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Śledziliśmy przez kilka miesięcy, w jaki sposób Unia 

Europejska reaguje na pandemię. Od pospiesznej koordy-

nacji w działaniach sanitarnych krajów Unii po przełomową 

odpowiedź na zagrożenia gospodarcze, jaką stała się ich 

jednomyślna zgoda na stworzenie Funduszu Odbudowy. 

Opisywaliśmy, czy i jak trwające wciąż przesilenie epide-

miczne wpływa na stan europejskiej demokracji, ale i na 

dalekosiężne projekty unijne, w tym dotyczące neutralności 

klimatycznej. 

In.Europa prowadzi Kwadrans z Europą we współpra-

cy z wyjątkowymi partnerami. Dziękujemy Ambasadzie 

Królestwa Niderlandów, Fundacji Konrada Adenauera, 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwu 

Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Orange 

Polska oraz Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej 

w Polsce. 

Analizy Kwadransa z Europą to zapis z ośmiu miesięcy 

pandemii, ale przede wszystkim inspiracja do debaty o in-

tegracji europejskiej.  

Tomasz Bielecki / Anna Radwan 





Koronakryzys. Nadzieja 
w budżecie UE?



Corona crisis. 
Hope in the EU budget?

The corona crisis pushed the European economy 
into partial „hibernation”, but the blow to the 
South member states has been far stronger due 
to the more severe sanitary hit and their economic 
structure. This „asymmetry” exacerbated the old 
resentment and distrust between the North and the 
South of the EU which is inherited from the harsh 
times of the debt crisis. Nevertheless, the EU has 
already managed to work out an ad hoc aid pack-
age. Moreover, it agreed more funds would soon 
be needed but the member states differ regarding 
the way and scale of intra-EU redistribution for 
economic recovery. Hence the current EU dilemma 
- what proportion of grants and loans to apply in 
the planned Recovery Fund.
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Koronakryzys wepchnął europejską gospodarkę w częściową „hiberna-
cję”, której skutkiem wedle kwietniowych prognoz Międzynarodowego 
Funduszy Walutowego ma być w tym roku skurczenie się gospodarki 
Niemiec o 7 proc. PKB, Francji o 7,2 proc. PKB, Włoch o 9,1 proc. PKB, 
Hiszpanii o 8 proc. PKB, a z kolei Polski o 4,6 proc. PKB. Ekonomiczne 
uderzenie w kraje unijnego Południa jest mocniejsze wskutek zarów-
no dotkliwszego przebiegu zarazy, jak i struktury gospodarczej, która 
m.in. z racji dużej roli turystyki może też spowalniać ożywienie po 
minięciu zarazy. Te „asymetryczne” skutki koronakryzysu zaogniły 
zastarzałe urazy i nieufność między unijnym Południem oraz Północą 
jeszcze po czasach kryzysu zadłużeniowego w eurostrefie. Pomimo 
to krajom Unii udało się na początku kwietnia wypracować doraźny 
pakiet pomocowy. I w zasadzie zgodziły się, że wkrótce potrzeba 
będzie więcej funduszy, ale różnią się co do sposobu oraz skali we-
wnątrzunijnej redystrybucji na odbudowę gospodarczą. 

Bank centralny na ratunek
Dotychczas główny ciężar działań antykryzysowych w UE niesie Eu-
ropejski Bank Centralny, który w połowie marca zdecydował o roz-
poczęciu nadzwyczajnego skupu aktywów (w tym obligacji krajów 

Unia ma już awaryjny pakiet pomocowy 
na koronakryzys. Ale będzie wkrótce 
potrzebować wielkich inwestycji, by 
wyjść na prostą jako wspólny rynek, który 
nadal będzie w miarę spójny społecznie 
i gospodarczo.
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eurostrefy) o wartości 750 mld euro do końca tego roku. Tak śmiałe 
posunięcie w polityce monetarnej pozwala m.in. Włochom na za-
dłużanie się i obsługę długu po rozsądnych kosztach, czyli na korzy-
stanie z kryzysowego zawieszenia przez UE jej zwykłych wymogów 
dyscypliny budżetowej. Taka decyzja banku centralnego uchodziłaby 
przed zaledwie dekadą za herezję zwłaszcza na unijnej Północy, ale 
tym razem działania EBC zyskały oficjalne wsparcie jednego z nie-
dawnych (zdalnych) szczytów UE.

Ponadto eurostrefa uzgodniła, że kraje unii walutowej będą mogły 
zaciągać tanie pożyczki pomocowe z funduszu pomocowego ESM (do 
wysokości 2 proc. PKB) na cele związane ze zdrowiem publicznym. 
Łączny limit tych pożyczek to 240 mld euro, ale zapewne będzie 
wykorzystane znacznie mniej, bo po taką linię kredytową nie będą 
musiały sięgać np. Niemcy. Dla Rzymu to możliwość taniego zadłu-
żenia się na ok. 34 mld euro. Ale choć Włochy (wspieranie m.in. przez 
Madryt i Paryż) po ostrym starciu z Holandią uzyskały zwolnienie 
kredytów pomocowych na zdrowie od dodatkowych warunków (np. 
powiązania kredytu z listą wymaganych reform), to rząd Giuseppe 
Conte na razie nie pali się do zadłużania w ESM. Ten fundusz ra-
tunkowy wywołuje we Włoszech politycznie toksyczne skojarzenia 
z „dyktatem narzucanym” niegdyś m.in. Grecji w zamian za pomoc.

Unia już uzgodniła wzmocnienie mocy kredytowej Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, co powinno wygenerować do 200 mld euro 
wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w całej UE. A także 
zaakceptowano wart do 100 mld euro program tanich pożyczek SURE 
na rzecz krajowych systemów utrzymania zatrudnienia na wzór nie-
mieckiego Kurzarbeit (publiczne pieniądze na wsparcie płac pracow-
ników w okresie przestojów). Pieniądze na SURE mają być pożyczane 
przez UE na rynkach finansowych pod gwarancje ze strony państw 
członkowskich, co jest nowym – wprawdzie jednorazowo na potrze-
by koronakryzysowe –uwspólnieniem ryzyka finansowego między 
krajami Unii. Zwłaszcza skrojenie SURE na potrzeby całej UE, a nie 
tylko eurostrefy to sygnał – na razie i tylko do pewnego stopnia  
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– łagodzący obawy władz Polski, że wyląduje na drugim albo trzecim 
planie w antykryzysowych planach Unii.

Balansowanie między długiem i wzrostem
Koronakryzys oznacza potrzebę dodatkowych pieniędzy na doraźną 
walkę z pandemią (na polu sanitarnym), na wsparcie płynności fi-
nansowej dla firm, wsparcie na rzecz utrzymania miejsc pracy (i na 
zasiłki) oraz na pobudzanie odbudowy gospodarczej po wstrząsie 
wywołanym przez zarazę. Tymczasem pakiet uzgodniony teraz w Unii 
(głównie tanie pożyczki) nie całkowicie rozwiązuje dylemat niektó-
rych krajów zadłużonych już mocno przed pandemią (z Włochami na 
czele). Z obawy przed zbyt potężnym zwiększaniem długu publicz-
nego może pojawić się ryzyko, że wydadzą zbyt mało na ożywianie 
gospodarki (zwłaszcza w porównaniu z mniej zadłużonymi krajami 
eurostrefy i Unii) w najbliższych kilkudziesięciu miesiącach. Albo 
jednak wydadzą dostateczne dużo, ale w rezultacie pojawi się ryzyko, 
że inwestorzy z rynków finansowych nabiorą wątpliwości co do spła-
calności ich długów, a co najmniej wywindują koszt obsługi długu.

Oba warianty (za małe wydatki lub za duże koszty długu) byłyby 
ciosem w szanse powrotu do przyzwoitego wzrostu gospodarczego, 
a tym samym zwiększyłyby zróżnicowanie gospodarcze między kra-
jami UE, a zwłaszcza między członkami eurostrefy. Przy wspólnej wa-
lucie byłoby to szczególnie niebezpiecznie ekonomicznie, społecznie 
(groźba nowego austerity), ale również politycznie. Chęć uniknięcia 
takiego ryzyka służy za główne uzasadnienie dla postulatów jakiejś 
formy transferów finansowych w ramach eutrostrefy albo nawet całej 
Unii (co najmniej w formie uwspólniania części ryzyka finansowego), 
by ułatwić w miarę spójne czy też równomierne wychodzenie z za-
paści. Takim transferem finansowym mogłaby być wspólna emisja 
euroobligacji (we Włoszech to forma uznawana za optymalną, ale 
Północ boi się, że nawet jednorazowe „koronaobligacje” byłyby pre-
cedensem dla dalszego, podatnego na nadużycia uwspólniania no-
wych długów, na co nie są gotowi wyborcy), wspólnie gwarantowany 



fundusz odbudowy po koronakryzysie (wart np. około 400 mld euro) 
i/lub sprawdzone narzędzie unijnych transferów, czyli budżet UE – 
pełna siedmiolatka (2021-27) albo doraźny budżet 2021-22, w którym 
m.in. trudno wyobrazić sobie utrzymanie Włoch w roli płatnika netto.

Jak wzmocnić budżet UE
Uczynienie z budżetu UE kluczowego narzędzia w odbudowie wy-
magałaby poważnego zwiększenia jego mocy inwestycyjnych w naj-
bliższych dwóch-trzech latach poprzez – to technicznie najprostszy 
ale politycznie najtrudniejszy sposób – zwiększenie składek od po-
szczególnych krajów Unii, przesunięcia pieniędzy w ramach obecnego 
projektu, zwiększenie roli instrumentów zwrotnych (jako dodatko-
wych wobec grantów), a także zapożyczanie się przez Komisję Eu-
ropejską na rynkach finansowych pod gwarancje budżetu UE. To też 
oznaczałoby uwspólnienie ryzyka finansowego w Unii. Ale z drugiej 
strony zwykłe reguły budżetu UE dałyby Brukseli sporą kontrolę nad 
sposobem wydawania pieniędzy w krajach Unii (takiej nie byłoby 
przy euroobligacjach), co pomagałaby w powiązaniu odbudowy po 
koronakryzysie z unijnymi priorytetami m.in. co do Zielonego Ładu.



Polska. Demokracja  
epidemiczna



Poland – an epidemic 
democracy.

Although Poland has been less tragically hit by 
the coronavirus than western Europe so far, the 
epidemic has already sped up the erosion of de-
mocracy. The plague arrived during preparations 
for the presidential election, which both the ruling 
camp led by Jarosław Kaczyński and the opposi-
tion were treating as a “play-off” following the 
parliamentary elections in October 2019. The cur-
tailing of civil rights due to the coronavirus, with 
strong restrictions on leaving the house, is seri-
ously impeding fair competition during the election 
campaign. In his bid for re-election, Duda is taking 
advantage of state resources – for instance, with 
his trips as president – while his rivals are stifled 
by the lockdown. The election campaign under 
lockdown, which is by definition imbalanced, the 
last-minute changes to the electoral law, the lack 
of clarity about the date of the election and the 
huge doubts about whether it can be conducted 
entirely by post, as well as fairly, mean that Poles 
are openly discussing boycotting the election.
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Epidemia przyszła do Polski w czasie przygotowań do wyborów pre-
zydenckich, które zarówno przez rządzący obóz pod przywództwem 
Jarosława Kaczyńskiego, jak i przez opozycję były traktowane jako 

„dogrywka” po wyborach parlamentarnych z jesieni 2019 r. Prezydent 
ma bowiem prawo weta wobec nowych ustaw, a obecny rząd nie ma 
w Sejmie większości (co najmniej 60 proc. posłów), by takie weto 
uchylić. Obecny prezydent Andrzej Duda, lojalny człowiek Kaczyń-
skiego, był przed epidemią zdecydowanym faworytem sondaży, ale 
jednak jego reelekcja na drugą 5-letnią kadencję nie była gwaran-
towana. Opozycja nie traciła zatem nadziei na wygraną, która dla 
partii Kaczyńskiego oznaczałaby ryzyko legislacyjnego paraliżowania 
dalszej budowy „nowego państwa”.

Podejrzane koronawybory
Wymuszone przez zarazę ograniczenia praw obywatelskich, z moc-
nymi obostrzeniami co do wychodzenia z domów, bardzo poważnie 
utrudniają rzetelną konkurencję w kampanii wyborczej. Starający się 
o reelekcję Duda korzysta z zasobów państwowych m.in. w swych 
podróżach jako urzędujący prezydent Polski, a z kolei jego rywale są 
zduszeni wymogami lockdownu. To nie są problemy zupełnie zaska-
kujące w sytuacjach nadzwyczajnych, a dlatego polską konstytucję 

Choć zaraza uderza dotąd w Polskę 
mniej tragicznie niż w Europę zachodnią, 
to już mocno przyspieszyła erozję 
demokracji. Sporo wyborców pierwszy 
raz od upadku komunizmu staje przed 
pytaniem, czy zbojkotować wybory.
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dość umiejętnie skrojono tak, by uniknąć takich zagrożeń dla spraw-
nego funkcjonowania demokracji. Konstytucja przewiduje możliwość 
wprowadzenia „stanu klęski żywiołowej” (wedle stosownej ustawy 
taką klęską jest m.in. epidemia), który zawiesza przygotowania do 
wszelkich wyborów. A ich przeprowadzenie jest dozwolone dopiero 
trzy miesiące po zakończeniu tego stanu nadzwyczajnego, by m.in. 
zapewnić czas na rzetelną kampanię wyborczą. Rząd może wpro-
wadzić taki stan nadzwyczajny na miesiąc, a do jego przedłużenia 
o kolejne miesiące każdorazowo potrzebna jest zgoda Sejmu.

Sęk w tym, że twarde dążenie do reelekcji Dudy połączone z oba-
wami, że zdrowotnie oraz gospodarcze koszty pandemii mogą z cza-
sem obniżać popularność obozu rządzącego (i szanse na prezydencką 
reelekcję), sprawiają, że Kaczyński dąży teraz do jak najszybszego 
przeprowadzenia wyborów, czyli najlepiej w maju – terminie wyzna-
czonym jeszcze przed zarazą. Dlatego ograniczenia praw obywateli 
(lockdown, zamknięte sklepy) zostały wprowadzone z ominięciem 
polskiej konstytucji, by ogłoszenie „stanu klęski żywiołowej” nie 
odsunął głosowania o kilka miesięcy. Jednocześnie wbrew zasadzie 
niezmieniania prawa wyborczego na pół roku przed wyborami (wedle 
dawnej wykładni polskiego Trybunału Konstytucyjnego) trwa w tych 
tygodniach ciągłe majstrowanie przy ordynacji. Już zdecydowano, że 
majowe wybory będą całkowicie korespondencyjne (dla uniknięcia 
zarażeń w lokalach wyborczych) i w trybie nadzwyczajnym zorganizo-
wanym głównie przez rząd, a nie przez Państwową Komisję Wyborczą 
kierowaną przez sędziego dla zwiększenia jej niezależności.

Obóz rządzący przez kilku laty mocno ograniczył prawo do głoso-
wania korespondencyjnego, tłumacząc, że taki sposób grozi fałszer-
stwami zwłaszcza w warunkach Polski bez większych doświadczeń z 
takim głosowaniem. Przed pięciu laty listownie głos oddało około 40 
tys. ludzi, a teraz w Polsce nagle zdecydowano, że jednak jest możliwe 
w sposób tajny i uczciwy (oraz zdrowotnie bezpieczny dla doręczy-
cieli i skrutatorów) przeprowadzić wybory prezydenckie wymagające 
dostarczenia kart wyborczych do około 30 mln polskich obywateli 
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w wieku wyborczym. Propozycją alternatywną (nie wiadomo, czy 
do traktowania na poważnie) dla takich „koronawyborów” stała się 
oferta dla opozycji, by wspólnie i za pomocą doraźnej zmiany konsty-
tucji przedłużyć kadencję Dudy o dwa lata (z zakazem ubiegania się 
reelekcję), by móc regularne i bezpośrednie wybory przeprowadzić 
dopiero w 2022 r. 

