
Nasza Europa może więcej  
 
Historia Europy kształtowała się w kryzysie. W każdym momencie współczesnej historii, 
ilekroć Europa stawała w obliczu zagrożenia, naszą reakcją było wzajemne zbliżenie. Taka 
postawa pomogła nam przetrwać najgorsze burze i umożliwiła naszym instytucjom reagowanie 
na troski ludzi i wprowadzanie namacalnych zmian w ich życiu. Zasadą Europy jest 
konsekwentne stawianie współpracy ponad konkurencją. To ona stworzyła dobrobyt, silne 
demokracje i solidną ochronę osobistych wolności. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat staliśmy 
w obliczu krachów bankowych, kryzysów zadłużeniowych, presji migracyjnej, a następnie 
bezprecedensowej globalnej pandemii. Na skutek wszystkich tych wydarzeń europejska 
rodzina zbliżyła się do siebie i wyszła z nich silniejsza.  
Po raz kolejny ta podstawa, ta jedność, jest dziś poddawana próbie w gwałtownej burzy, na 
którą składa się wojna u naszych drzwi, bezprecedensowa inflacja, podwyżki cen prądu i 
energii, katastrofa klimatyczna powodująca wysychanie rzek i pożary lasów, brak 
bezpieczeństwa żywnościowego i szybko rosnące koszty utrzymania..  
Europa jest znów wystawiona na próbę. Europa znów musi zareagować. Musimy znów 
współdziałać. Europa znów musi się dostosować. I kolejny raz Parlament Europejski jest gotów 
odegrać swą rolę.  
Coraz trudniej ogrzewać nam domy, kontynuować produkcję czy tankować samochody. Z 
powodu inflacji ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Wiemy o tym. Lecz to właśnie w 
chwili, gdy jesteśmy pod największą presją, musimy zebrać siły i pokazać, że jesteśmy 
zdeterminowani jak nigdy dotąd. To właśnie wówczas Europą musi kierować praktyczne 
przywództwo. Szybko, sprawnie i odważnie. Europa musi sprostać temu wyzwaniu. Bez 
względu na to, czy chodzi o koszty utrzymania, ceny energii elektrycznej, zmianę klimatu, 
obronność, bezpieczeństwo żywnościowe czy wsparcie dla Ukrainy. Jedność to jedyna droga 
naprzód. 
Europa musi znaczyć więcej. Ten wyraźny apel wybrzmiał w maju 2022 roku w Parlamencie 
Europejskim, w konkluzjach całorocznej konferencji obywatelskiej o przyszłości Europy. W 
tym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawi propozycje w dorocznym 
orędziu o stanie Unii Europejskiej. 
Zdaniem Parlamentu Europejskiego, w centrum propozycji muszą znaleźć się poruszone przez 
obywateli zasadnicze kwestie. 
Musimy ustanowić kompleksową unię bezpieczeństwa i obrony. Musimy zreformować nasz 
aparat oraz infrastrukturę bezpieczeństwa i obrony. Brutalna, nielegalna i nieuzasadniona 
inwazja na Ukrainę pokazała, jak bardzo świat zmienił się od lutego. Musimy lepiej 
wykorzystywać wydatki na obronę i unikać ich dublowania w ramach ogólnoeuropejskiej 
zdolności obronnej, będącej uzupełnieniem NATO, a nie konkurencją dla niego.  
Po drugie, musimy zająć się odpornością i autonomią energetyczną Europy. Musimy przerwać 
zależność od nierzetelnych dostawców. Wiążą się z tym natychmiastowe środki, które należy 
podjąć, aby złagodzić skutki rosnących kosztów energii elektrycznej. Należy pilnie zająć się 
wzrostem cen, który uderza w rodziny w całej Europie, również w celu zapewnienia stabilności 
politycznej. Jednocześnie musimy nadal realizować ambitne cele klimatyczne i przyspieszyć 
transformację energetyczną i ekologiczną. 
Po trzecie, pandemia ujawniła braki w systemach opieki zdrowotnej państw członkowskich. 
Parlament Europejski wzywa do ustanowienia unijnego „prawa do zdrowia”. Jeżeli chodzi o 
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów czy ułatwienie dostępu do specjalistycznego 
leczenia, rozwiązaniem jest często zacieśniona współpraca transgraniczna.  
To wzmożenie wysiłków ma swą cenę. Aby lepiej odpowiadać na rosnące trudności, musimy 
unowocześnić budżet UE. Nasz budżet powinien być bardziej odporny na kryzysy i 
elastyczniejszy, aby sprostać szybko zmieniającym się lub niespodziewanym potrzebom..  



Najbliższe miesiące będą trudne, ale już udowodniliśmy, że Europejczycy potrafią z 
determinacją stawić czoła przeciwnościom. Współpraca i integracja europejska wyszły od 
pragnienia, by solidarnie przezwyciężać powojenne trudności. Europa może być pewna, że 
potrafi sprostać wielkim wyzwaniom. Ona już nieraz dowiodła swojej siły.  
To ważna chwila dla Europy. Razem możemy więcej. 
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