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Żyjemy u zbiegu wielu tradycyjnych zagrożeń globalnych: konkurencji wielkich potęg, 

nieefektywności globalnego porządku i instytucji międzynarodowych, wyścigu 

technologicznego oraz nowych ryzyk: pandemii i tysięcy wirusów w świecie zwierząt, 

gotowych do przeskoczenia do świata ludzi, czyhających na każdym kroku zagrożeń 

cybernetycznych oraz dezinformacji.  

Nie sposób jednak nie zacząć od wojny w Europie.  

Okrutnej, niczym nieuzasadnionej, w której agresor, państwo członkowskie Rady 

Bezpieczeństwa ONZ odmawia 44 milionowemu narodowi prawa do suwerenności, 

do własnego państwa, łamiąc przy tym prawo międzynarodowe i prawa człowieka.  

Cały demokratyczny świat i my, jako Unia Europejska, nie mieliśmy wątpliwości, co 

jest naszym obowiązkiem. Zareagowaliśmy szybko, a także odnaleźliśmy w sobie 

wielkie poczucie jedności. 

Chodziło nie tylko o Ukrainę, ale i o całą Europę i o świat, o demokrację, wartości 

europejskie, które są przecież wartościami uniwersalnymi. 

Solidarność Europy przejawia się także w decyzji Unii o nadaniu Ukrainie statusu 

kraju kandydującego. Warto jednak pamiętać, iż zinstytucjonalizowane relacje z 

Ukrainą UE ma już od 1994 r., że Ukraina jest krajem stowarzyszonym z Unią, a 

ostatni raport Komisji Europejskiej pokazuje, jak wiele Ukraina już zrobiła na ścieżce 

do członkostwa. 

Stanęliśmy u boku Ukrainy jako cały świat demokratyczny - z bronią, z funduszami, z 

sankcjami wymierzonymi w agresora. Polacy okazali bezprecedensową gościnność 

uchodźcom z Ukrainy, o której słyszymy w każdym zakątku świata. 
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Będziemy z Ukrainą jako Unia, do końca tej okrutnej wojny i będziemy razem z 

Ukraińcami odbudowywali ich życie.  

Bestialski napad na Ukrainę stał się testem jedności europejskiej i zdolności państw 

demokratycznych do wspólnej mobilizacji na rzecz zaatakowanego suwerennego 

państwa, ale i testem dla świata. Zdecydowana większość G20, a właściwie można 

powiedzieć G19, wyraziła przed paroma dniami w Bali jasne stanowisko przeciwko 

Rosji.  

Wojna pokazała niestety, iż świat, który nas otacza jest podzielony. Rosną w siłę 

reżimy autokratyczne. Jednak Unia wraz ze swoim transatlantyckim partnerem, 

działają wspólnie, budując wokół siebie sojusz państw demokratycznych z różnych 

części świata.  

Solidarność europejska jest testowana nie tylko wojną i jej konsekwencjami. Jest 

testowana także wielkim programem rozwoju zrównoważonego, który odmienia 

pojęcie klimatu przez wszystkie przypadki. A solidarność klimatyczna to właściwie 

solidarność z pokoleniem ludzi młodych i przyszłymi pokoleniami.  

W ostatnim tygodniu lutego 2022, tuż po agresji na Ukrainę, Międzyrządowy Zespół 

ds. Zmian Klimatu  opublikował przerażające ostrzeżenie dla globalnej społeczności, 

że klimat zmienia się szybciej od naszych zdolności dostosowawczych. 

Agresja Putina przyspieszyła wielką transformację energetyczną, bo pokazała jak 

bardzo uzależniliśmy się jako Europa od dostaw z Rosji. Wojna oznaczała 

konieczność likwidacji naszego uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych oraz 

przyśpieszenia w zakresie przechodzenia na odnawialne źródła energii.  

W rekordowym tempie przyjęliśmy program przyspieszenia rozwoju energetyki 

odnawialnej, wzrostu efektywności energetycznej, zrozumienia potrzeby 

oszczędzania energii. Mam nadzieję, że te cele zostaną z nami na zawsze. 

Uruchomiliśmy nowe formy pozyskiwania środków do europejskiego budżetu. Po raz 

pierwszy Komisja Europejska sprzedała na rynkach finansowych obligacje 

europejskie. Wiarygodność finansowa pozwala na niezwykle korzystne warunki 

kolejnych transakcji. Dzisiaj są środki z Funduszu Odbudowy i Rozwoju, których 

polski rząd nie chce wykorzystać.  
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Tak więc najpierw pandemia, bezprecedensowa inflacja i groźba recesji, a teraz 

niestety wojna, pokazują sens zjednoczonej Europy. Powinnam dodać także Brexit, 

który przetestował naszą jedność w negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem. 

Te wyzwania pokazują też potrzebę inwestowania w demokrację i siłę, którą daje 

światu sojusz państw demokratycznych.  

Przez kilka dekad żyliśmy w świecie, który wydawał się zakorzeniony w europejskich 

wartościach uniwersalnych.  

Globalizację kształtowały współzależności kreowane przez przepływy handlu, 

inwestycji, technologii, gładko funkcjonujące łańcuchy podażowe. Na zawsze 

pozostanie mi w pamięci wyznanie Apple’a, że produkcja Iphone’a wymaga 

współdziałania z dostawcami w 43 krajach na 6 kontynentach. Nie mówiąc już o 

surowcach.  