Moc państwa narodowego?
Te wszystkie kombinacje przy prawie wyborczym i kuszenia opozycji 
do wspólnego manipulowania konstytucją dzieją się w kraju, gdzie 
partia rządząca już przed kilku laty zneutralizowała i w zasadzie prze-
jęła Trybunał Konstytucyjny. Nie wydaje się, by niszczeniu Trybunału 
towarzyszyły z góry jakieś misterne plany na przyszłość. Polski ustrój 
pozbawiono „bezpiecznika” praworządnościowego w ramach walki 
z „imposyblizmem”/ „niemocą prawną”, czyli systemem równowagi 
władz hamującym „reformatorskie” idee partii rządzącej. Ale teraz 
w czasie zarazy efektem braku tego „bezpiecznika” jest niemożność 
szybkiej oceny konstytucyjności ustawowych zabiegów władzy o po-
zostanie Dudy na posadzie prezydenta na kolejna lata.

To prawda, że wokółwyborcze wydarzenia w Polsce są na razie 
mniej spektakularne od działań Viktora Orbana, który wykorzystał 
epidemię do przeforsowania przepisów pozwalających premierowi 
Węgier rządzić dekretami bez odgórnego ustalenia granic czasowych 
dla takiego nadzwyczajnego rozwiązania. Jednak i działaniami Orbana, 
i Kaczyńskiego kieruje ta sama zasada, że stare normy tracą ważność 
w czasach nienormalnych. A dobre zwyczaje, reguły, argumenty, które 
zrodziła „stara” demokratyczno-liberalna epoka, muszą zblaknąć 
wobec priorytetów prężnego państwa narodowego troszczącego się 
o prawdziwy ład, spokój oraz sprawiedliwość – zwłaszcza wobec za-
grożenia dla zdrowia i życia narodu.

Lockdownowa, czyli z natury nierówna kampania wyborcza, zmie-
niana na ostatnią chwilę ordynacja, niejasność co do ostatecznego 
terminu wyborów oraz ogromne wątpliwości, czy można przeprowa-
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dzić wybory całkowicie listownie i zarazem rzetelnie sprawiły, że w 
Polsce otwarcie dyskutuje się o bojkocie wyborów. Kontrkandydaci 
Dudy dotychczas nie zrezygnowali z udziału w wyborach (główna 
rywalka zasugerowała ich bojkot, ale na razie nie jest konsekwentna 
w swych deklaracjach), ale wśród wyborców przeciwnych obecnej 
władzy podnoszą się pytania, czy swoim udziałem legitymizować 
bardzo ułomne „koronawybory” (i zapewne wygraną Dudy). Bodaj 
pierwszy raz w kraju Unii Europejskiej i jednocześnie pierwszy raz 
w Polsce od 30 lat  pojawia się zatem ryzyko, że bezpośrednie wybory 
mogą zostać zakwestionowane przez znaczną część społeczeństwa, 
które już teraz jest niebywale spolaryzowane między obozem Prawa i 
Sprawiedliwości Kaczyńskiego oraz jego politycznymi przeciwnikami.

Rządowa propaganda, której główną tubą jest państwowa TV, 
serwuje teraz Polakom swoisty dwugłos. Z jednej strony opowia-
da o ciężkiej walce władz, by ratować Polskę przez pandemią, ale 
jednocześnie przekonuje, że w Polsce nie jest tak źle, by nie można 
przeprowadzić wyborów prezydenckich. To jeszcze mocniej podważa 
zaufanie sporej części Polaków do wiarygodności statystyk zakażeń i 
zgonów z powodu Covid. A z kolei zwłaszcza odwołująca się do tych 
wątpliwości opozycja eksponuje na każdym kroku brak dostatecznej 
liczby testów, nieprzygotowanie – zaniedbywanej od lat – służby 
zdrowia oraz niedobory lekarzy i pielęgniarek. Jednak faktem jest, że 
Polska (wraz z paroma innymi Europy środkowo-wschodniej) – nawet 
jeśli oficjalne statystki okazałyby się zaniżone – jest przynajmniej 
na razie dotknięta zarazą znacznie mniej niż zachodnia części UE. 
Możliwe, że pomogły w tym dość wcześnie zarządzone lockdowny (tę 
zasługę podkreślają władze), a także mniejsza gęstość zaludnienia, 
mniejsza mobilność, mniej podróży zagranicznych.

Przestraszeni o swe zdrowie oraz życie i zarazem mało ufający w 
sprawność swej służby zdrowia Polacy dość karnie podporządkowali 
się prewencyjnym ograniczeniom w poruszaniu się oraz niedawnemu 
nakazowi noszenia maseczek ochronnych. Zresztą, średnie i starsze 
pokolenie pamięta lata 80. z „prawdziwą godziną policyjną” oraz 
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stanem wojennym, wobec którego obecne obostrzenia wydają się 
błahostką. Ostatnie kilka lat to był w Polsce czas istotnego wzrostu 
płac realnych, najhojniejszej polityki socjalnej od upadku komuni-
zmu i rosnącego przekonania, że po wyrzeczeniach długiej i ciężkiej 
transformacji ustrojowej przeszedł wreszcie okres, gdy można zbierać 
jej owoce i pozwolić sobie na większe wydatki. Teraz koronankryzys 
znów narzuci wyrzeczenia (MFW prognozuje spadek polskiego PKB 
o 4,6 proc. w tym roku), a zwłaszcza mały i średni biznes fatalnie 
znosi długie oraz chaotyczne przygotowania planów pomocowych 
przez polski rząd. Ale na tym etapie nie widać znacznego odwracania 
się zwolenników władzy od rządu, a obecnie koronakryzys raczej 
konsoliduje spolaryzowane elektoraty.

Eurosceptyczne gry władzy
Pomimo silnych gospodarczych powiązań z resztą Unii (a głównie z 
gospodarką niemiecką) europejskie spory o wspólną odpowiedź bu-
dżetową na koronakryzys są oglądane z Warszawy jakby z zewnątrz 
albo prawie wcale. Owszem, rząd stara się zabiegać w Brukseli, by 
unijne działania obejmowały całą UE, a nie tylko eurostrefę. Ale z 
drugiej strony fakt, że Polska pozostaje poza unią walutową, spra-
wia, że dyskusje o euroobligacjach, wspólnych funduszu odbudowy, 
transferach fiskalnych do Włoch albo Hiszpanii, nie wywołują dotąd 
większego zainteresowania, a już na pewno żadnych emocji u opinii 
publicznej. Podobny fenomen sporej obojętności wobec sporów go-
spodarczych w UE pojawił się w Polsce już w czasie kryzysu zadłu-
żeniowego eurostrefy, ale teraz wydaje się jeszcze silniejszy. Zresztą, 
nawet zamknięcie granic Polski z innymi krajami Schengen, które 
na początku zarazy było znacznie radykalniejsze niż w przypadku 
większości innych krajów UE, nie przyciągnęło większej uwagi Pola-
ków i mediów. Pomimo że ta decyzja rządu zatrzymała z początku na 
przejściach granicznych nie tylko ciężarówki, ale i mało humanitarnie 
zablokowała Litwinów, Łotyszy, Estończyków wracających z Niemiec 
do swych krajów. 



Tomasz Bielecki  |  22

Jednak tragedia Lombardii i żale Włochów wobec Europy z powo-
du braku dostatecznego wsparcia są teraz instrumentalnie wykorzy-
stywane w Polsce przez władze oraz media prorządowe do uderzania 
w instytucje UE oraz Unię. „Pandemia pokazała, że można liczyć tylko 
na państwa narodowe”, „Bruksela zawiodła”, „Unia rozczarowała” – to 
przesłanie jest powtarzane przez polityków, którzy przed zaledwie 
kilka tygodniami biliby na alarm w obronie suwerenności, gdyby ktoś 
w Brukseli wysunął pomysł przekazania brukselskim instytucjom Unii 
jakichś liczących się uprawnień w dziedzinie zdrowia publicznego 
i zarządzania kryzysowego. Ta eksplozja mocno eurosceptycznej 
retoryki ze strony władz w Polsce to po części rezultat suwerenno-
ściowego światopoglądu obecnego obozu rządzącego (teraz ekspono-
wanego również na użytek prezydenckiej kampanii wyborczej Dudy), 
po części wynik znanego z innych krajów odruchu władz, by winę za 
problemy (tym razem epidemicznej) zrzucać na Brukselę, ale ponadto 
to z pewnością w dużym stopniu jest wynik już kilkuletnich sporów o 
praworządność między Warszawą i instytucjami UE. „Bruksela uzur-
puje sobie prawo do ingerencji w reformy naszego sądownictwa, a 
gdy przyszła zaraza tłumaczy się brakiem traktatowych uprawnień 
w zarządzaniu kryzysem” – takie przesłanie serwuje propaganda 
rządowa w Polsce.

Eurosceptyczną retorykę dodatkowo zaogniła decyzja Trybunału 
Sprawiedliwości UE z początku kwietnia o doraźnym zamrożeniu (do 
czasu pełnego wyroku) jednej z kluczowych reform w dziedzinie dys-
cyplinowania sędziów, która – jak Komisja Europejska uznała przed 
kilku miesiącami w swej skardze do TSUE – podważa niezależność 
polskiego wymiaru sprawiedliwości od władzy wykonawczej. Wedle 
sondaży Polacy także w czasach rządów Kaczyńskiego pozostają jed-
nym z najbardziej prounijnych narodów Europy, choć dla dużej części 
społeczeństwa to nie kłóci się z poparciem dla linii obecnej władzy 
wobec UE. A także w czasie obecnej zarazy odżywa w Polsce pytanie, 
jak długo ta wielka prounijność przetrwa pomimo systematycznego 
sączenia antybrukselskiej propagandy. Niedawno Komisja Europej-
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ska musiała dopominać się u władz Polski, by zgodnie z regułami 
informowały o udziale funduszy UE w poszczególnych inwestycjach 
(w tym w działaniach skrojonych pod walkę z koronakryzysem), bo 
przynajmniej w niektórych przypadkach unijne współfinansowanie 
przemilczano wskutek antybrukselskiej urazy.

Inne polskie pytanie dotyczy długości „pauzy epidemicznej”, którą 
– jak się wydaje – zarządziła w Komisji Europejskiej jej szefowa Ursulę 
von der Leyen, spychając w tych tygodniach na daleki plan kwestie 
praworządności  dla uniknięcia eskalowania sporów z Warszawą (a 
także z Budapesztem). Tymczasem wedle raportów polskich stowa-
rzyszeń prawniczych (Iustitia i Lex Super Omnia) postępowaniami 
dyscyplinarnymi motywowanymi politycznie dotkniętych jest obecnie 
34 sędziów i 20 prokuratorów w Polsce. O praworządność i rzetelne 
wybory w Polsce (i o rezygnację z „demokracji dekretowej” na Wę-
grzech) dopomina się teraz Parlament Europejski, ale może to robić 
tylko w swych rezolucjach, które w istocie są odezwami polityczny-
mi bez mocy prawnej. Teraz nawet nie wiadomo, czy polska władza 
podporządkuje się postanowieniu TSUE co do zamrożenia dalszych 
zmian w polskim sądownictwie. Ale też nie wiadomo, czy i jak długo 
Komisja Europejska będzie zwlekać z reakcją na ewentualne zlekce-
ważenie TSUE przez władze Polski. Epidemia może być traktowane 
jako uprawniony powód pewnego poślizgu, ale jednocześnie część 
organizacji pozarządowych i opozycji obawia się, że zaraza stanie 
się też pretekstem dla von der Leyen, by nie zaczynać nowej bitwy 
politycznej z Warszawą. Szefowa Komisji Europejskiej jest bowiem 
podejrzewana o zbyt gołębi stosunek do „nieliberalnych demokratów” 
z Europy środkowej.

Lekarze do USA
Również z tradycyjnie proamerykańskiej Polski widać obecną de-
zercję USA z roli światowego lidera w walce z koronakryzysem, ale 
zaraza nie zmienia priorytetów geopolitycznych Warszawy. Choć 
kryzys usiłują dyplomatycznie wykorzystywać Chiny, to w Polsce 



ze znacznie większą irytacją patrzy się na zabiegi rosyjskie, w tym 
na misję rosyjskich medyków wojskowych w Lombardii, która nawet 
we Włoszech wywołała spore kontrowersje m.in. z racji rosyjskiej 
oprawy propagandowej. Wysłana niewiele później polska pomoc dla 
Włoch, dokąd pojechała 15-osobowa misja lekarzy oraz ratowników 
medycznych, jest przedstawiana przez Warszawę raczej jako wspar-
cie w ramach NATO, a nie UE. Nawiasem mówiąc, ostatnio Polska 
w ramach swej „dyplomacji medycznej” zobowiązała się do wysłania 
pomocowej misji lekarskiej do walki z koronakryzysem… w Chicago. 



16. polski rok w UE.  
Nieudana odwilż przed  

koronaburzą



Poland’s 16th year in the EU.  
An unsuccessful thaw before  
the coronavirus storm.

Poland’s sixteenth year in the EU featured changes 
in the top jobs in Brussels (partly linked to the Eu-
ropean Parliament’s electoral cycle) and the Polish 
parliamentary elections, which the Law and Justice 
(PiS) party won again. This formed the basis for 
attempts at a “new opening” in relations between 
the European Commission and Warsaw, which 
have flared up with Brussels’ successive decisions 
to launch disciplinary proceedings concerning 
PiS’ judicial changes. From the start of her career 
in Brussels, Ursula von der Leyden, Jean-Claude 
Juncker’s successor as president of the Commis-
sion, opted for a kind of “normalisation” in rela-
tions with PiS, asking the party’s MEPs to back her 
candidacy during the summer of 2019. Without 
their support in the Parliament, it would have been 
more difficult for her to be chosen and, while no 
binding promises were made in negotiations with 
PiS, there were plenty of signals of a “thaw” in her 
contact with Prime Minister Mateusz Morawiecki. 
However, Warsaw did not take advantage of the 
opportunity for a “thaw” offered by Brussels last 
year. As a result, disputes over the rule of law 
remain a major burden for Poland. Despite that 
rest of the EU knows how to (and still wants to) 
separate them from other subjects when working 
with the Poles.
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Szesnasty rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej to zarówno 
wymiana obsady na najwyższych eurourzędach w Brukseli (związana 
częściowo z cyklem wyborczym Parlamentu Europejskiego), jak i pol-
skie wybory parlamentarne wygrane ponownie przez PiS. To stało się 
podstawą dla prób „nowego otwarcia” w relacjach między Komisją 
Europejską i Warszawą, które wcześniej przez parę lat zaogniały się 
w rytm kolejnych decyzji Brukseli o postępowaniach dyscyplinują-
cych związanych z wymiarem sprawiedliwości. Ursula von der Leyen, 
następczyni Jeana-Claude’a Junckera na czele Komisji Europejskiej, 
już u początku swej brukselskiej kariery poszła na swoistą „norma-
lizację” w stosunkach z PiS, prosząc europosłów tego ugrupowania 
o agłosowanie za jej kandydaturą w Parlamencie Europejskim latem 
2019 r. Bez ich wsparcia byłoby jej trudno o wygraną, a choć w ro-
kowaniach z PiS nie padły wiążące obietnice, to jednocześnie nie 
między premierem Mateuszem Morawieckim i nową szefową Komisji 
Europejskiej nie szczędzono bardzo odwilżowych sygnałów.

