się do 
zmiennych okoliczności i wykorzystuje możliwości, które się otwierają. 
 
Kontekstem działania dla Unii jest zawsze horyzont zmiany. 
Może to być zmiana, która określają czynniki zewnętrzne, jak np. pandemia lub inne 
zjawiska nie respektujące granic, także nowa geopolityka albo wewnętrzne zmiany 
wynikające z dynamiki instytucjonalnej bądź oddolnego nacisku społecznego, 
wyzwań politycznych czy zagrożeń dla fundamentów Unii. 
 
Teraz jesteśmy świadkami, ale też uczestnikami, ciekawego momentu w historii Unii, 
gdy te dwa czynniki, zewnętrzny i wewnętrzny, utworzyły pewien zbieg okoliczności, 
który ma szansę uczynić ten moment rzeczywiście przełomowym. Konferencja na 
temat przyszłości Europy może także stworzyć moment konstytucyjny. 
 
Pandemia pokazała kompetencyjne niedostatki Unii, które utrudniały podjęcie 
szybkich decyzji na miarę tego nieoczekiwanego wyzwania: brak kompetencji w 
dziedzinie zdrowia, które nagle okazało się dobrem o charakterze strategicznym czy 
też brak sprawnego mechanizmu koordynacji ponadpaństwowej, skutkujący 
chaosem decyzyjnym w początkach pandemii. Ten okres niemożności działania 
trwał jednak chwilę, a niezależne działania państw członkowskich udowodniły po raz 
kolejny wartość dodaną działań wspólnych. 
Niemal natychmiast Komisja uruchomiła wspólne zakupy wyposażenia medycznego, 
uruchomiono istniejące mechanizmu elastyczności w ramach polityki spójności, 
zawieszono mechanizm dyscypliny fiskalnej, rozluźniono reguły pomocy publicznej. 
W ramach mechanizmów przetrwania działały wszystkie dostępne instrumenty w 
ramach rozmaitych polityk i finansów europejskich. Tabu obligacji europejskich 
zastąpił powstały w rekordowym tempie bezprecedensowy program Nowa 
Generacja UE. Powiązanie Narodowych Planów inwestycji i reform z Semestrem 
Europejskim stworzyło skoordynowane, demokratyczne i zdecentralizowane 
zarządzanie ekonomiczne, powiązane z mechanizmem praworządności. 
Wyzwaniem będzie wdrożenie tego bezprecedensowego pod względem rozmiarów i 
warunkowości programu, obejmującego wszystkie priorytety rozwojowe Unii. 
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Strach, którego doświadczaliśmy w tych pierwszych pandemicznych miesiącach, 
zanim ktokolwiek wierzył, że szczepionka pojawi się relatywnie szybko, sprawił, że w 
Unii odżył instynkt przetrwania. 
 
Pandemia pokazała także, jak brak rozwiązań europejskich, w pewnych kluczowych 
dla dobra wspólnego dziedzinach, może blokować konieczną, w skali kontynentu, 
akcję ratunkową w momencie kryzysu. 
To, myślę, przeorało świadomość wielu Europejczyków, którzy dostrzegli 
konieczność rozszerzenia kompetencji Unii o nowe obszary. 
To co do tej pory było niemożliwe politycznie, okazało się koniecznością 
egzystencjalną – i jako takie zostało zaakceptowane. I to jest bardzo ciekawy 
moment do analizy, jak prawdziwe zagrożenia wymuszają zmianę zastanego 
paradygmatu i odmrażają konwencjonalne myślenie. 
 
To nowe podejście zbiegło się z już istniejącym przed pandemią zjawiskiem 
wzmożenia obywatelskiego, w szczególności mobilizacji młodych Europejczyków w 
obronie klimatu oraz generalnym oczekiwaniem w społeczeństwach europejskich 
zwiększonego udziału obywateli w procesach decyzyjnych Unii. 
 
