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Całkiem niedawno, bo zaledwie pięć tygodni temu nasza rozmowa wyglądałaby 

zupełnie inaczej. Dzisiaj coraz częściej mówimy, jak to było przed  wojną i wcale nie 

mamy na myśli II wojny światowej. Już niemal wszystko, co nas otacza 

napiętnowane jest reperkusjami agresji Rosji na Ukrainę. Odczuwalną dla nas 

obywateli Unii Europejskiej zmianą, jaka dokonała się pod wpływem ukraińskiego 

szoku jest, w moim przekonaniu, narodzenie się Unii geopolitycznej.  

 

Okrutna, nieludzka agresja Rosji to zagrożenie dla europejskiego modelu życia, 

opartego na demokracji, współpracy we wspólnym dążeniu do dobrobytu, pokojowym 

rozwiązywaniu konfliktów, na funkcjonowaniu w świecie opartym na prawie, 

negocjacjach równych państw i przestrzeganiu praw człowieka. Gdy stały członek 

Rady Bezpieczeństwa ONZ staje się agresorem, wali się światowy ład 

bezpieczeństwa.  

Unia zjednoczona i Unia geopolityczna – te dwa hasła, które często się przewijały w 

dyskursie europejskim – zazwyczaj bardziej jako aspiracje niż rzeczywistość – w tej 

chwili stały się ciałem. 

Unia szybko i boleśnie dla agresora, wraz z całą światową rodziną państw 

demokratycznych, stworzyła wielki sojusz na rzecz bezprecedensowych sankcji 

przeciwko Rosji, Putinowi  i jego akolitom, funkcjonującym razem w kleptokratycznym 

świecie.  

 

Unia działała zgodnie i szybko, odwracając w wielu sprawach kierunek polityki 

ostatnich dwóch dekad. Jakby zawstydzona niekonsekwencją polityki wobec Putina 

przez ostatnie dwie dekady, zwiększaniem uzależnienia Europy  od rosyjskich 

surowców energetycznych, nierespektowaniem przez wiele państw członkowskich 

embarga na eksport  broni do Rosji, naiwnym przekonaniem, iż Putin jest przywódcą, 

któremu  można ufać. Patrząc długofalowo, jeszcze przed Ukrainą,  nabrał rozpędu 

proces budowania zdolności obronnych Unii. Przed wojną niemożliwa była 
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konwersacja, która miała miejsce 10 marca w Wersalu. Zrozumienie, że nasilające 

się zagrożenia to zagrożenia całościowe,   dla ładu światowego, dla multilateralizmu i 

kształtu standardów obejmujących prawa człowieka, wolność mediów, ochronę 

klimatu,   praw pracowniczych, zapobieganie dezinformacji. 

 

Budowane od paru lat  w obszarze polityki handlowej  Unii autonomiczne instrumenty 

ochrony nabierają znaczenia. Z agresji Rosji popłynęły dodatkowe argumenty na 

rzecz wspólnego działania sił progresywnych  w świecie.  

 

Coraz powszechniejsze jest przekonanie, iż zakończyła się pewna era globalizacji 

świata, opartej na efektywności jako wspólnym interesie. Sankcje odłączyły Rosję od 

świata zachodniego. Uległy rozerwaniu więzi łączące wszystko z wszystkim, 

rozbudowane łańcuchy podażowe, których sens podważyły już wyzwania pandemii.  

Są kije dały inflacji nową siłę, ryzyka dla  bezpieczeństwa  energetycznego  i 

żywnościowego   świata osiągnęły bezprecedensowy poziom  zagrożenia. 

Niepewność dotycząca przyszłości Europy i świata nabrała monstrualnych 

rozmiarów.  

Wiemy tylko jedno - świat powojenny nie będzie tym samym światem. 

 

Sojusz transatlantycki zdał egzamin. Utrwala się świadomość, że konieczna jest 

jedność wspólnoty państw demokratycznych przeciw nieobliczalnym państwom, 

reżimom i przywódcom. Wzrosło też znaczenie solidarności -w kontekście 

bezprecedensowej migracji i niekończącej się ucieczki ludzi zagrożonych wojną, w 

tym głównie kobiet i dzieci.  

 

Program mający radykalnie ograniczyć energetyczne uzależnienie UE od surowców 

kopalnych Rosji nabiera rozmachu. Komisja Europejska namawia do wspólnych 

zakupów gazu, by zbijać ceny i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Europy. 

Bruksela i USA pracują nad nowym partnerstwem w sprawie LNG. 