Nie tylko sądy?
Gdy wybory parlamentarne potwierdziły, że u władzy w Polsce na ko-
lejne cztery lata pozostanie ten sam obóz rządzący, dość powszechnie 

Warszawa nie wykorzystała szansy na 
„odwilż”, którą Bruksela zaoferowała jej 
w ostatnim roku. Spory o praworządność 
pozostają zatem wielkim obciążeniem dla 
Polski. Ale reszta Unii potrafi i nadal chce 
oddzielać je od pozostałych tematów we 
współpracy z Polakami
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podzielanym wnioskiem w Brukseli i kluczowych stolicach UE stały się 
próby ułożenia z Warszawą relacji w miarę zwyczajnych, a na pewno 
znacznie lepszych niż za poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej. 
Głośnym zapewnieniom, że „w kwestiach praworządności nie może 
być kompromisu”, towarzyszyła gotowość do przeczekania, aż sprawy 
w Polsce same się „unormują”, a – kto wie? – może PiS nawet zacznie 
się cofać. Na Trybunale Konstytucyjnym w zasadzie położono kreskę, 
a obronę podstaw niezależności sądownictwa zamierzano na dobre 
oddelegować do Trybunału Sprawiedliwości UE (najlepiej w jego 
bezpośrednich kontaktach z sądami polskimi zadającymi pytania 
prejudycjalne), by Komisja Europejska i Rada UE mogły odsunąć ten 
gorący „problem sektorowy” (jak czasami zaczęto nazywać kwestie 
praworządnościowe) na dalszy plan. Na sam koniec kadencji Junckera 
do TSUE skierowano – dojrzewającą od miesięcy – skargę na Polskę 
w związku z systemem dyscyplinarnym dla sędziów. A na szczytach 
nowej Komisji Europejskiej chciano ufać, że nadchodzi deeskalacja.

Trudno teraz rozsądzić, czy władze Polski potraktowały te od-
wilżowe zabiegi Brukseli jako oznakę jej słabości i sygnał wycofania 
się z solidnego strzeżenia praworządności czy też postawa Brukseli 
po prostu nie odegrała większej roli w wewnątrzpolskiej polityce. 
W każdym razie zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie zwolni-
ły, a nowa Komisja Europejska została zmuszona przez wydarzenia 
w Polsce do kolejnych działań w obronie wymiaru sprawiedliwości. 
Złożyła w styczniu wniosek do TSUE o zamrożenie Izby Dyscyplinar-
nej Sądu Najwyższego (uwzględniony w kwietniu), a także regularnie 
ostrzegała, że nie pogodzi się z nową „ustawą kagańcową” wymie-
rzoną w niezawisłość sędziowską. Ostatnio walka z koronawirusem 
przyćmiła w Brukseli kwestie praworządnościowe, ale nawet jeśli 
von der Leyen chciałaby przedłużać obecną pauzę w zajmowaniu 
się problemami nieepidemicznym, to „demokracja dekretowa” na 
Węgrzech i wydarzenia w Polsce zapewne nie pozwolą innym krajom 
UE na szybkie porzucenie lub radykalne rozwodnienie reguły „fun-
dusze za praworządność” w rokowaniach nad nowym budżetem UE.
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Praworządnościowe problemy także w ciągu ostatniego roku 
mocno upośledzały zdolności koalicyjne Polski na forum UE, któ-
ra bez tej kuli u nogi być może nieco korzystniej rozegrałaby m.in. 
reformę zasad delegowania kierowców w przewozach międzynaro-
dowych (mocno krytykowaną przez polskich przewoźników). Jednak 
z drugiej strony reszta Unii potrafiła oraz – co najważniejsze – nadal 
chciała w sporym stopniu oddzielać kluczowe tematy w relacjach 
z Polską od sporów o sądownictwo. Przykładowo, polski rząd bywał 
pożądanym uczestnikiem koalicji na rzecz rozpoczęcia negocjacji 
członkowskich z Mołdawią Płn. i Albanią. A także współautorem 
najpierw trójstronnych (wspólnie z Niemcami i Francją), a potem 
czterostronnych (dodatkowo z Hiszpanią) apeli o zreformowanie 
zasad polityki konkurencji UE m.in. w kontekście gospodarki cyfrowej 
i działań Chin. Celowość tych reform to odrębne zagadnienie, ale 
na poziomie politycznym te apele dowodziły prób zaangażowania 
Warszawy przez Paryż oraz Berlin we wspólną grę poza politycznie 

„toksycznymi” tematami polityki migracyjnej albo praworządności.

Kuszenie do Zielonego Ładu
Wśród głównych wyzwań dla Polski na bliską przyszłość, które wska-
zywała zeszłoroczna analizie In.Europa o polskim 15-leciu w UE, 
wskazano negocjacje co do polityki klimatycznej UE oraz unijnego 
budżetu na lata 2021–27. Obie sprawy są nadal dalekie od finiszu, ale 
jednak dotychczas nie były polem nadzwyczajnych porażek. Roko-
wania o unijnych funduszach zaczęły się od projektu Komisji Euro-
pejskiej z 2018 r. przewidującego duże cięcia dla Polski, ale w czasie 
niesfinalizowanych negocjacji na lutowym szczycie UE oferowano 
Polsce – choć na takich szczytach zwykle dominuje tendencja pogłę-
biania cięć – bardzo lekką poprawę w porównaniu z projektem z 2018 
r. Ponadto Polska jest krajem zbyt dużym (i ze zbyt dużymi emisjami 
CO²), by poważnie planować osiągniecie neutralności klimatycznej 
UE w 2050 r. bez lojalnej współpracy ze strony Warszawy. Dlatego 
bilans dotychczasowych, czasem burzliwych, rozmów o Zielonym 



Ładzie nie jest czarno-biały. Raczej przeważała taktyka marchewki, 
nie kija – w sprawie zobowiązań klimatycznych Polski postawiono 
na grudniowym szczycie UE na zapisy niejednoznaczne (to w Bruk-
seli standardowa metoda na niekonfrontacyjne odwlekanie proble-
mów), a w późniejszych rozmowach o pieniądzach na „sprawiedliwą 
transformację klimatyczną” wstępnie oferowano Polsce kwoty, które 
publicznie chwalił rząd Morawieckiego.

Szkopuł w tym, że ten polski rok w UE kończy się wielkim „spraw-
dzam”, bo wywołany pandemią kryzys będzie w najbliższych miesią-
cach bezlitośnie weryfikował pozycję Polski w Brukseli. Rozmowy 
o wspólnej kasie UE zostają zrestartowane z powodu koronakryzysu. 
A nawet temat zwalczanego przez polskie rządy od blisko dekady 
„budżetu eurostrefy” już odżył – choć pod inną nazwą i w innej for-
mie – w debatach o planach odbudowy gospodarczej. Istnieje bowiem 
spore ryzyko, że będą coraz mocniej skupiać się na „twardym trzonie” 
Unii, czyli unii walutowej bez udziału Polski. Zwłaszcza, jeśli War-
szawa zamiast jak najmocniej trzymać się unijnego głównego nurtu, 
będzie eskalować konflikt o demokrację i sądy. 



Europejski spór  
o aplikacje śledzące



Digital challenges 
for civil rights

COVID-19 plague is testing the system of funda-
mental rights i.a. by legal and political acrobatics 
around the elections in Poland, ‘decree democracy’ 
in Hungary, an EU disputes over tracing applica-
tions in Europe. The EU institutions are able to de-
fend effectively only at certain areas since Brussels 
has the strongest powers only in areas regulated 
by specific EU’s legislation regulations, such as the 
GDPR. GDPR rules are now of great importance in 
EU’s coordination of tracing applications’ devel-
opment which should help Europe in alleviating 
social distancing rules in a safe way. The EU insti-
tutions strive to minimize the risk of degeneration 
from tracing and controlling COVID-19 into an 
abusive surveillance of EU citizens.
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Spory o epidemiczne aplikacje śledzące są teraz największą bolączką 
Unii w zakresie ochrony prywatności. Cyfrowe wyłapywanie kontak-
tów zakaźnych jest uznawane za kluczową pomoc przy bezpiecznym 
ograniczaniu obostrzeń w poruszaniu się (do czasu powszechnych 
szczepień przeciw koronawirusowi). Ale zarazem przetwarzanie cy-
frowe (a zatem na potencjalnie ogromną skalę) danych o kontaktach 
obywateli rodzi takie kontrowersje wokół skutecznej ochrony pry-
watności, że przykładowo Belgia – unijny pionier w pracach nad apli-
kacjami śledzącymi – już pod koniec kwietnia zawiesiła ten pomysł 
na rzecz zintensyfikowania „tradycyjnych” wywiadów z zakażonymi, 
by wychwycić kolejne infekcje wśród ich kontaktów. 

Komisja Europejska już w połowie kwietnia ogłosiła wskazówki 
co do aplikacji śledzących (podstawą ma być pełna dobrowolność 
w ich stosowaniu), choć te w większości krajów Unii dopiero raczkują. 
Ich zadaniem jest automatyczne rejestrowanie kontaktów między 
ich użytkownikami (a właściwie między ich telefonami, na których 
zainstalowano aplikacje). Gdy ktoś z użytkowników wprowadzi do 
systemu informację, że złapał koronawirusa, może to prowadzić – po 
jej przetworzeniu przez program uwzględniający np. długość kon-

Pandemia testuje system praw 
podstawowych, ale UE ma narzędzia, 
by bronić ich przynajmniej na niektórych 
frontach. Czy dzięki regułom ochrony 
danych cyfrowe śledzenie kontaktów 
zakaźnych nie zamieni się w inwigilację?
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taktu – do alertów u ludzi, którzy mieli kontakt z zakażonym. Jednak 
zaalarmowani nie dowiedzą się, kto był zakażonym. 

Jeśli siatki kontaktów tworzonych przez aplikacje zostałyby – m.in. 
przy zastosowaniu danych zassanych z mediów społecznościowych 

–połączone z danymi osobowymi, umożliwiłoby to władzom albo pod-
miotom prywatnym bezprawne śledzenie, czyli zbieranie informacji 
o zwyczajach, trasach, grupach znajomych czy nawet o praktykach 
religijnych. Dlatego Komisja Europejska zaleca, by aplikacje zbierały 
wyłącznie absolutnie niezbędne dane (a zatem nie geolokacja, lecz 
wyłapywanie bliskich kontaktów, do czego nadaje się głównie system 
bluetooth) oraz kasowały je, gdy tylko przestaną być potrzebne.

Bruksela wskazuje na wyzwania zarówno ze strony systemów 
scentralizowanych (dane z aplikacji trafiają do bazy, dzięki czemu 
władze sanitarne mogą je obrabiać w modelach epidemicznych), jak 
i ze strony systemów rozproszonych. Jednak coraz większą przychyl-
ność zdobywa ten drugi model (nad nim pracuje też Apple i Google), w 
którym dane o siatkach kontaktów tkwią na telefonach, a informacje 
o zakażonych są cyfrowo „publikowane” tak, by mogły je ściągnąć i 
obrobić aplikacje na telefonach poszczególnych użytkowników. Brak 
dużej scentralizowanej bazy oznacza – jak już od kwietnia przeko-
nują zwolennicy tego rozwiązania m.in. w Parlamencie Europejskim 

– brak pokusy, by ktoś niepowołany „zaglądał” do takiego ogromnego 
zbioru danych.

Bruksela zabiega, by – pomimo różnorodności rozwiązań tech-
nicznych i ocen ryzyka dla prywatności – aplikacje z różnych krajów 
UE potrafiły ze sobą współpracować już w czerwcu-lipcu, tym samym 
sprzyjając bezpieczniejszym podróżom po Unii. Szkopuł w tym, że dla 
dobrej wydajności cyfrowego wychwytywania kontaktów zakaźnych 
aplikacje powinno ściągnąć 50-60 proc. społeczeństwa, a nie mają 
większej przydatności przy stosowaniu przez mniej niż 20 proc. To ro-
dzi zagrożenie dyskryminacyjne, gdyby dążące do zwiększenia liczby 
użytkowników władze – wbrew rekomendacjom Komisji Europejskiej 

– zaczęły ograniczać dostęp do np. dużych centrów handlowych tym 
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obywatelom, którzy nie są gotowi do korzystania z aplikacji śledzą-
cych lub nie mają dość nowoczesnych telefonów, by z nich korzystać.

Innym wyzwaniem dla zasad równościowych w pracy albo miej-
scach turystycznych byłyby też „paszporty immunologiczne”, które 

– wedle ich pomysłodawców – miałyby ułatwiać poruszanie się ludzi 
z już przebytym zakażaniem, a zatem odpornych na wirusa oraz nie 
infekujących kolejnych osób. Jednak Bruksela teraz stanowczo od-
radza stosowanie takich „paszportów”, powołując się na ostrzeżenia 
Światowej Organizacji Zdrowia, że nie ma jeszcze dostatecznych 
danych naukowych co do odporności (jej siły oraz czasu trwania) na-
bywanej po przejściu zakażenia koronawirusem. A zatem „certyfikaty 
immunologiczne” mogłyby wprowadzać w błąd. Ponadto eksperci in-
stytucji UE ostrzegają, że zwłaszcza w grupach najmniejszego ryzyka 
(czyli wśród ludzi zdrowych i młodych) mogłyby się zrodzić pokusy, 
by specjalnie szukać zakażenia w celu zdobycia potem „paszportu 
immunologicznego”.





Czy UE wytrwa przy  
ambitnym Zielonym  

Ładzie?



Will the EU stick to the ambitious  
Green Deal?

Before the pandemic, Brussels focused on energy 
transformation, accelerating the Union’s adap-
tation to the digital economy and increasing its 
geopolitical role. The European Commission is 
now arguing that the fight against the plague and 
the EU’s exiting from the corona crisis must not 
overshadow these pre-epidemic goals. But building 
and maintaining social consensus within the EU 
and among EU countries regarding the Green Deal 
will require enormous efforts, including EU budget 
trade-offs. Without a sense of social justice in this 
area, the Green Deal can collapse.
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„Nie zmieniamy naszych priorytetów!” – powtarzano w Brukseli na 
oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach już od marca, kiedy dopiero 
zaczynano w Europie przeliczać, na jak głęboką recesję przełoży się 
zaraza, a przede wszystkim gospodarcza hibernacja wywołana blo-
kadami sanitarnymi. Ale dość szybko zwłaszcza z Europy Środkowo-

-Wschodniej zaczęły dochodzić głosy na rzecz zawieszenia lub spo-
wolnienia unijnego Zielonego Ładu, którego kluczowym elementem 
jest dążenie UE do neutralności klimatycznej w 2050 r., czyli do mak-
symalnego zbicia emisji gazów cieplarnianych i zrównoważenia po-
zostałych emisji np. przez sadzenie drzew. Jednak także na Zachodzie 
istnieją spore obawy, że ludzie postawieni przed wyborem „szybsze 
ożywienie gospodarcze po staremu” czy „ożywienie kosztowniejsze, 
powolniejsze, ale za to zielone”, będą wybierać jak najszybszy powrót 
do normalności kosztem osłabienia ambicji klimatycznych.

Przed pandemią Bruksela stawiała na 
transformację energetyczną, gospodarkę 
cyfrową oraz zwiększanie swej roli 
geopolitycznej. I o ile obecny kryzys 
będzie popychać Unię do większej 
samodzielności „strategicznej”, to zarazem 
może zaognić spory wokół Zielonego Ładu.
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Kraje Unii od marca podjęły liczne decyzje o olbrzymiej pomocy 
publicznej dla swych gospodarek (Komisja Europejska do połowy 
maja zatwierdziła programy warte blisko 2 bln euro), co z definicji 
daje władzom narzędzie nacisku na biznes. Przykładem są warunki 
ekologiczne postawione przy decyzji o pomocy rządu Francji dla 
linii lotniczych Air France, które w efekcie będą zapewne zmuszone 
likwidować krótkie połączenia krajowe konkurujące z kolejami niepo-
równanie przyjaźniejszymi dla klimatu. Jednak przypadek Air France 
to dotychczas raczej wyjątek, bo pakiety pomocowe w poszczególnych 
krajach UE dotąd nie posłużyły – przynajmniej nie na większą skalę – 
do wymuszania dodatkowych zobowiązań ekologicznych, a Komisja 
Europejska nie ma uprawnień, by narzucać takie warunki.