Globalizacja pozwoliła milionom ludzi wydostać się z biedy, ale też doprowadziła do 

wzrostu nierówności.  

Zakładaliśmy naiwnie, iż globalizacja będzie też politycznym, społecznym, etycznym 

procesem i ludzie w różnych miejscach świata będą podziwiać zachodnie 

demokracje i naśladować nas. Ta wizja nie sprawdziła się, nie pasuje do dzisiejszego 

świata. Ani do świata jutra. Niestety. Świat się podzielił, na demokracje i reżimy 

autorytarne.  Rosyjska inwazja na Ukrainę to potwierdza. Niektórzy mówią, że ta 

inwazja zakończyła globalizację jaką znaliśmy, opartą na myśleniu i działaniu w 

kategoriach efektywności i kosztów, przenoszeniu produkcji do krajów o niższych 

kosztach. Nie tylko państwa, ale i firmy patrzą dzisiaj na swój ślad klimatyczny, 

racjonalizując stopień uzależnienia od innych partnerów biznesowych. Budują swą 

odporność na zakłócenia, które świat pełen niepewności może nadal przynosić.  

Zmaganie się sił autorytarnych i demokratycznych widać także na poziomie 

globalnym. Ci pierwsi budują sojusze i inwestują w swoje gospodarki, ci drudzy 

również wchodzą w alianse między demokracjami. Mury rosną. Atak na Ukrainę 

można postrzegać, jako pierwsze pole bitwy w czekającej nas długiej walce między 

diametralnie innymi systemami politycznymi. 

Coraz częściej stykamy się z aktywnością autokratycznych reżimów w sferze 

szerzenia toksycznych kłamstw i dezinformacji, interwencje w procesy wyborcze w 
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Stanach Zjednoczonych czy w referendum w Zjednoczonym Królestwie. Zakładane 

są centra badawcze zajmujące się podważaniem istotnych dla nas wartości.  

Jest wiele do zrobienia, by ochronić się przed tego typu działaniami, realizowanymi 

przez autorytarne reżimy nie tylko na własnym podwórku, ale i na naszym terytorium.  

Coraz częściej widzimy, że demokracja nie jest dana raz na zawsze. Kiedyś 

musieliśmy ją chronić, dzisiaj nierzadko trzeba o nią walczyć.  

Zagrożenia płyną z zewnątrz, ale też widzimy korozję demokracji od wewnątrz, w 

Unii. 

Praworządność jest fundamentalnym elementem demokracji. Niezaleźność sądów i 

niezawisłość sędziów także. 

Lista działań na rzecz lepszej Unii, odważniejszej, bliższej obywatelom, odpornej na 

ataki na demokrację jest długa. Komisja Europejska szykuje program na rzecz 

obrony demokracji.  

Rozmawialiśmy o tym wszystkim i o przyszłości Unii przez ostatni rok w ramach 

Konferencji o Przyszłości Europy. To był bezprecedensowy dialog obywatelski, z 

którego popłynął szereg rekomendacji na temat Unii, jakiej chcą obywatele na temat 

jej miejsca i roli  w świecie. Rozmawialiśmy o demokracji, klimacie, o roli obywateli w 

procesie decyzyjnym UE. 

Pracujemy nad tym, by ten dialog i udział obywateli w podejmowaniu decyzji 

kształtujących przyszłość Unii stał się częścią demokratycznego funkcjonowania Unii. 

Chcemy, by UE stała się nie tylko Unią dla obywateli, ale także tworzoną przez nich. 

2 grudnia spotkamy się, by kontynuować ten dialog. 

Konferencja udowodniła, że demokracja partycypacyjna, deliberatywna wzmacnia 

demokrację reprezentatywną.  

Unia potrzebuje reform, lista niedokończonych spraw jest długa. Przygotowujemy 

reformę zarządzania gospodarką europejską z nowymi regułami fiskalnymi, przed 

nami dokończenie Unii Bankowej, budowa Europejskiego rynku kapitałowego, 

pracujemy nad wzmocnieniem roli euro jako waluty międzynarodowej i nad cyfrową 

wersją waluty europejskiej. Zacieśniamy współpracę z wszystkimi demokratycznymi 

partnerami. Z tymi z naszego sąsiedztwa, którzy są na drodze do członkostwa w UE, 



5 
 

ale też z wszystkimi, którzy znaleźli swoje miejsce w utworzonej przez Unię 

Europejską Wspólnocie Politycznej.  

Należą do niej nie tylko sąsiedzi i kandydaci, ale także Zjednoczone Królestwo, które 

dobrowolnie opuściło Unię z początkiem 2021 roku. Unia uruchomiła także program 

dla Afryki – Globalną bramę i związany z nią pakiet inwestycyjny. Chcemy wciągnąć 

w te działania na rzecz rozwoju Afryki także naszego transatlantyckiego partnera. 

Lista działań jest długa, a wydarzenia na świecie nie ułatwiają zadania, jednak 

wierzę, że dzięki solidarności i współpracy państw demokratycznych, będziemy w 

stanie udźwignąć te wyzwania i je pokonać. Zapewnienie obywatelom należnego im 

miejsca w budowaniu Unii przyszłości przyspieszy proces potrzebnych zmian.  