 

Kryzys wojenny przyspieszył reorientację energetyczną Unii. Komisja wskazała na 

wspólne zakupy gazu połączone z obowiązkiem wypełnienia jego podziemnych 

magazynów do co najmniej 80 proc. do końca października (90 proc. od 2023 r.) jako 

najpilniejsze wspólne rozwiązania na poziomie UE. UE chce się uniezależnić od 
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importu surowców energetycznych  z Rosji, przyspieszając  realizację zwiększenia 

udziału energii odnawialnej, dywersyfikując źródła importu, podnosząc efektywność 

energetyczną.   

 

Unia nie zamierza również odchodzić od realizacji swoich celów klimatycznych. Wiele 

krajów UE, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, stawiało na gaz jako krok 

w kierunku odejścia od węgla. Jednak w obliczu kryzysu ukraińskiego opcja gazowa 

wydaje się mniej realna, a Komisja Europejska twierdzi obecnie, że kraje mogą dłużej 

spalać węgiel pod warunkiem, że będzie to częścią programu przejścia na 

odnawialne źródła energii. 

 

Węgiel nadal nie ma przyszłości. Nie tylko dlatego, że powoduje silne emisje. Węgiel 

nie ma również przyszłości ekonomicznej. Jeśli utkniemy na trochę dłużej przy węglu, 

musimy jednocześnie przyspieszyć wprowadzenie odnawialnych źródeł energii. 

Byłaby to geopolityczna aktualizacja strategii odchodzenia od paliw kopalnych. 

 

Pytają mnie Państwo o demokrację w Unii. Odkąd pamiętam w Unii toczy się debata 

na temat deficytu demokratycznego. Zawsze mi się wydawało, że deficyt jest 

zjawiskiem towarzyszącym słabej komunikacji Unii z jej obywatelami. Unia jest 

demokratycznym konstruktem. Powstała z woli integrowania  się państw, które są 

państwami demokratycznymi. To jeden  z warunków wstąpienia do Unii. Jej 

fundamentem są wartości, które składają się na demokrację i z niej wyrastają. 

Hiszpania i Portugalia nie mogły wejść do Unii dopóki nie odeszli dyktatorzy i nie 

powstały państwa demokratyczne. Cała Europa Środkowo- Wschodnia czekała na 

drugim brzegu rzeki na członkostwo, które stało się możliwe dopiero wraz ze 

zmianą  systemową. Kluczowe dla demokracji europejskiej były zmiany wniesione 

przez Traktat Lizboński w odniesieniu do roli Parlamentu Europejskiego i 

obywatelstwa. Parlament wymaga dalszych reform nadających mu pełnię atrybutów 

związanych z demokracją  przedstawicielską.   Konferencja w sprawie przyszłości 

Unii Europejskiej ma szanse na wzmocnienie apartamentu elementami demokracji 

uczestniczącej .  

 

Myślę też, iż dla demokracji europejskiej, dla osłabienia jej ułomności konieczne jest 

zniesienie zasady jednomyślności w podejmowaniu decyzji. Jednomyślność nie jest 
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zasada demokratyczną. Dodatkowo  blokuje postęp w integracji. Unia jest nie tylko 

unią państw, ale  i obywateli. Głosowanie większościowe uwzględnia obok liczby 

państw także obywateli.  

 

Co do lobbyingu – to oczywiście istnieje mit o wszechwładnych lobbystach, który jest 

popularny w kręgach eurosceptycznych. Ale w Unii lobbują nie tylko przedstawiciele 

wielkiego przemysłu, biznesu banków, czy innych wpływowych organizacji. Lobbują 

też przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, NGOsy, przedstawiciele małego 

i średniego biznesu, mali przedsiębiorcy, także, co może nie wszyscy wiedzą, 

Kościoły i organizacje wyznaniowe, w tym także Kościół katolicki i jego poszczególne 

agendy np. słynne Ordo Iuris, które też ma swoje biuro w Brukseli. Lobbying podlega 

w Unii bardzo ostrym regulacjom. Istnieje tzw. rejestr przejrzystości, baza danych 

zawierająca informacje na temat organizacji, które próbują wpływać na proces 

wdrażania i kształtowania polityki przez instytucje UE. Rejestr pokazuje, kto 

reprezentuje jakie interesy i jakim budżetem dysponuje. W ten sposób rejestr 

umożliwia ogółowi społeczeństwa i innym grupom interesu kontrolowanie działalności 

lobbingowej. 

 

Ponieważ decyzje UE mają wpływ na miliony Europejczyków, muszą być 

podejmowane z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości. Instytucje 

UE kontaktują się z wieloma grupami i organizacjami reprezentującymi szczególne 

interesy. Jest to zgodny z prawem i niezbędny element procesu decyzyjnego w celu 

zagwarantowania, że polityka UE odzwierciedla rzeczywiste potrzeby obywateli. 