Zielona sprawiedliwość społeczna
Pomimo to instytucje UE po kilkunastu tygodniach koronakryzysu 
twardo trwają przy unijnych priorytetach sprzed pandemii – Parla-
ment Europejski w swych rezolucjach kładzie szczególnie duży nacisk 
na Zielony Ład i przyspieszony rozwój gospodarki cyfrowej, Komi-
sja Europejska dąży do jeszcze silniejszego wbudowania inwestycji 
ekologicznych i cyfryzacyjnych w nowy unijny budżet UE na czas 
po 2020 r. (wzmocniony funduszami odbudowy). Ponadto Komisja 
ogłosiła w maju strategię na rzecz bioróżnorodności, która ma m.in. 
pomagać klimatowi (w tym przez posadzenie 3 mld drzew do 2030 r.), 
ale też przykładowo redukować użycie chemii w rolnictwie. Bruksela 
wspólnie m.in. z Francją i Niemcami dąży – zgodnie z jeszcze przed-
kryzysowymi planami – do podwyższenia unijnego celu redukcyjnego 
w 2030 r. z obecnych „co najmniej 40 proc.” w porównaniu z 1990 
r. do 50-55 proc. (to powinno rozstrzygnąć się tej jesieni). Również 
władze Polski nie stawiają teraz twardych postulatów co do pauzy 
w Zielonym Ładzie – przynajmniej nie w rozmowach na forum unij-
nym, bo debaty w polityce wewnętrznej rządzą się innymi prawidłami.

Czy koronokryzys ostatecznie może nic nie zmienić? O ile go-
spodarka cyfrowa dotychczas nie wzbudza wielkich kontrowersji 
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(a tygodnie lockdownów wręcz unaoczniły potrzebę inwestycji m.in. 
w infrastrukturę cyfrową w UE), to jednak budowanie i utrzymanie 
zgody społecznej wewnątrz krajów Unii oraz pomiędzy krajami Unii 
co do polityki klimatycznej po koronakryzysie będzie wymagać jesz-
cze ogromnych wysiłków, w tym unijnych przetargów budżetowych. 
Komisja Europejska miałaby ochotę mocno zasilić wspólną kasę wpły-
wami z handlu zezwoleniami na emisję CO2 (system ETS), czemu 
stanowczo sprzeciwia się Polska obawiająca się niewspółmiernych 
obciążeń z tego powodu. A to dopiero początek sporów, bo recesja 
i kryzys tylko wzmogą żądania „sprawiedliwej transformacji”, czyli 
budżetowych transferów dla ludzi, regionów, branż ponoszących naj-
dotkliwsze koszty ochrony klimatu. A bez poczucia sprawiedliwości 
społecznej w tej dziedzinie Zielony Ład może się politycznie zawalić.

Bardziej asertywna Unia?
Ursula von der Leyen na początku kadencji zadeklarowała, że kie-
rowana przez nią Komisja Europejska będzie „geopolityczna”, co 
czasem jest uzupełniane – odziedziczonymi już po Jeanie-Claudzie 
Junckerze – deklaracjami o dążeniu do unijnej „autonomii strate-
gicznej”. To cele, które nie są bardzo dokładnie sprecyzowane, ale na 
pewno oznaczające wzmocnienie roli Unii i jej asertywności na scenie 
światowej, w tym wobec Chin oraz wskutek częściowego wycofywania 
się USA z pozycji światowego lidera, co nawet widać po obecnej roli 
w walce z koronawirusem.

Koronakryzys sprawił, że Unia nieco przyspiesza ze swą asertyw-
nością, bo Bruksela wzywa teraz do ochrony strategicznych aktywów 
czy też europejskich firm przed przejęciami przez chińskie firmy 
państwowe (lub wspierane przez państwo) wykorzystującymi recesję 
w Unii. A komisarz UE ds. handlu Phil Hogan namawia do „otwartej 
autonomii strategicznej”, czyli szukania równowagi między otwar-
ciem na biznes a ochroną biznesu i obywateli przed nierzetelnymi 
praktykami m.in. ze strony Chińczyków. Komisja Europejska pracuje 
nad wzmocnieniem zestawu „narzędzi ochrony handlu” oraz obrony 



przed nierzetelnymi przejęciami. A inna dziedzina dopiero rozkręca-
jących się w Unii debat o jej „autonomii” dotyczy co najmniej dużego 
zróżnicowania źródeł dostaw towarów medycznych spoza Europy.



Jak Unia szykuje się  
na kolejne kryzysy?



How is the Union preparing 
for future crises?

The pandemic has exposed deficiencies in EU crisis 
management, but it is not expected to lead to deep 
reform. EU countries want better coordination by 
Brussels, but at the same time they do not intend 
to give it significant powers in the field of public 
health or borders. However, EU institutions are 
quite good at managing the current crisis through 
persuasion, and Brussels intends to strengthen 
the Union’s resilience to future crises with rather 
small and politically non-controversial steps. One 
of these is the creation of medical equipment and 
medicines reserves, to which EU countries could 
reach in case of a health crisis.
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Unijne kraje od zawsze strzegły swej suwerenności w kwestii lecz-
nictwa oraz zdrowia publicznego, więc nie dopuściły do przekazania 
wspólnym instytucjom UE liczących się uprawnień w tej dziedzinie. 
Dla unijnej „Brukseli” w traktatach UE przewidziano głównie rolę 
wspierającą, doradczą, czasem koordynacyjną. Dlatego gdy zaraza 
uderzyła w poczucie fizycznego bezpieczeństwa Europejczyków, in-
stytucje UE musiały głównie postawić nie na egzekwowanie reguł 
prawnych, lecz na perswazję polityczną, by łagodzić pierwsze reakcje 
wielu krajów wpisujące się w logikę „mniej Europy”. „Mniej Europy”, 
czyli nieskoordynowane wprowadzanie kontroli granicznych (lub 
jak w przypadku Polski ich bardzo mocnego przymknięcia), niemiec-
kie czy francuskie zakazy eksportu maseczek ochronnych do Włoch, 
początkowy brak odzewu na apele Rzymu o pomoc z wyposażeniem 
medycznym.

Polityka małych kroków
Szef Rady Europejskiej Charles Michel już w marcu wysunął postulat, 
by lekcją z trwającej pandemii stało się stworzenie „unijnego cen-

Pandemia obnażyła braki w zarządzaniu 
kryzysowym UE, ale nie zanosi się, by 
to miało doprowadzić do głębokiej 
reformy. Unijne kraje chcą sprawniejszej 
koordynacji przez Brukselę, ale zarazem 
nie zamierzają oddawać jej znacznych 
uprawnień w dziedzinie zdrowia
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trum zarządzania kryzysowego z prawdziwego zdarzenia”, ale ten 
pomysł – nawet na poziomie nazewniczym – został rozmyty przez 
przywódców krajów Unii, którzy na jednym ze swych koronakryzo-
sowych szczytów (za pomocą telekonferencji) postawili na „wzmoc-
nienie systemu zarządzania kryzysowego”. Nawet komisarz UE ds. 
zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič publicznie przekonywał, że 

„nie potrzeba ani nowego centrum, ani nowej nazwy”, bo to niewiele 
wniosłoby bez zmiany traktatów poważnie zwiększającej uprawnienia 
Brukseli. A na to kraje UE nie mają apetytu. Teoretycznie mogłyby 
doraźnie – czyli bez zmian w prawie Unii – uzgodnić na zasadzie 
jednomyślności wspólne reguły np. co do kwarantannowania lub 
testowania na obecność wirusa, ale i o tym na razie nie ma mowy.

Unijna zasada pomocniczości stanowiąca, że UE powinna wkra-
czać ze swymi działaniami wyłącznie w te dziedziny, w których kra-
je nie mogłyby sobie dobrze poradzić bez współpracy na poziomie 
unijnym, jest powszechnie odnoszona do służby zdrowia. Z reguły 
respektują to również zwolennicy zarządzania kryzysowego, ale za-
razem przekonują, że wspólne instytucje Unii – wyłącznie w wypadku 
nadzwyczajnych zagrożeń – epidemiologicznych lub innych kryzy-
sów wywołanych np. klęskami żywiołowymi – powinny przejmować 
uprawnienia np. co do nakładania blokad, kwarantann, dystrybucji 
testów lub sprzętu ratującego życie. Jednak krytycy tych pomysłów 
(nawet ci wywodzący się z bardzo prounijnych sił politycznych) wska-
zują, że zasada pomocniczości powinna chronić także m.in. decen-
tralizację co do decyzji o lockdownach. A uzgadnianie na poziomie 
unijnym antywirusowej strategii przez np. Szwecję i Polskę wydaje 
się zupełnie niemożliwe przy obecnym poziomie eurointegracji.

A zatem Unii, której – jak pokazało kilkanaście tygodni działania 
w trybie pandemicznym – całkiem nieźle wychodzi kryzysowa koordy-
nacja poprzez perswazję, pozostaje dalsze udoskonalanie tej metody 
za pomocą dość niewielkich kroków. UE ma już Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (powołane w odpowie-
dzi na epidemię SARS), które jest odpowiedzialne za rozpoznawania 
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ryzyka epidemicznego, doradztwo, szkolenia, a także dobrowolny 
system – koordynowanych przez Komisję Europejską – wspólnych 
kryzysowych zamówień medycznych (to lekcja z epidemii świńskiej 
grypy). To pozwala krajom Unii na lepszą pozycję negocjacyjną np. 
przy zamówieniach leków (choćby poprzez efekt skali), a także po-
winno pomóc w rzetelnej dystrybucji szczepionek w UE.

Czy UE doczeka się rezerw kryzysowych
Natomiast koronakryzys poddał dość ciężkiej próbie Unijny Mecha-
nizm Ochrony Ludności, który jest skrojony nie tylko pod epidemie, 
ale też pod inne sytuacje kryzysowe (np. wielkie pożary lasów albo 
powodzie) i polega na wzajemnej pomocy krajów Unii (np. wysyła-
nie wozów strażackich), w czym Bruksela spełnia rolę głównie in-
formacyjną-koordynacyjną, a także zarządza współfinansowaniem 
z budżetu UE. Ten system podczas obecnej zarazy spisał się dobrze 
przy lotniczych „repatriacjach” obywateli UE z ich wyjazdów poza 
Europę, ale mocno zaszwankował, gdy Włosi pod koniec lutego po-
prosili o pomoc. Inne kraje UE nie były bowiem skore do dzielenia 
się m.in. maskami ochronnymi, bo po prostu pospiesznie szykowały 
się na zarazę u siebie. Ten kryzys, w przeciwieństwie do np. pożarów 
lasów, uderzył bowiem we wszystkich.

Dlatego Komisja Europejska niedawno zaproponowała wzmoc-
nienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności o – to jest spora 
nowość – unijne rezerwy RescEU na wypadek sytuacji nadzwyczaj-
nych w zakresie ochrony zdrowia, a także m.in. pożarów, wypadków 
chemicznych. Na zakupy dla RescEU – wedle projektu Komisji Euro-
pejskiej – ma trafić 2 mld euro z budżetu unijnego na lata 2021-27 
(a zatem na cały Mechanizm Ochrony Ludności przeznaczono by 
łącznie 3,1 mld euro). Te rezerwy mogłyby obejmować m.in. środki 
ochrony sanitarnej, leki, szczepionki, wyposażenie i sprzęt potrzeb-
ny do zbudowania szpitali polowych. Ich dzielenie w razie nagłej 
potrzeby miałoby być koordynowane przez już istniejące Centrum 
Koordynacji Reagowania Kryzysowego.



Swoistym testem zarządzania kryzysowego jest teraz otwieranie 
granic wewnętrznych w ramach Unii i strefy Schengen. Komisji Eu-
ropejskiej znów pozostają apele o w miarę szybkie i skoordynowane 
przywrócenie ruchu na zasadach sprzed zarazy oraz formułowanie 

– niewiążących prawnie – wskazówek dla krajów Unii. Ta brukselska 
szkoła w żmudnym ucieraniu kompromisów to przydatne doświadcze-
nie na przyszłość, bo kraje Unii zamierzają zachować swe uprawnienia 
także w dziedzinie kryzysowego zamykania (i potem otwierania) 
granic wewnątrz Unii.



Londyn między  
suwerennością  

a dostępem do UE



London between sovereignty 
and access to the EU

Brussels and the UK have to negotiate a post-Brex-
it agreement on their new economic relations by 
this autumn. The negotiations will probably be 
conducted until the very last moment in attempt 
to avoid costly “no-deal”. The most contentious 
point is the EU’s demand to guarantee a „level 
playing field”, which would lead to London not 
lowering key standards, including in the field of 
environmental protection and labor law, and 
sticking to EU rules on state aid (i.a. subsidies for 
companies). The post-Brexit negotiations have so 
far yielded almost no results, but pessimism began 
to decrease in Brussels from mid-June despite of 
persistent lack of trust to Johnson as a huge ne-
gotiating burden.
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Pomimo brexitu Wielka Brytania nadal funkcjonuje w Unii Europej-
skiej jakby była jej członkiem, choć już bez prawa głosu w instytu-
cjach UE. Taki okres przejściowy przewidziano do końca tego roku, 
a premier Boris Johnson zdecydował, że nie poprosi o jego przedłu-
żenie, pomimo że umowa rozwodowa między Londynem i Brukselą 
pozwalała na przeciągnięcie obecnego stanu zawieszenia aż do 2022 
r. Decyzja Johnsona już jest ze względów prawnych nieodwracalna, 
więc Unii i Brytyjczykom pozostaje tylko przyspieszenie rokowań co 
do nowej umowy, by nie zacząć 2021 r. z czarnym scenariuszem „no 
deal” – najkosztowniejszym dla Londynu, choć szkodliwym także dla 
Unii. I do obu stron potęgującym gospodarcze skutki koronakryzysu. 
Nowa umowa powinna być sfinalizowana najpóźniej na przełomie 
października i listopada, by obie strony zdążyły z jej ratyfikowaniem 
przed końcem roku.

Brak umowy handlowej, który Johnson nazywa czasem „warian-
tem australijskim” w nawiązaniu do relacji UE-Australia, równał-
by się handlowi na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO). 
Wprawdzie średnia wysokość ceł w ramach WTO to tylko 2,8 proc., ale 
w znacznie większych opałach znaleźliby się m.in. samochodziarze, 

Bruksela i Brytyjczycy mają czas 
tylko do jesieni, aby wynegocjować 
pobrexitową umowę o nowych stosunkach 
gospodarczych. Rokowania będą zapewne 
dopychane kolanem do ostatniej chwili, 
żeby uniknąć kosztownego „no-deal”.
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bo WTO to cła w wysokości nawet 10 proc. na samochody, a także na 
części dla samochodów przesyłane – branża samochodowa także po-
wiązała Brytyjczyków i kontynent silnymi łańcuchami dostaw – w obie 
strony przez La Manche. Tak czy inaczej ogromnym utrudnieniem 
byłby bariery pozacelne, czyli m.in. kwotowe ograniczenia eksportu.