Temat pewnego deficytu demokratycznego był od zawsze obecny w dyskusjach 
europeistycznych, ale raczej na zasadzie pewnego zagadnienia odległego od 
pragmatycznych potrzeb. 
Na każdym etapie integracji europejskiej zagadnienie legitymacji demokratycznej 
było delikatną kwestią. Próbowano ją rozwiązać na konferencjach międzyrządowych 
prowadzących do podpisania Traktatów z Maastricht, Amsterdamu i Nicei, 
przenosząc więcej uprawnień na Parlament Europejski i poszerzając obszary, w 
których może on podejmować decyzje wspólnie z Radą. W wyniku tych działań PE 
wyewoluował z pozycji zgromadzenia o charakterze doradczym i ostatecznie przyjął 
rolę współustawodawcy. 
Traktat lizboński wzmocnił kompetencje Parlamentu Europejskiego w dziedzinie 
finansów, ustawodawstwa i działań kontrolnych. PE uzyskał istotny wpływ na wybór 
składu Komisji i jej przewodniczącego. 
 
Szczególnie traktat Lizboński był przełomowym wydarzeniem, bo stworzył obok unii 
państw także unię obywateli.  
Dodatkowo utworzono Europejską Inicjatywę Obywatelską i podniesiono rangę 
dialogu między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami europejskimi. 
 
Przyszedł czas na kolejny krok, aby ten przełom kopernikański w rozumieniu Unii 
stał się ciałem. Obywatele sami wzięli się do pracy, aby ten deficyt demokratyczny 
zasypać. 
Instytucje, najpierw Parlament, który zazwyczaj jest czułym barometrem oczekiwań 
Europejczyków, następnie Komisja, i na końcu Rada z dużym ociąganiem, ale 
jednak, zdecydowały, aby podjąć to obywatelskie wyzwanie i powołały do życia 
Konferencję na temat Przyszłości Europy, Jest to forum partycypacji, największe w 
historii integracji europejskiej publiczne konsultacje, ale też instrument służący 
podjęciu istotnych decyzji, aby uczynić Unię bardziej sprawczą i skuteczną 
wewnętrznie i zewnętrznie. 
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Ważnym elementem jest tu uroczyste zobowiązanie Przewodniczących instytucji 
europejskich, Rady, Parlamentu i Komisji, że rekomendacje Konferencji wpiszą się w 
proces legislacyjny Unii. A więc głos obywateli nie będzie zmarnowany. Oczywiście 
istnieje także ryzyko, iż kakofonia pomysłów nie pozwoli na wspólny program reform. 
Wszystko jest w naszych rękach, uczestników tego wielkiego dialogu.  
 
Tak więc to połączenie kliku elementów: „czarnego łabędzia", wymuszającego nowy 
wizerunek przyszłości, instytucjonalnej zmiany paradygmatu oraz obywatelskiej 
mobilizacji i determinacji, wytworzyło razem, być może, nowy „moment konstytucyjny 
w Unii". 
Niemiecki minister finansów Olaf Scholz mówił, przy uchwalaniu Funduszu 
Odbudowy" o „momencie hamiltonowskim", nawiązując do faktu, że w 1790 r. dzięki 
porozumieniu Alexandra Hamiltona i Thomasa Jeffersona USA po raz pierwszy 
zaciągnęły dług jako Konfederacja. I ten fakt uważany jest za kluczowy moment na 
drodze do powstania amerykańskiej państwowości. 
Czy tak będzie z Unią, czas pokaże. Jeżeli tak by się stało, to rzeczywiście byłby to 
historyczny przełom. Ale nawet jeżeli nie jest to jeszcze tak rozumiany moment 
konstytucyjny, to na pewno Unia po-pandemii będzie inna, niż przed, bardziej 
samoświadoma konieczności wytworzenia i zachowania nowego pola sił wokół 
jedności i spójności. Takim polem będzie na pewno strefa euro, jako unijny rdzeń 
polityczny, ale także strefa fundamentalnych wartości i praworządności jako rdzeń 
moralny. 
 
 