Proces decyzyjny musi być przejrzysty, aby umożliwić odpowiednią kontrolę i 

zagwarantować, że instytucje Unii ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. - 

My, jako członkowie Parlamentu, ale także obejmuje to Komisarzy i Radę Unii,   też 

podlegamy procedurze ujawniania naszych kontaktów z lobbystami. Listę moich 

spotkań z lobbystami mogą Państwo znaleźć na mojej stronie internetowej. 

 

Osobiście uważam te spotkania za bardzo pożyteczne. Jako posłowie i 

legislatorzy  tworzymy  prawo europejskie, musimy często głosować w sprawach,   o 

których nie mamy super rozległej wiedzy. Musimy poszukiwać wiedzy w różnych 

miejscach dyskursu publicznego. Lobbying jest jednym z takich źródeł wiedzy , choć 

nigdy nie powinien być jedynym i wyłącznym. 
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Jeżeli jest jednym z elementów kumulacji wiedzy posła, to jest bardzo cenny w 

wypracowywaniu lepszych regulacji, dzięki zrozumieniu problemów poszczególnych 

branż czy działów gospodarki. Wiele tych organizacji lobbingowych ma też na celu 

wspieranie interesu publicznego, tak jak go rozumieją. I też mają prawo go nam 

przedstawiać. 

 

Dla posłów wywodzących się ze środowisk nauki, profesjonalne doświadczenie jest 

niezwykle przydatne. Bo choćby w tej kwestii lobbyingu: narzędzia 

hermeneutyczne,   jakie daje nam nauka, w postaci rozumienia danych tekstów, czy 

prezentacji, umiejętność odczytywania pewnych sensów głębszych, pozwalają nam 

szybciej odróżnić „ ziarna od plew”. Zrozumieć, co jest istotne, ważne, a co jest np. 

przekazem propagandowym – który lobbying ma legitymację polityczną i moralną, a 

który jest tylko forsowaniem swoich interesów opartym na przekręconych faktach czy 

odpowiednio zredagowanej nieprawdzie. 

 

Też umiejętność gromadzenia informacji, otwartość na wielość interpretacji, zdolność 

do dialogu z różnymi interlokutorami, brak dogmatyzmu, poddawanie różnych ocen 

testowi doświadczenia – to wszystko jest ogromną wartością dodaną bycia 

naukowcem, czy naukowczynią w polityce. 

 

Myślę też, iż naukowiec-polityk sprawniej funkcjonuje w środowisku 

międzynarodowym. Obycie w rozmaitych kulturach, kontakt ze zróżnicowanymi 

stylami zachowań, w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym – to nieoceniona 

pomoc w codziennej pracy. 

 

A „szklane sufity’ są wszędzie i zawsze. Teraz przynajmniej jest w tej kwestii coraz 

większa świadomość społeczna. I wzrosła też odwaga kobiet w ich przebijaniu. Choć 

czasami twórcy szklanych sufitów stają się bardziej zmyślni i zastępują je sufitami z 

plexiglasu, które wymagają jeszcze większego wysiłku, aby się z nimi uporać! 

 

Pytają  Państwo także o moje  "europejskie marzenie" dzisiaj. Kiedyś było to 

marzenie wprowadzenia Polski do Unii. Udało się je zrealizować ogromnym 

wysiłkiem nas wszystkich. Dosłownie „dzisiaj”, to jest oczywiście marzenie o pokoju, 
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o tym, aby przestała się lać krew niewinnych ludzi w Ukrainie i aby Europa była 

kontynentem pokoju i bezpieczeństwa, którego Ukraina będzie ważną częścią. 

 

A tak bardziej ogólnie, to zawsze oczywiście myślę w tym kontekście o młodych 

ludziach – tych którzy walczą o klimat, o społeczeństwie obywatelskim, które domaga 

się wzięcia ich głosu pod uwagę. Konferencja o Przyszłości Europy pokazała siłę 

obywateli i ich wiarę w to, że europejskie marzenie nie jest czymś wymyślonym, ale 

czymś co ich ożywia. A wielu w to nie wierzyło, i uważało, że Konferencja to tylko 

fasadowa akcja Unii, mająca przykryć jej nieskuteczność. 

 

Tak więc myślę, że moim  europejskim marzeniem jest, żeby Europa Obywateli stała 

się faktem. Aby państwa członkowskie liczyły się z ich głosem. To może sprawić, że 

Europa będzie coraz lepszym miejscem do życia i wcielania w życie przez każdą i 

każdego swoich własnych marzeń. 

 

Myślę też, że „europejskie” marzenie” jest większe niż  suma wszystkich 

indywidualnych marzeń. Tak jak Europa jest większa od sumy państw i ich 

obywateli.  

 