Polska poza polem największego rażenia
Narażenie różnych krajów Unii na koszty no deal próbowano jeszcze 
przed brexitem opisywać za pomocą „współczynnika integracji” z Wlk. 
Brytanią, który np. eksperci MFW szacowali na podstawie obrotów 
handlowych (głównie poprzez stabilne łańcuchy dostaw), powiązań 
finansowych, ale też migracji. I chociaż w Wielkiej Brytanii mieszka 
blisko milion Polaków, to „współczynnik integracji” (a zatem i ryzyka 
wynikłego z no deal) dla Polski, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Chorwacji 
szacowano na około dwa razy niższy od współczynnika niemieckiego. 
Najbardziej powiązane z Brytyjczykami były w tym zestawieniu Bel-
gia, Holandia, Luksemburg. A zupełnym rekordzistą Irlandia. Polska 
w przypadku no deal mogłaby ucierpieć m.in. z powodu zakłóceń 
w eksporcie spożywczym, ale niewykluczone, że w krótkiej perspek-
tywie głównym zagrożeniem byłby dalszy spadek brytyjskiego PKB 
i zawirowania wokół kursu funta, co odbiłoby się na przekazach od 
emigrantów zarobkowych.

Pobrexitowe rokowania z Londynem – z powodu pandemii prowa-
dzone dotychczas za pomocą telekonferencji – nie przyniosły jeszcze 
niemal żadnych rezultatów, ale w Brukseli – choć brak zaufania do 
Johnsona pozostaje wielkim obciążeniem – zaczął od połowy czerwca 
maleć pesymizm co do szans na terminowe wynegocjowanie umowy. 
Ta ma opierać się na radykalnie wolnym handlu na zasadzie „żadnych 
ceł, żadnych kwot” eksportowych, choć bez udziału Brytyjczyków 
w rynku wewnętrznym UE (poza Irlandią Płn.), więc z kontrolami 
standardów towarów. To byłoby zgodne z intencjami „deklaracji 
politycznej” dołączonej do umowy brexitowej. Zresztą, zabrakłoby 
czasu na wypracowanie zasad innych od „żadnych ceł, żadnych kwot” 
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i dlatego realną alternatywą pozostaje tylko „wariant australijski”. 
Szkopuł w tym, że Londyn i Bruksela tak bardzo różnią się w inter-
pretacji warunków dla wolnego handlu, że główny unijny negocjator 
Michel Barnier zdążył już publicznie oskarżyć Johnsona o „łamanie 
obietnic”, czyli zapisów z „deklaracji politycznej”.

Jak bardzo równe zasady gry?
Najbardziej zapalnym punktem jest postulat UE, by w przyszłej umo-
wie z Londynem zagwarantować „równe zasady gry” (level playing 
field), czyli nieobniżanie przez Londyn kluczowych standardów m.in. 
w dziedzinie ochrony środowiska, prawa pracy, polityki klimatycznej, 
rzetelnego opodatkowania. Gdyby Brytyjczycy odeszli od tych zasad, 
pozwoliłoby im to na obniżanie kosztów produkcji, bo przykładowo 
brytyjska stalowa rura byłaby z góry tańsza w produkcji od wytwa-
rzanej przy unijnych wyśrubowanych standardach ekologicznych. 
A to przy handlu bez ceł i bez kwot eksportowych tworzyłoby – jak 
przypomina Bruksela – nieuczciwą konkurencję dla firm z UE.

Bodaj najtrudniejszy dla Londynu postulat w dziedzinie level 
playing field dotyczy trzymania się unijnych reguł co do pomocy pu-
blicznej (czyli m.in. państwowych subsydiów dla przedsiębiorstw), co 
uderza w brytyjskie pojmowanie suwerenności, której odzyskanie było 
przecież deklarowanym celem brexitu. Czy możliwy jest kompromis? 
Wśród sondowanych pomysłów jest zagwarantowanie Brytyjczykom 
prawa do odchyleń od „równych zasad gry”, ale wyłącznie z jedno-
czesnym wpisaniem do umowy UE-Wlk. Brytania błyskawicznych 

„instrumentów obronnych”, które pozwoliłby Unii bronić się cłami 
(bądź kwotami importowymi) przed np. obniżeniem standardów eko-
logicznych w Wlk. Brytanii. Ponadto drażliwym punktem są teraz 
ryby, bo Unia chciałaby zachowania dotychczasowego dostępu do 
brytyjskich łowisk (to ważne dla Francji, Belgii, Holandii), ale John-
son tłumaczy, że brytyjscy rybacy głosowali za brexitem, bo chcieli 

„odzyskać” swe łowiska. Jednak trudno sobie wyobrazić, by to – choć 
jest dość emocjonalny – spór o ryby miał doprowadzić do no deal.



Celem Unii, która do dziś boleje nad rozbiciem swych relacji ze 
Szwajcarią na wiele różnych umów, jest wpisanie wszystkiego – od 
stosunków handlowych po współpracę w dziedzinie policyjnej – do 
jednej umowy (ewentualnie uszczegóławianej w przyszłości) objętej 
jednym systemem rozstrzygania sporów między Londynem i Brukselą. 
Traktat bez takiego systemu nie wchodzi w rachubę, ale wynegocjo-
wanie szczegółów może okazać się punktem szczególnie uciążliwym, 
bo także ideologicznie obciążonym tematem „suwerenności”. 



Pandemiczna erozja  
demokracji?



The pandemic erosion 
of democracy?

The European Union is highly diversified in terms 
of the impact of the COVID19 plague on the state 
of democracy and civil rights. The pandemic has 
worsened problems where they have already been 
quite bad. But there’ve been also strengthening of 
positive trends. Viktor Orban used the plague to 
further strengthen his “illiberal democracy” and 
the pandemic turmoil around the presidential 
election in Poland further weakened checks and 
balances. But on the other hand, the epidemy ex-
poses populists’ helplessness in some EU countries 
and does not prompt Europeans to easily give up 
their freedoms.
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Unia Europejska jest dotychczas dość mocno zróżnicowana wewnętrz-
nie pod względem wpływu kilkumiesięcznej zarazy na kondycję li-
beralnej demokracji. Zagrożenie sanitarne często popycha rządy do 
szybkich i odgórnych działań dla ochrony ludności, co rodzi pokusę 
decyzji na skróty, z pominięciem procedur oraz w logice sytuacji 
nadzwyczajnej, w której niektóre prawa obywatelskie są postrzegane 
jako zbędny „luksus”. Pomimo to pandemia w Unii – przynajmniej 
na razie – zasadniczo nie osłabiła demokracji poprawnie funkcjonu-
jących przed koranawirusem. Natomiast wzmogła problemy w tych 
krajach UE, gdzie już wcześniej rozmontowywano bezpieczniki pra-
worządnościowe. 

Gorzej na Węgrzech i w Polsce
Poczucie fizycznego zagrożenia dla zdrowia i życia, które wywołał 
koronawirus, szybko doprowadziło do dyskryminacyjnych działań 
m.in. wobec uchodźców w Grecji oraz wobec Romów od Słowacji 
pod Bułgarię. Blokadom, a nawet czasem militaryzacji kordonów 
sanitarnych wokół dzielnic i miasteczek, towarzyszyło fałszywe 

Zaraza obnażyła słabość instytucji 
UE w obronie demokracji i praw 
obywatelskich. Jednak Bruksela 
zdołała wybronić się przed zupełnym 
zepchnięciem kwestii praworządności 
w cień walki z koronakryzysem. A nowy 
unijny Fundusz Odbudowy stwarza nawet 
pewne szanse na poprawę.
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przekonanie, że ta jedna mniejszość etniczna stanowi kolektywne 
zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa dla nieromskiej reszty 
społeczeństwa. Jednak to na Węgrzech najmocniej doszło do dalszej 
ustrojowej erozji demokracji i praw obywatelskich. Budapeszt jest 
zatem w Unii głównym przykładem na pandemiczne  wzmacnianie 
negatywnych trendów rozwijających się tam już od dekady. A za Wę-
grami podąża teraz Polska.

Węgierski parlament pod koniec marca przyjął przepisy, które 
podczas „stanu zagrożenia” pozwalały premierowi Viktorowi Or-
banowi na rządzenie dekretami i nie ustanawiały – co było przed-
miotem szczególnej krytyki – granic czasowych dla tego nadzwy-
czajnego rozwiązania. Ponadto nowe węgierskie prawo wprowadziło 
kary więzienia za szerzenie fałszywych informacji związanych ze 

„stanem zagrożenia”, co stało się dodatkowym ryzykiem wiszącym 
nad dziennikarzami krytykującymi działania rządu w  kwestii epi-
demii. Węgierskie władze wykorzystały czas pandemii, by jeszcze 
mocniej ograniczyć dostęp mediów do informacji, a władzom lokal-
nym – zwłaszcza tym w rękach opozycji – zredukować budżet. Z ko-
lei w Polsce – podyktowana rachubami przedwyborczymi - odmowa 
zarządzenia stanu klęski nadzwyczajnej doprowadziła do nakładania 
ograniczeń lockdownowych w sposób mocno wątpliwy konstytucyjnie. 
Z powodu tych samych rachub pojawiła się groźba przeprowadzenia 
majowych quasi-wyborów prezydenckich przy pogwałceniu standar-
dów polskich i międzynarodowych.

Orban wycofał się w czerwcu ze specjalnych uregulowań dla sta-
nu nadzwyczajnego, ale jednocześnie w Budapeszcie przyjęto nową 
ustawę „medycznym stanie zagrożenia”. Rząd może go zarządzić 
na wniosek naczelnego lekarza kraju i bez konieczności wcześniej-
szego skonsultowania tej decyzji z parlamentem, choć „medyczny 
stan zagrożenia” równałby się powrotowi do „dekretowej” metody 
rządzenia. Balansowanie między poszerzaniem władzy oraz oporami 
ze strony części własnego społeczeństwa oznacza, że Orban na razie 
nie w pełni wykorzystuje na wpół autorytarne możliwości, które jest 
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gotowy oddać mu parlament zdominowany przez Fidesz. Jednak czas 
pandemii już pomógł Węgrowi na kolejny wielki krok umacniający 
jego „demokrację plebiscytową”. Z kolei w Polsce wybory ostatecznie 
przesunięto na koniec czerwca, by przeprowadzić je w sposób w mia-
rę poprawny oraz uniknąć politycznej delegitymizacji prezydenta 
w oczach dużej części Polaków. Ale i w polskim przypadku złamano 
kolejne tabu przez niesłychany tryb prac i warianty rozwiązań (np. 
głosowanie korespondencyjne bez przygotowania aparatu administra-
cyjnego do takiego wyzwania) rozpatrywane w kontekście wyborczym.

Bruksela głównie „analizuje”
Komisja Europejska, „strażnik traktatów” unijnych, przypatrywała 
się pandemicznym wydarzeniom na Węgrzech i w Polsce z rosnącym 
zdumieniem, ale zarazem z rękoma związanymi swymi ograniczenia-
mi prawnymi oraz politycznymi. Demokracja dekretowa Orbana to 
oczywiste złamanie standardów demokratycznych, ale wiceszefowa 
Komisji Europejskiej Vera Jourova musiała publicznie przyznać, że 
na gruncie obecnych przepisów UE „na razie” nie widzi podstaw do 
wszczęcia postępowania przeciwnaruszeniowego (prowadzącego 
przed Trybunał Sprawiedliwości UE) przeciw Węgrom. Nadzwyczaj-
ne rozwiązania kryzysowe to bowiem zasadniczo uprawnienia wła-
dza krajowych, a nie instytucji Unii, której twórcy nie przygotowali 
na tego typu zagrożenia z wewnątrz. Osiągnięciem Brukseli było 
umieszczenie w czerwcowym tekście zaleceń gospodarczo-społecz-
nych dla Węgier (zwykle to lektura dla unijnych koneserów) postu-
latu, by „wszelkie środki nadzwyczajne były ściśle proporcjonalne, 
ograniczone w czasie i zgodne z europejskimi i międzynarodowymi 
normami oraz by nie zakłócały działalności gospodarczej i stabilności 
otoczenia regulacyjnego”.

Również w przypadku polityczno-prawnego zamieszania wokół 
wyborów w Polsce (zwłaszcza z ich datą majową) Bruksela zapewniała, 
że przypatruje się i analizuje, ale „ingerencja w proces wyborczy” leży 
poza twardymi uprawnieniami – a także poza ambicjami politycznymi 



– ponadkrajowych instytucji UE. Natomiast w projekcie dorocznych 
zaleceń Komisja Europejska wpisała postulat „poprawy klimatu in-
westycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów”. 

Główny ciężar walki o unijne wartości podstawowe (głównie pra-
worządność) był już przed pandemią przerzucany na barki Trybunału 
Sprawiedliwości UE z jego wszystkimi ograniczeniami traktatowymi 
i proceduralnymi. Chodzi nie tylko o brak innych instrumentów („za-
wstydzanie” w ramach debat w procedurze z art. 7 działa słabo na 
Warszawę), ale też o dążenie niemałej części krajów Unii, by uwolnić 
się od toksycznych politycznie debat o Polsce albo Węgrzech po-
przez scedowanie tego kłopotu na unijnych sędziów w Luksemburgu. 
Szkopuł w tym, że Unia to nadal – choć wyjątkowa pod względem 
ustrojowym - organizacja międzynarodowa, która przynajmniej do 
politycznej legitymizacji działań swych instytucji (od Komisji Eu-
ropejskiej aż po TSUE) potrzebuje stanowczego wsparcia ze strony 

„panów traktatów”, czyli krajów członkowskich.

Pomoże koronakryzysowy Fundusz?
Już na początku lipca premier Portugalii, niemogący się doczekać się 
unijnych funduszów pomocowych, publicznie wzywał do odpusz-
czenia reformy „pieniądze za praworządność”, by – z racji sprzeci-
wów Budapesztu i Węgier - nie komplikować ugody co do unijnego 
Funduszu Odbudowy. Jednak choć walka z gospodarczymi skutkami 
zarazy – jak mogłoby się wydawać - niezbyt sprzyja w zajmowaniu 
się demokracją i prawami obywatelskimi w innych krajach, to prze-
ważył nie Portugalczyk, lecz naciski m.in. ze strony Holandii czy 
Francji. I dlatego szczytowe porozumienie z 21 lipca otwiera drogę do 
wprowadzenia ograniczeń wypłat z budżetu unijnego w razie braków 
praworządnościowych w poszczególnych krajach UE.

Zacieśnienie eurointegracji, jakim są duże transfery z Funduszu 
Odbudowy połączone z programami reform, może nawet stworzyć 
nową sposobność, by rzeczywistej wagi nabrały unijne doroczne za-
lecenia społeczno- gospodarcze – te z „ochroną niezależności sądów” 
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w Polsce oraz „odpowiednio proporcjonalnymi środkami nadzwyczaj-
nymi” na Węgrzech. Paradoksalnie, pandemia przydała zatem Unii 
Europejskiej dodatkowych instrumentów dla ochrony demokracji oraz 
praw podstawowych. Ale aktualne pozostaje pytanie, czy unijnym 
instytucjom i państwom członkowskim starczy woli politycznej do 
ich użycia.

Trochę epidemicznego optymizmu
Europejska debata czasów zarazy – podobnie jak w wielu innych czę-
ściach świata – skupia się wokół napięcia „swobody obywatelskie 
kontra wymogi bezpieczeństwa”, a także rozumienia „tymczaso-
wości” rozwiązań nadzwyczajnych. Jednak z początku popularne 
(i podsycane dezinformacyjną propagandą ze Wschodu) pytanie „a co 
będzie, jeśli autorytarne Chiny poradzą sobie lepiej od zachodnich 
demokracji?”, już mocno przygasło pod wpływem wiedzy o faktach 
z Chin. Zagrożenie epidemiczne nie przyćmiło zatem np. unijnych za-
sad ochrony prywatności, choć początkowo obawiano się, że mógłby 
do tego skłaniać przykład chińskiej „skuteczności”. Instalowane na 
telefonach aplikacje śledzące kontakty zakaźne są w wielu krajach 
Unii poddawane tak wnikliwym ocenom pod względem ochrony da-
nych osobowych, że opóźnia ich wprowadzenie ich w życie o długie 
tygodnie.

Wprawdzie zaraza „pomogła” Orbanowi, ale jednocześnie jest 
ciężkim testem dla wielu populistów, którzy w zwykłych warunkach 
budują swą popularność na działaniach w sferze symbolicznej (jed-
ność narodu, tożsamość, obrona przed obcym). Tymczasem zagroże-
nie sanitarne wymknęło się ich dyskursowi opartemu na symbolach, 
bo wyborcy chcą konkretów. Wprawdzie szef włoskiej Ligi Matteo 
Salvini podmienił muzułmanów na Chińczyków w swych przemó-
wieniach o zagrożeniach dla Italii. Ale rankingi popularności na ra-
zie pokazują, że Salvini traci, bo Włosi – przynajmniej dotychczas 

- bardziej cenią sobie nieco bardziej umiarkowanych, lecz sprawnych 
w rzeczywistych działaniach polityków (nawet podchodzących z Ligi). 





Niemiecki przełom  
w Unii



German breakthrough  
in the EU

The Brussels custom requires that the country 
leading the Council of the EU should refrain, as an 
“honest broker”, from pushing for its views for six 
months. But the corona crisis has made Berlin not 
only to hold back, but to break some of its previous 
political taboos, as it happened with the Recovery 
Fund. Berlin turned its back on the coalition of the 
northern states of the EU (with Netherlands as its  
most energetic member). And it agreed to some 
ideas promoted by Paris to save the cohesion of 
the EU’s internal market. And to save Rome from 
the Italian eurosceptics.
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Traktat lizboński, który wszedł w życie w 2009 r., mocno ograniczył 
uprawnienia rotacyjnych prezydencji w Radzie UE przyćmionych 
przez stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (obecnie Charlesa 
Michela). Jednak w przypadku tak kluczowego państwa jak Niemcy 
prezydencja tylko dodatkowo uwiarygodnia i wzmacnia rolę Berlina, 
który po dość długiej przerwie – znów wspólnie z Paryżem – stara 
się odgrywać rolę „motoru integracji”. Niemcy postawiły sobie przed 
obecnym semestrem trzy główne zadania – sfinalizowanie nowego 
pakietu finansowego UE (budżet plus Fundusz Odbudowy), sfina-
lizowanie pobrexitowej umowy handlowej z Londynem a ponadto 
zrestartowanie reformy migracyjnej i azylowej. Szczególnym punktem 
tego półrocza mają być też stosunki z Pekinem pomimo odwołania 

– z powodu pandemii – wrześniowego szczytu UE-Chiny w Lipsku.
Nie byłoby przełomowej ugody co do Funduszu Odbudowy, którą 

zawarto 21 lipca na szczycie UE, bez uprzedniej – ogłoszonej już 
w maju – wspólnej propozycji kanclerz Angeli Merkel oraz prezy-
denta Emmanuela Macrona w tej kwestii. Berlin nie tylko zgodził 
się, lecz aktywnie promował złamanie podwójnego unijnego tabu, 

Brukselski zwyczaj nakazuje, by kraj 
kierujący Radą UE na pół roku wstrzymał 
się jako „rzetelny pośrednik” od forsowania 
swych poglądów. Ale koronakryzys 
sprawił, że Berlin nie tylko się wstrzymuje, 
lecz – jak stało się w przypadku Funduszu 
Odbudowy – łamie swe dotychczasowe 
tabu polityczne.
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którego był do niedawna bardzo stanowczym strażnikiem. Chodzi 
po pierwsze o zgodę, by działająca w imieniu krajów członkowskich 
Komisja Europejska zaciągnęła na rynkach finansowych wielki dług 
na 750 mld euro. A po drugie o rozdzielenie ponad połowy tej puli 
(390 mld euro) pomiędzy kraje Unii w formie dotacji (a nie tanich 
pożyczek pomocowych) – największych dla krajów mocno dotknię-
tych koronakryzem (jak Włochy) lub narażonych teraz na największe 
zawirowania w doganianiu Zachodu z powodu zapóźnienia gospo-
darczego (jak Polska).

Fundusz Odbudowy wyrasta z forsowanych przez trzech ostatnich 
prezydentów Francji pomysłów budżetu eurostrefy, czyli wspólnych 
pieniędzy nie – jak w przypadku zwykłego budżetu UE – na politykę 
spójności lub rolną, lecz rozdzielanych w reakcji na wstrząsy go-
spodarcze, zwłaszcza te nierówno uderzające w gospodarki różnych 
krajów Unii. Dla sporej części ekonomistów i polityków w Niemczech 
takie idee podejrzanie pachniały – kosztowną dla podatników oraz 
sprzeczną z niemiecką interpretacją reguł UE – „unią przelewów” 
budżetowych pomiędzy państwami Unii. Ponadto Berlin zawsze po-
woływał się na troskę o niewykluczanie Polski oraz innych krajów 
spoza eurostrefy, co na Zachodzie z czasem zaczęto traktować jako 
wymówkę dla sabotowania francuskich pomysłów. A gdy Macron 
wreszcie uzgodnił z Merkel wstępną i ogólną zgodę na budżet eu-
rostrefy w 2018 r. podczas ich szczytu w Mesebergu, to kraje unijnej 
Północy (zawiązana przez Holandię „nowa liga hanzeatycka”) bez 
protestów – a może i przy cichym wsparciu – ze strony Berlina w za-
sadzie przed końcem 2019 r. zniweczyły ten pomysł.

Koronakryzys sprawił, że te wszystkie rozgrywki poszły w niepa-
mięć, a Niemcy – i jako największy płatnik, i jako prezydencja – tym 
razem stanęły w opozycji wobec kierowanej przez Holandię koalicji 
Północy (tym razem w wydaniu „klubu oszczędnych”). Oporny wo-
bec wszelkich dotacji z Funduszu Odbudowy premier Marc Rutte 
ostatecznie zgodził się na 390 mld euro subwencji (zamiast 500 mld 
z pierwotnego projektu). Choć publicznie w UE padają – mające uspo-
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koić Północ – zapewnienia, że Fundusz Odbudowy jest czymś jed-
norazowym, to jest raczej jasne, że po tym precedensie Unia w razie 
kolejnego potężnego kryzysu będzie chciała znów sięgnąć po podobny 
instrument. Co ważne dla Polski, brexit pomógł w niekontrowersyj-
nym rozszerzeniu koronakryzysowego „budżetu eurostrefy” o garst-
kę krajów UE spoza unii walutowej, co byłoby znacznie trudniejsze 
z Brytyjczykami. Ich odejście sprawiło, że w brukselskich debatach 

– nawet na poziomie czysto retorycznym – teraz znacznie rzadziej 
mówi się o ratowaniu eurostrefy, a częściej o losach wspólnego rynku 
UE, bo kraje euro odpowiadają za aż 85 proc. PKB całej Unii już bez 
Wlk. Brytanii trwającej przy swym funcie.

Unijna solidarność z zasady nie jest czystym altruizmem, lecz 
światłą troską o wspólny interes w Europie, więc w zgodzie Berlina na 
Fundusz Odbudowy można się dopatrzyć troski o rynek wewnętrzny 
Unii, który zawsze był ogromnie ważny dla Niemiec. A teraz jego 
ranga dla Berlina jeszcze bardziej rośnie ze względu na – wywołane 
działaniami Stanów Zjednoczonych i Chin – ryzyko przesilenia w sys-
temie liberalnej globalizacji, co może się okazać nie lada wyzwaniem 
dla gospodarki Niemiec nastawionej dotąd na intensywny eksport 
również poza UE.

Ratować Włochy?
Jednak bodaj najważniejszą wewnątrzunijną argumentacją, która 
stała za przełomową koronakryzysową inicjatywą Merkel-Macron, jest 

„ratowanie” Rzymu. Około 85 mld euro dotacji z Funduszu Odbudo-
wy to duży zastrzyk funduszów dla Włoch – trzeciej co do wielkości 
gospodarki UE, która musi być bardzo ostrożna przy samodzielnym 
zapożyczaniu się na rynkach finansowych z powodu ogromnego 
długu publicznego. Niewykluczone, że dla Włoch (i tym samym dla 
całej Unii) jeszcze ważniejsze jest znaczenie polityczne Funduszu 
Odbudowy, który uderza we włoskich eurosceptyków karmiących 
się dotąd przekazami o „porzuceniu” Italii przez Europę. A także 
eksploatujących urazy unijnego Południa wobec Północy z czasów 



kryzysu zadłużeniowego, gdy Niemcy oskarżano – nie bez z pewnych 
powodów – o rygorystyczne narzucanie Unii twardego „austerity”. 
Dotacje z Funduszu Odbudowy będą powiązane z planami reform 
zatwierdzanymi większościowo przez kraje Unii. Ale pozbawionym 
niemieckiego wsparcia Holendrom udało się na szczycie UE wydrzeć 
tylko prawo do zaledwie trzymiesięcznego spowolnienia wypłat dla 
krajów, które ich zdaniem marnowałby pomoc.

Zadaniem niemieckiej prezydencji jest teraz uzyskanie zgody 
Parlamentu Europejskiego na pakiet finansowy wynegocjowany na 
szczycie UE. Europosłowie

mogą głosować nad budżetem UE tylko „tak” albo „nie” (bez 
poprawek). Ale podobnie jak przed siedmiu laty zamierzają groźbą 

„nie” wymusić pewne zmiany głównie w ustaleniach okołobudże-
towych. Żądania mają mniejsze niż przy zatwierdzeniu budżetu na 
okres 2014-20, ale szykuje się przeciąganie liny m.in. co do kształtu 
mechanizmu „pieniądze za praworządność” oraz precyzyjnych zasad 
dotyczących nowych źródeł dochodów UE, które pozwoliłby uniknąć 
spłacania unijnych pożyczek na Fundusz Odbudowy np. kosztem 
polityki spójności po 2027 r.

Migracja i Chiny
Komisja Europejska zamierza przedłożyć jesienią „zresetowany” pro-
jekt reformy migracyjnej i azylowej, który był dotąd zablokowany 
z racji sporów o relokację uchodźców. Niemiecka prezydencja chce 
zająć się w pierwszej kolejności m.in. tematem readmisji, a najtrud-
niejsze elementy reformy – z dzieleniem uchodźców na czele – zo-
staną przepchnięte na 2022 r. Sama Komisja Europejska skłania się 
teraz do modelu „elastycznej solidarności”, czyli bez obowiązkowej 
relokacji, ale z koniecznością świadczenia np. przez Polskę innej 
pomocy w razie kryzysów.

W Brukseli nadal jest wielu „optymistów” przekonanych, że Unii 
uda się na czas, czyli jesienią tego roku wynegocjować pobrexitową 
umowę handlową z rządem Borisa Johnsona, co pozwoliłoby nie-
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mieckiej prezydencji na dopychanie zgody Parlamentu Europejskiego 
przed końcem tego roku. Natomiast otwarte pozostaje pytanie o Chi-
ny, a w centrum negocjacyjnych sporów między Brukselą i Pekinem 
tkwi teraz umowa o inwestycjach, która – taka jest intencja Unii – 
miałaby złagodzić obecną „nierównowagę”, dzięki której Chińczycy 
mają bardzo szeroki dostęp do unijnego wspólnego rynku, a jedno-
cześnie Europejczycy w Chinach są dyskryminowani, zwłaszcza gdy 
chcą rywalizować z dużymi firmami państwowymi. Niemcy w 2019 r. 
odpowiadały za aż 43 proc. unijnego eksportu do Chin (i za 18 proc. 
unijnego importu), więc nie tylko z racji prezydencji mają ogromną 
rolę w kształtowaniu miksu współpracy z asertywnymi naciskami 
w relacjach gospodarczych Unii z Pekinem.





Trudna zielona 
rewolucja w UE



Difficult green  
EU revolution

The Green Deal, the much-needed decarbonisation 
of the EU, is called its „new growth strategy”, but 
that does not mean a shortcut to paradise. The 
key to its success will be persuading Europeans to 
bear the cost of this difficult green transformation 
for a long time.
Apart from supporting professional retraining 
and supporting poorer households hit by higher 
energy prices, the EU should quickly show ordi-
nary citizens that the green transition is a new 
economic dynamic capable of creating many new 
jobs fairly rapidly. The European Commission is 
very much counting on a forthcoming „renovation 
wave” when it comes to buildings.
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Celem unijnego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klima-
tycznej całej UE do 2050 r. poprzez głęboką, a w zasadzie rewolucyjną 
zmianę gospodarczą i przemysłowo-technologiczną. A to wszystko 
ma dokonać się przy jednoczesnym pilnowaniu – do czego wzywa 
Komisja Europejska – priorytetu „nie zostawiamy nikogo w tyle”, czyli 
z zachowaniem inkluzywności czy też sprawiedliwości społecznej. 
Szkopuł w tym, że rewolucje przemysłowe, pomimo oczywistych 
korzyści w długiej perspektywie, zawsze na krótszy dystans pozosta-
wiały zarówno wygranych, jak i przegranych – ludzi, regiony, bran-
że. Opublikowana we wrześniu przez Komisję Europejską analiza 
zaostrzenia celu redukcji gazów cieplarnianych z obecnych 40 proc. 
do 55 proc. w 2030 r. wskazuje, że ten ambitniejszy plan może – w za-
leżności od przyjętego modelu makroekonomicznego – w najlepszym 
razie zwiększyć realny unijny PKB o 0,55 proc. w 2030 r. A w mniej 
sprzyjającym scenariuszu takiej redukcji emisji może towarzyszyć 
nawet zmniejszenie PKB o 0,7 proc. w 2030 r.

„Nowy model wzrostu” UE to zatem ten rodzaj długoterminowej 
inwestycji, która najpierw oznacza wielkie koszty, a zatem i koniecz-

Zielony Ład to konieczna dekarbonizacja 
Unii, ale choć jest nazwany jej „nową 
strategią wzrostu”, to wcale nie 
oznacza szybkiego eldorado. Kluczem 
do powodzenia będzie przekonanie 
Europejczyków, by zechcieli przez długi 
czas ponosić koszty tej trudnej zielonej 
transformacji.
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ność sporej redystrybucji, by zachować społeczno-polityczną zgodę 
Europejczyków na Zielony Ład. Klasycznym przykładem są regiony 
górnicze, jak w Polsce. Ale przecież przed dużym wyzwaniem stoi 
też przykładowo Słowacja, gdzie około 12 proc. PKB jest wytwarzane 
w branży samochodowej, która zatrudnia około 80 tys. pracowników. 
Przejście do elektromobilności oznacza dla tego kraju zarówno zmia-
nę technologiczną, jak i prawdopodobnie niemałą redukcję miejsc 
pracy. Dlatego niewykluczone, że społeczne koszty Zielonego Ładu 
będą popychać Unię do większej koordynacji w polityce socjalnej, by 
wytrwać przy zielonej rewolucji. Apetyty Brukseli w tej dziedzinie już 
widać m.in. w próbach podejmowanych na rzecz współpracy krajów 
Unii w – zasadniczo zastrzeżonym dla uprawnień krajowych – ob-
szarze płacy minimalnej. 

Ku zielonej stali
Unia nie dysponuje wszystkimi narzędziami przydatnymi do przepro-
wadzenia sprawiedliwego Zielonego Ładu – reguluje m.in. swój rynek 
zezwoleń na emisje i ustanawia standardy dla samochodów, ale już 
w kompetencjach poszczególnych krajów leżą kwestie ich miksu ener-
getycznego, podatków, norm w budownictwie, dużej części inwestycji 
publicznych. Pomimo to Unia, również poprzez efekt swej dużej skali, 
jest w stanie dobrze zaradzić „zielonym” wyzwaniom gospodarczym 
dla Europy. To w pierwszym rzędzie miarkowanie – nieodłącznie 
związanego z ekotransformacją na tym etapie – wzrostu kosztów 
energii m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę energetyczną, mo-
dernizację i nowe technologie ze wspólnej unijnej kasy oraz poprzez 
zachęty dla inwestorów prywatnych. Ponadto chodzi o konsekwentne 
wykorzystywanie „wagi ciężkiej” UE w polityce handlowej, by np. za 
pomocą zapowiadanej węglowej opłaty granicznej, ale też gospo-
darczych umów międzynarodowych zapewnić unijnemu biznesowi 
ochronę przed „ekodumpingiem”. Oznacza to zapewnienie warun-
ków do uczciwej konkurencji ze strony producentów z krajów poza 
UE, które nie ponoszą dostatecznych ciężarów polityki klimatycznej. 
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Ponadto Europa stoi przed zadaniem – to wyzwanie najbardziej 
proinnowacyjne – przekształcenia ograniczeń płynących z polityki 
klimatycznej w nowe przewagi konkurencyjne przemysłu UE. W tym 
kontekście Bruksela dużo teraz rozprawia o „zielonej stali” produko-
wanej w przyszłości dzięki czystemu paliwu wodorowemu.

Redukowanie emisji w procesach przemysłowych, a także emisji 
związanych z rolnictwem, budownictwem, transportem może dla 
Europejczyków okazać się teraz wyzwaniem – pod względem tech-
nologicznym oraz społecznym – trudniejszym od coraz intensywniej-
szego „zazieleniania” produkcji elektryczności. Przykładowo, w spra-
wie transportu idzie nie tylko o elektromobilność bądź promowanie 
kolei kosztem transportu drogowego, ale też o potencjalną zmianę 
trybu życia. Europa musi bowiem sprawdzać warianty takich dzia-
łań polityczno-regulacyjnych, które prowadziłby do zmniejszania 
zapotrzebowania na transport m.in. przez promowanie komunika-
cji zbiorowej. Odrębnym, trudnym politycznie, wyzwaniem dla UE 
związanym z Zielonym Ładem jest też zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw energii w okresie, gdy pełnemu wycofywaniu się z węgla ma 
towarzyszyć korzystanie z gazu jako paliwa przejściowego. To wpycha 
Unię w wewnętrzne spory o gazociągową współpracę z Rosję czy też 
o LNG z USA.

Szansa w „fali renowacji”?
Niemiecka prezydencja w Radzie UE będzie w tym półroczu pilotować 
m.in. propozycję Komisji Europejskiej co do nowego celu redukcyj-
nego na 2030 r., który ma być „obudowany” wsparciem z Fundu-
szu Sprawiedliwiej Transformacji. Także w tych miesiącach kraje 
członkowskie muszą uzgodnić z Brukselą programy wydatkowania 
pieniędzy z Funduszu Odbudowy, które też w dużej części muszą 
pójść na zielone inwestycje. Podtrzymywanie gotowości zwykłych Eu-
ropejczyków dla długoterminowego wsparcia Zielonego Ładu będzie 
wymagać – oprócz m.in. wspomaganie przekwalifikowywania zawo-
dowego, wspieranie uboższych gospodarstw domowych dociążonych 



wyższym cenami energii – szybkiego pokazania zwykłym obywatelom, 
że zielona transformacja to jest nowa dynamika gospodarcza zdolna 
do dość szybkiego tworzenia wielu nowych miejsc pracy.

Komisja Europejska bardzo liczy na rychłą „falę renowacji” bu-
dynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, co tym 
samym zmniejszy emisję CO2, a i da mieszkańcom lub użytkownikom 
oszczędności na rachunkach. Jednak „fala renowacji” to jednocze-
śnie praca, której – nawet gdyby ktoś miał taki zamiar – nie da się 
przenieść poza Unię bo musi być wykonana na miejscu. A to oznacza 
wiele dodatkowych i „proekologicznych” miejsc pracy, które Unia 
będzie zawdzięczać Zielonemu Ładowi.



Po co Macronowi 
trójkąt weimarski?
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What does Macron need
the Weimar Triangle for?

Poland’s passiveness in the EU, attachment to the 
złoty and entanglement in the dispute over the 
rule of law are making it much more difficult for 
it take part in far-reaching joint initiatives with 
Berlin and Paris. Nevertheless, in France, interest 
in Poland and the rest of this part of the EU is 
growing. Following in Germany’s footsteps, Pres-
ident Emmanuel Macron is banking on a “com-
partmentalised” approach to Poland, in which 
disputes over the rule of law (readily delegated to 
the EU institutions in Brussels) need not contami-
nate cooperation on other EU matters completely. 
He is seeking Poland’s support when it comes to 
promoting corrections to EU competition policy, 
which is meant to support the EU’s industrial pol-
icy. However, getting Warsaw to cooperate loyally 
on climate policy is key.
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„Starą” Unię sprzed rozszerzenia na Europę Środkowo-Wschodnią 
często dzielono na część bliższą Paryżowi (w uproszczeniu to unijne 
Południe) oraz drugą powiązaną gospodarczo z Berlinem, do czego 
ponadto dochodził Londyn uznawany za głównego obrońcę wolnego 
rynku przed zapędami francuskiego interwencjonizmu państwowe-
go. Rozszerzeniowy boom z lat 2004-07 był przez wielu Francuzów 
postrzegany jako powiększenie części UE bliższej Berlinowi. A zawią-
zany w latach 90. trójkąt weimarski nigdy na dobre nie zakorzenił się 
jako trwały format wewnątrzunijny, choć Polska – również na długo 
przez pomysłami trójmorskimi – miewała ambicje, by w ramach tego 
trójkąta reprezentować interesy młodszej części Unii.

Ostatnie duże przedsięwzięcie, które można by wpisać w trójkąt 
weimarski, to wspólna misja szefów dyplomacji w Kijowie w 2014 r. 
Jednak tuż potem ciężar rozmów o sytuacji na Ukrainie przeniósł się 
na format normandzki (Ukraina, Francja, Niemcy, Rosja), a Berlin – 
bo już nie Paryż – samodzielnie zobowiązał się wówczas informować 
i konsultować się z Polakami w tematach ukraińskich. Wprawdzie 
ściślejsze więzy z politycznie zaniedbaną przez Francuzów „młod-

Duża bierność Polski na forum UE,  
trwanie przy złotym oraz uwikłanie w spór 
o praworządność mocno utrudniają 
Warszawie wspólne dalekosiężne 
inicjatywy z Berlinem i Paryżem. 
Pomimo to Polska, wraz z resztą naszego 
regionu Unii, stała się polem rosnącego 
zainteresowania Francuzów.
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szą” częścią Unii próbował w pewnym momencie budować François 
Hollande, ale dopiero Emmanuel Macron – również w ramach we-
wnątrzunijnej rekompozycji po brexicie – zaczął dość konsekwentnie 
penetrować politycznie Europę Środkowo-Wschodnią. Te działania 
obejmują też Polskę, największy kraj tego regionu, pomimo zadraż-
nień po krytyce Macrona wobec łamania praworządności („Europa 
to nie supermarket” w 2017 r.) i poparcia dla powiązania wypłat z 
budżetu UE z przestrzeganiem państwa prawa.

Francja w ślad za Niemcami stawia na „szufladkowe” podejście 
do Polski, w którym spory praworządnościowe (chętnie spychane na 
brukselskie instytucje UE) nie muszą zupełnie skażać współpracy 
w innych tematach unijnych. Stąd ostrożne próby reaktywacji trójkąta 
weimarskiego – styczniowe spotkanie ministrów ds. europejskich 
Francji, Niemiec i Polski oraz lutowa wizyta Macrona w Warszawie, 
a także wstępne plany co do szczytu weimarskiego, które udaremniła 
pandemia. Pozostawanie Polski poza eurostrefą oraz – potęgowana 
sporami z Brukselą o sądownictwo – niechęć Warszawy do zacie-
śnienia integracji (czy też koordynacji) unijnej sprawiają, że teraz 
w trójkącie Francja-Niemcy-Polska raczej nie mogą powstawać stra-
tegiczne inicjatywy co do przyszłości Unii. Pomimo to w ostatnich 
kilkunastu miesiącach Berlin oraz – to Macronowa nowość – Paryż 
poszukiwał wsparcia Polski w promowaniu korekt w unijnej polityce 
konkurencji (były nawet wspólne pisma ministrów trzech krajów do 
komisarz UE Margrethe Vestager w tej kwestii). Celem miałoby być 
wsparcie dla odnowionej polityki przemysłowej Unii, ale to na razie 
współdziałanie trzech krajów na bardzo ogólnym poziomie. A w do-
datku promowane przy tej okazji przez Francuzów pojęcie „autonomii 
strategicznej Unii”, często odczytywane amerykańskosceptycznie, 
wywołuje ogromną niechęć w Warszawie. 

Między Brukselą i USA
Bardzo silne oparcie się Polski na sojuszu z Ameryką (również pod 
prezydenturą Donalda Trumpa), stan pewnego strategicznego za-
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wieszenia Niemiec nieskorych do zmierzenia się ze słabnącym za-
angażowaniem USA w sprawy Europy, a jednocześnie dość stanow-
cze – a zdaniem polskich krytyków – zbyt ochocze podejmowanie 
się przez Paryż kreślenia planów „poamerykańskiej” Europy to jed-
na z głównych niespójności pomiędzy trzema krajami weimarski-
mi. Spektakularne zerwanie przez Polskę kontraktu na francuskie 
śmigłowce Caracal w 2016 r. było nie tylko uderzeniem w poprawne 
międzynarodowe relacje z Paryżem, ale też – pytanie, czy na ile wów-
czas przemyślaną – rezygnacją z mocnego włączenia się w projekt 
konsolidacji europejskiego przemysłu zbrojeniowego, co z punktu 
widzenia Paryża i Berlina ma być elementem nowej „unii obronnej” 
w ramach UE. To pomysł krytykowany – a czasem wprost zwalczany 

– przez Waszyngton z obaw o interesy amerykańskiego przemysłu, 
co w branży zbrojeniowej zawsze powiązane z polityką obronną czy 
wręcz zagraniczną. Dlatego Polska w kwestii „unii obronnej” mocno 
balansuje i jest znacznie bliżej Niemiec najbardziej zainteresowa-
nych czysto przemysłowym wymiarem tego projektu, niż Francji z jej 
ideami autonomii albo suwerenności strategicznej Europy. Warszawa 
i Berlin podkreślają potrzebę wzmacniania obronności europejskiej 
czy po prostu tylko jej komplementarność wobec NATO.

Pomimo dość stanowczych deklaracji Paryża i Berlina po otruciu 
Aleksieja Nawalnego oraz odmowy uznania prawomocnego mandatu 
prezydenckiego Aleksandra Łukaszenki różnicą – to nie jest żadna 
nowość – pozostaje stosunek do poradzieckiego Wschodu. Macron, 
czy to z niechęci do uznania swej porażki czy to z wierności dla 
swych bardzo dalekosiężnych wizji, nadal broni swych prób nowego 
strategicznego dialogu z Moskwą. Z kolei Berlin przy całym już nie-
skrywanym rozczarowaniu Rosją trwa – wbrew Polsce – przy symbolu 
swej Ostpolitk, czyli budowie Nord Stream II. Niegdyś projektu bro-
niono w imię idei „modernizacji Rosji poprzez zbliżenie gospodarcze”, 
a teraz pozostaje „nawet w czasie zimnej wojny trwała współpraca 
energetyczna z ZSRR”. Choć w gazociąg zaangażowany jest francuski 
koncern, to Paryż – to decyzja niedoceniana w Polsce – ku zasko-



czeniu Niemiec odblokował w 2019 r. prace nad poprawką w unijnej 
dyrektywie gazowej, by – wbrew ówczesnym zabiegom niemieckiej 
dyplomacji – objąć NSII nowymi przepisami UE utrudniającymi życie 
Gazpromowi, choć – to byłoby idealne dla Polski czy krajów bałtyc-
kich – bez zahamowania budowy.

Klimat: Polski hamulcowy?
Polityka klimatyczna UE to obecnie kolejny przykład rozkładu napięć 
w ramach trójkąta – najambitniejsze działania promuje Paryż, naj-
bardziej oporna jest Polska, a Niemcy, same ociągające się do późnej 
wiosny 2019 r. ze zgodą na neutralność klimatyczną w 2050 r., prezen-
tują – oceniając z punktu widzenia Warszawy – stanowisko „bardziej 
umiarkowane”. To jednak tematyka, w której sporą rolę odgrywa nie 
tylko trójkąt, lecz także nieformalny „format” największych krajów 
Unii. Projekt unijnego Funduszu Odbudowy, mocno skrojonego pod 
zielone i cyfrowe inwestycje, był tworzony ostatniej wiosny w Brukseli 
przy dość mocnych konsultacjach Komisji Europejskiej z Niemcami, 
Francją, czyli jego rzeczywistymi pomysłodawcami, a także Włochami, 
Hiszpanią oraz Polską. Działo się tak w myśl negocjacyjnej zasady, że 
gdy zgodzą się najwięksi, łatwiej będzie przekonać resztę Unii. Paryż, 
choć poirytowany polskim hamulcowym, rozumie, że choćby z racji 
jej wielkości nie da się osiągnąć neutralności klimatycznej Unii bez 
lojalnej współpracy ze strony Polski.



Unii niełatwo  
z premierem Netanjahu
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EU struggling  
with Netanyahu

Divisions between EU countries continue to ham-
per a joint response to the Israel-Palestine con-
flict. Yet Netanyahu’s recent decision to abandon 
the annexation of part of the West Bank saved 
Brussels from a difficult test, which it was set to 
fail. However, one of the most sensitive aspects 
of economic relations between Israel and the EU 
is its policy of “differentiation” between goods 
produced within Israel’s borders from 1967 and 
those from Israeli settlements on the occupied 
territories. Criticised by the Israeli government, 
Brussels needs to defend itself, showing that it 
does not intend to join the anti-Israeli “Boycott, 
Disinvestment, Sanction” movement, but that it is 
simply respecting international law when it comes 
to the settlements’ status.
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Stosunki Izraela z Europą są od dekad bardziej skomplikowane od re-
lacji ze Stanami Zjednoczonymi, czyli głównym, najsilniejszym i nie-
zawodnym sojusznikiem. Ameryka jest kluczowym globalnym gra-
czem, a z kolei Unia Europejska ma kłopoty nawet z jednoznacznym 
sformułowaniem wspólnego stanowiska w kwestii Palestyńczyków. 
Wprawdzie wszystkie kraje UE, podobnie jak Waszyngton, trzymają się 

– przynajmniej oficjalnie – „celu dwupaństwowego” (z niepodległym 
Izraelem oraz Palestyną), ale ich reakcje na rozbudowę osiedli izra-
elskich na okupowanym Zachodnim Brzegu czy też na łamanie praw 
człowieka bywają bardzo odmienne. Dość stanowczą linię prezentuje 
Francja, Niemcy nadal samoograniczają się w polityce wobec Izraela 
z powodów historycznych, a ponadto premier Biniamin Netanjahu 
dość zręcznie zjednuje sobie sojuszników przede wszystkim w Europie 
Środowo-Wschodniej.

 Premier Izraela – zdaniem swych krytyków – sam wykazuje spo-
re ciągoty do „demokracji nieliberalnej”, co miałoby mu pomagać 
w zacieśnianiu stosunków m.in. z Grupą Wyszehradzką. Rząd Viktora 
Orbana bodaj najczęściej w ostatnich latach sprzeciwiał się „antyizra-

Podziały między krajami UE nie przestają 
utrudniać spójnych działań wobec 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ale 
niedawna rezygnacja Netanjahu z aneksji 
części Zachodniego Brzegu oszczędziła 
Brukseli trudnego sprawdzianu, który 
szykował się na sporą porażkę.
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elskim” oświadczeniom Unii, a wśród unijnych stronników Netanjahu 
też trzeba wymienić – pomimo sporów z rządem PiS o zachowanie 
Polaków w czasie Zagłady – Warszawę, Sofię, Bukareszt, kraje bał-
tyckie, ale także Austrię, Cypr oraz Grecję. W Izraelu premier Ne-
tanjahu spotyka się czasem z zarzutami, że rezygnuje z nacisków na 
trudne rozliczenia z historią Holokaustu m.in. przez kraje bałtyckie 
czy „nazbyt pospiesznie” zamknął spór o historię z rządem Mate-
usza Morawieckiego w 2018 r., by w zamian budować swe taktyczne 
sojusze wewnątrz UE. A z drugiej strony dobre relacje z Izraelem 
bywają dla państwowej propagandy Orbana narzędziem do odpierania 
zarzutów ze strony części krytyków krajowych i zagranicznych, że 
np. w nagonkach na George’a Sorosa gra – choć nigdy wprost – na 
nutach antysemickich.

 Gdy wiosną 2020 r. w umowie koalicyjnej obecnego rządu Ne-
tanjahu znalazła się zapowiedź aneksji części Zachodniego Brzegu, 
w Brukseli wybuchły spekulacje nawet o ewentualnych sankcjach 
UE wobec osób, instytucji oraz firm bezpośrednio zaangażowanych 
w zerwanie procesu pokojowego (na wzór restrykcji za aneksję Krymu). 
Wedle przecieków takiego wariantu osobiście nie wykluczał szef unij-
nej dyplomacji Josep Borrell (być może traktował same dyskusje jako 

„środek odstraszający”). Jednak cisza lub bardzo oględne deklaracje 
części krajów Unii wobec planów aneksji były zapowiedzią, że UE bę-
dzie miała kłopot z kategoryczną reakcją na ewentualną aneksję (nie 
wspominając o sankcjach). Szczęśliwie, rząd Netanjahu w sierpniu 
odpuścił swe aneksyjne plany, gdy – dzięki działaniom USA – odniósł 
dyplomatyczne zwycięstwo w postaci normalizacji stosunków Izraela 
ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a potem Bahrajnem.

 Izrael wraz z USA od lat naciskają na Unię (kraje oraz instytucje 
UE), by uznała Hezbollah za organizację terrorystyczną. Przeciwna 
jest Francja ze swym poczuciem „szczególnej odpowiedzialności” 
za Liban, w którym Hezbollah pozostaje jedną z kluczowych sił po-
litycznych. Kraje Unii jednomyślnie w Radzie UE w 2013 r. objęły 

„zbrojne skrzydło” Hezbollahu unijnym reżimem sankcyjnym, do 
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czego przyczynił się zamach w Burgas, o którego zorganizowanie 
Bułgarzy oskarżyli Hezbollah, oraz wojna w Syrii. Jednak jako „ruch 
polityczny” Hezbollah bywa zakazywany ze względu na terroryzm 
tylko przez poszczególne kraje, nie przez całą Unię. W 2019 r. do 
takiego zakazu wezwał Bundestag, gdzie – oprócz względów bez-
pieczeństwa – przywoływano specjalne relacje Niemiec z proszącym 
o zakaz Izraelem. W efekcie niemieckie MSW podjęło działania, które 
w praktyce oznaczają zakaz dla Hezbollahu, który na terenie Niemiec 
miał około tysiąca członków.

 
Import z Izraela, Palestyny czy osiedli?
Prawną podstawą dla zacieśniania – zwłaszcza gospodarczych – re-
lacji między UE i Izraelem jest umowa stowarzyszeniowa, która we-
szła w życie w 2000 r. Jednak Unia od 2005 r. postanowiła w handlu 
międzynarodowym jasno różnicować pod względem celnym Izrael 
w granicach z 1967 r. oraz terytoria okupowane (Zachodni Brzeg, 
Strefa Gazy, Jerozolima Wschodnia oraz Wzgórza Golan), a w 2013 r. 
rozciągnęła tę „politykę różnicowania” na inne dziedziny współpracy. 
To doprowadziło do sporu o dostęp Izraelczyków do programu Ho-
ryzont 2020, a sprawę uładzono wówczas dzięki działaniom Berlina 

– zachowano prawo np. uczelni z filiami na terytoriach okupowa-
nych do uczestniczenia w Horyzont 2020 pod warunkiem, że unijne 
fundusze nie będą wydawane po drugiej stronie Zielonej Linii, czyli 
granicy 1967 r.

 Do sporej dyplomatycznej burzy doprowadziła decyzja z 2015 
r. (oficjalnie tylko „zawiadomienie interpretacyjne Komisji Euro-
pejskiej”) w sprawie – to kolejny przykład „polityki różnicowania” 

–  tykietowania towarów importowanych z Izraela. Unia nakazuje – tę 
interpretację przepisów unijnych w 2019 r. potwierdził Trybunał Spra-
wiedliwości UE, by towary z terytoriów okupowanych przy wskazaniu 
np. „wyprodukowano na Zachodnim Brzegu” miały też zastrzeżenie, 
że chodzi o produkt z „osiedli izraelskich” lub produkt palestyński. 
Choć USA też – przynajmniej teoretycznie – mają reguły o odręb-



nym oznakowywaniu towarów wyprodukowanych poza granicami 
z 1967 r., to bez wyszczególniania „osiedli”. Ta regulacja UE dotyczy 
zaledwie 1,5 proc. eksportu towarowego do Unii, ale niemała część 
izraelskiej opinii publicznej – z niewiedzy bądź pod wpływem poli-
tycznej dezinformacji – uznała, że decyzje Unii zaczynają wpisywać 
się w działania antyizraelskiego ruchu „BDS” (Boycott, Disinvestment, 
Sanction). Pomimo kategorycznych zaprzeczeń ze strony Brukseli 
premier Netanjahu w 2015 r. grzmiał o „czarnych wspomnieniach” 
o znakowaniu żydowskich towarów w Europie. Demonstracyjnie, choć 
na krótko zawiesił kontakty z instytucjami UE.

 
Czy uznać Palestynę?
Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy 
za stolicę Izraela w 2017 r. (i przeniesienie tam ambasady USA w 2018 
r.) wywołało spodziewane protesty ze strony instytucji UE. Ale głów-
nie Węgry sprzeciwiły się – wymagającej jednomyślności – wspólnej 
deklaracji krajów Unii odcinającej się od łamania europejskiego kon-
sensusu, że kwestia statusu Jerozolimy powinna być rozstrzygnięta 
wyłącznie w izraelsko-palestyńskich rokowań pokojowych. W 2019 
r. Węgrzy otworzyli – ku radości rządu Netanjahu – biuro handlowe 
w Jerozolimie, które jednak pozostaje filią węgierskiej ambasady w Tel 
Awiwie. A USA nawet nie próbowały na poważnie wywierać na Unię 
presji, by podążyła za Trumpem w sprawie Jerozolimy.

 Ponadto w Brukseli dość regularnie odżywa temat jednostronnego 
wspólnego uznania Palestyny przez UE (formalnie ta decyzja należy 
do poszczególnych krajów członkowskich) w odpowiedzi na lekcewa-
żenie czy też sabotowanie procesu pokojowego przez Izrael. I w tej 
kwestii mocno grają wewnątrzunijne podziały, ale paradoksalnie 
kilka krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polska), o których 
przychylność zabiega Netanjahu, pozostaje poza tą debatą wskutek 
spuścizny po obozie radzieckim. Polska uznała bowiem – jak ujmuje 
to ministerstwo spraw zagranicznych – „proklamację niepodległego 
państwa palestyńskiego” w 1988 r., co pozostaje do dziś w mocy.



Biden. Oddech dla Europy,  
ale stare czasy nie wrócą
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Biden. Relief for Europe, but the old days 
won’t come back. 

Joe Biden’s win leads to the first US president keen 
on the EU collapse is leaving the White House. Is 
it possible to return to the old model of transat-
lantic relations, though? And what about Europe’s 
“strategic autonomy”? The four years of President 
Trump, who lost his second term only after a very 
close electoral fight, will not allow Biden to say 
Europeans that his predecessor was only a one-off 
error in the US system. Trump’s views, including 
protectionism, have proved to be very catchy in 
the US.
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Donald Trump jako prezydent USA kierował się głęboką awersją do 
wielostronnych zobowiązań i organizacji międzynarodowych, a - co 
szczególne ważne z punktu widzenia Brukseli – jego sceptycyzmowi 
wobec NATO towarzyszyło nieskrywane przekonanie, że Unia Eu-
ropejska istnieje wbrew interesom USA. Pytanie „kto następny po 
Brytyjczykach”, które Trump na poważnie – i bodaj z pewną nadzieją 
zadał - Donaldowi Tuskowi, ówczesnemu szefowi Rady Europejskiej, 
w ich pierwszej rozmowie telefonicznej, stało się wtedy symbolem 
nowego spojrzenia na Europę. Jej powojenna integracja społeczno-go-
spodarcza pod parasolem NATO była w sporej mierze projektem ame-
rykańskim, któremu Waszyngton sprzyjał przez kilka dekad, widząc 
w integrującym się Starym Kontynencie jeden z filarów światowego 
porządku liberalnego, którego Ameryka była głównym współautorem 
i współbeneficjentem. Trump kibicował brexitowi i uznawał stosunki 
dwustronne za znacznie lepsze dla Ameryki, bo pozwalające na spo-
sób „transakcyjny” wygrywać korzyści dla USA.

Wygrana Joe Bidena oznacza, że z Białego 
Domu odchodzi pierwszy prezydent USA, 
który pragnął rozpadu UE. Ale czy możliwy 
jest powrót do starego modelu stosunków 
transatlantyckich? I co z „autonomią 
strategiczną” Europy?
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Populiści bez wsparcia
Prezydentura Joe Bidena to odwilż czy też powrót „zwyczajnych” rela-
cji transatlantyckich, a także zażegnanie ryzyka, że – tego w Brukseli 
obawiano się po II kadencji Trumpa – Ameryka będzie wykorzystywać 
silne powiązania Polski (i innych krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej) z Waszyngtonem w dziedzinie „twardego” bezpieczeństwa, by od 
środka osłabiać spójność Unii jako światowego gracza w dziedzinie 
handlu i gospodarki. Biden nie oznacza zmian w kwestii gwarancji 
bezpieczeństwa dla Polski i wschodniej flanki NATO, ale odejście 
Trumpa powinno stać się m.in. dla Polski bodźcem, by znów więcej 
inwestowała politycznie w relacje wewnątrzunijne.

W Brukseli na początku rządów Trumpa nie doceniano, jak sil-
ną inspiracją może stać się ten prezydent USA dla wyznawców „de-
mokracji nieliberalnej”, sił populistycznych, natywistycznych oraz 
eurosceptycznych wewnątrz UE. Jego odejście to szansa, że Amery-
ka stanie obok instytucji UE – co najmniej retorycznie – po stronie 
obrońców praworządności m.in. w Polsce.

Co z trumpizmem 
Biden zapowiedział powrót USA do paryskiego porozumienia klima-
tycznego i zapewne będzie „tradycyjnie”, czyli z powagą traktował 
Światową Organizację Zdrowia albo Światową Organizację Handlu. 
Jednak cztery lata prezydentury Trumpa, który przegrał II kaden-
cję po bardzo wyrównanej walce wyborczej, nie pozwolą Bidenowi 
przekonywać Europejczyków, że jego poprzednik w Białym Domu był 
zaledwie jednorazowym błędem systemu w USA. Przeciwnie, choć 
trudno sobie wyobrazić szybką powtórkę z prezydenta o osobowości 
Trumpa, to Ameryka pozostanie dla wielu Europejczyków krajem, 
który w którychś z najbliższych wyborów może znów postawić na 
polityka z poglądami Trumpa. Niesprzyjający Unii protekcjonizm, 
swoisty izolacjonizm, „America First” okazały się hasłami bardzo 
nośnymi wśród wyborców USA, a zatem politycy będą po nie sięgać. 
Po wygranej Bidena w UE odezwały się głosy na rzecz powrotu do 
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rokowań o – zamrożonej przez Trumpa umowie UE-USA o liberalizacji 
handlu i inwestycji (TTIP). Ale wcale nie jest pewne, czy Biden będzie 
mógł sobie teraz pozwolić na powrót do polityki dalszej wielostronnej 
liberalizacji handlu międzynarodowego, która zwalczał Trump.

Bez powrotu do przeszłości
Odejście z Białego Domu prezydenta kapryśnego, czasem wręcz nie-
przewidywalnego i zaskakującego sojuszników swymi  nieskonsul-
towanymi decyzjami (np. o dużej redukcji wojsk USA w Niemczech) 
da Europie dużo oddechu w relacjach transatlantyckich. Ale czy to 
może oznaczać powrót do starych dobrych czasów? Biden na pewno 
będzie kontynuować naciski, by Europejczycy – także w ramach NATO 

- brali coraz większą odpowiedzialność za swe własne bezpieczeństwo. 
A Europie szykuje się spór, jak do prezydentury Bidena dostosować 
idee „autonomii strategicznej” promowanej mocno przez Paryż. W 

„autonomii” w uproszczeniu chodzi o budowanie rosnącej samodziel-
ności Europy (przy sojuszu z USA) - od kwestii bezpieczeństwa po 
przestrzeń cyfrową.

Francuzi podkreślają, że prezydentura Trumpa była - owszem 
często dość chaotycznym - przyspieszeniem trendów i tak nieunik-
nionych, łącznie z coraz większym przekierowania uwagi USA na 
Azję. A zatem przyjazna Europie prezydentura Bidena nie powinna 
oznaczać pauzy w zabiegach o „autonomię”, która – o ile Europie 
uda się bardziej stanąć na nogach – w przyszłości ma uczynić z niej 
cenniejszego czy też potrzebniejszego sojusznika USA. Natomiast 
Niemcy pragnęłyby jak najbardziej spowolnić proces odchodzenia od 
starego modelu stosunków transatlantyckich. Po niemieckiej stronie 
w tej kwestii jest Polska i kraje nadbałtyckie obawiające się, że nawet 
tylko debaty o „autonomii strategicznej” prowokują do przyspieszo-
nego słabnięcia zaangażowania USA w Europie.

Prezydentura Bidena nie usunie „zwykłych” zadrażnień w rela-
cjach transatlantyckich – od rzetelnego opodatkowania działalności 
amerykańskich gigantów internetowych w UE po pewne spory handlo-



we np. dotyczące rolnictwa. Natomiast testem nowego transatlantycy-
zmu będzie miejsce Europy w rywalizacji Ameryki z Chinami, która na 
pewno nie ustanie po odejściu Trumpa. Europejczycy szukają miejsca 
w trójkącie USA-Chiny-UE, by uniknąć – jak ujmuje to szef Rady 
Europejskiej Charles Michel - „przypadkową ofiarą” sporu Waszyng-
ton-Pekin. Z Amerykanami łączą Europę wartości, historia oraz więzy 
strategiczne, ale jednocześnie Unia chce uniknąć pełnej konfrontacji 
gospodarczej z Chinami. Trump nie zważał na głosy i interesy Eu-
ropy w rozgrywkach z Pekinem (zarówno w okresach eskalacji, jak 
i odwilży z Chinami). Teraz UE ma nadzieję, że amerykańskie władze 
za Bidena będą skłonniejsze przynajmniej do rzetelnych konsultacji. 
A może nawet – takich nadziei trzyma się zwłaszcza Berlin – Amery-
ka potraktuje Europę jako swego bardziej równoprawnego partnera 
w kształtowaniu nowego porządku powstającego w rywalizacji USA 
z Pekinem.
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