


Integracja europejska jest w historii świata procesem bez precedensu. Bez precedensu jest również 

będąca efektem tego procesu Unia Europejska. Od 60. lat kolejne pokolenia Europejczyków są świadkami 

pokojowego konstruowania jedności kontynentu. Od 25. lat w procesie tym uczestniczą również państwa, 

które po II wojnie światowej znalazły się po „ciemnej stronie” Żelaznej Kurtyny. Beneficjentami integracji 

europejskiej są dziś także miliony Polaków, którzy należą do najbardziej entuzjastycznych względem Unii 

narodów Europy.  Jednak Unia przeżywa dziś szereg trudności, które wręcz można nazwać kryzysami: 

politycznym, gospodarczym, społecznym, aksjologii i strukturalnym. Hamują one poważnie aktywność UE 

na forum  międzynarodowym.

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie atutów UE oraz jej słabości, które przesądzają o jej pozycji na 

arenie międzynarodowej i determinują jej stanowisko wobec wydarzeń  zachodzących dziś na świecie, a 

szczególnie jeśli idzie o kryzys na Ukrainie, który zagraża bezpieczeństwu Europy i hamuje proces budowy 

multipolarnego ładu globalnego. Kryzys ten szczególnie groźny jest dla Polski – sąsiada Ukrainy i dla całej 

UE, bowiem tak jak agresja Stanów Zjednoczonych na Irak w 2003 roku prowadzi on do podziałów i 

nieporozumień między państwami należącymi do Wspólnoty Euroatlantyckiej. Artykuł ten pokazuje też 

rolę Polski w UE oraz zadania dla polskiej polityki unijnej w warunkach kształtującego się dziś na świecie 

nowego, multipolarnego ładu geopolitycznego i geoekonomicznego. Tezą główną jest tutaj stwierdzenie, 

że UE traci na znaczeniu jako podmiot stosunków międzynarodowych i staje się coraz  bardziej pasywnym 

aktorem na scenie międzynarodowej, odgrywając raczej rolę drugoplanową. Jest wręcz lekceważona w 

Moskwie, Pekinie i Waszyngtonie oraz traktowana instrumentalnie przez Berlin, Paryż czy Londyn, a więc 

w stolicach państw, które mają największy wpływ na proces budowy nowego, multipolarnego ładu 

globalnego. Maleje również  rola Polski w UE i w systemie euroatlantyckim. Wynika  z tego wniosek, że 

Polska powinna szukać sojuszników blisko, opierając swoją politykę zagraniczną na  zasadzie „zero 

problemów z sąsiadami”. Wciąż ważnym wsparciem dla naszych międzynarodowych aspiracji powinien 

być Trójkąt Weimarski i Trójkąt Wyszehradzki oraz współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, wbrew temu co 

niedawno mówił minister  spraw zagranicznych Radosław Sikorski, że „polsko-amerykański sojusz jest nic 
(1)

niewarty. Jest wręcz szkodliwy, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa” . Wbrew temu co 

mówił minister Sikorski, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama w 25. rocznicę pierwszych 

wolnych wyborów w Polsce zapewniał, że przybył do Warszawa w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki 

i NATO, by potwierdzić ciągłe zaangażowanie tych sił w bezpieczeństwo Polski. Podkreślił, że: 

„zaangażowanie Ameryki w bezpieczeństwo Polski i innych sojuszników w Europie Środkowo-Wschodniej 
(2)jest kamieniem węgielnym naszego własnego bezpieczeństwa” . I dodał, że „Polska nigdy już nie będzie 

samotna”, przypominając, że artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego jest jasny: atak na jeden kraj sojuszu 

jest atakiem na wszystkie pozostałe państwa. „Mamy święty obowiązek bronienia waszej integralności 

terytorialnej. (…) Stoimy ramię w ramię, teraz i zawsze, za wolność waszą i naszą. Stoimy razem, bo 
(3)wierzymy, że walka o pokój i bezpieczeństwo jest odpowiedzialnością każdego narodu” . W tym celu na 

szczycie sojuszu atlantyckiego w Cardiff we wrześniu 2014 roku ma być podjęta decyzja o 

rozbudowie natowskiej infrastruktury wojskowej na terenie Polski i innych państw naszego 

regionu. Tej szansy Polska nie powinna zmarnować i wszystkie obietnice prezydenta Obamy 

wyegzekwować. To również wielka szansa dla ministra Sikorskiego.

Z wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego wynika, że tak jak w UE wciąż nie ma 

koordynacji stanowisk poszczególnych państw w unijnej polityce zagranicznej i obrony, tak 

również w polityce zagranicznej Polski mamy do czynienia z kilkoma ośrodkami decyzyjnymi: 

premier, prezydent, szef MON i minister spraw zagranicznych, co należy jak najszybciej 

zmienić, gdyż utrudnia to prowadzenie efektywnej polityki międzynarodowej zarówno przez 

Unię Europejską, jak i Polskę.

***

Na przełomie XX i XXI wieku Unia Europejska, licząca dziś 28 członków, wprowadziła 

wspólną walutę, przygotowała Traktat Konstytucyjny, dokonała bezprecedensowego 

rozszerzenia o dziesięć nowych krajów, scalając tym samym Wschód i Zachód kontynentu, a 

także stworzyła własną strategię bezpieczeństwa, przeprowadziła pierwsze operacje militarne 



i była przez wielu postrzegana jako przeciwwaga w multipolarnym świecie dla globalnej dominacji Stanów 

Zjednoczonych. Jednak już w 2005 roku widoczny stał się brak efektów Strategii Lizbońskiej mającej 

wzmocnić konkurencyjność unijnej gospodarki, fiaskiem zakończyły się referenda nad europejską 

konstytucją we Francji i Niderlandach, co znów zapoczątkowało żmudny proces negocjacji i ratyfikacji 

kolejnego traktatu. Wkrótce potem Europę ogarnął globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który stał się 

katalizatorem kryzysu zadłużenia w strefie euro oraz bezprecedensowego kryzysu politycznego, 
(4)

owocującego jakościowymi zmianami w procesie integracji europejskiej . Większość problemów 

strukturalnych strefy euro nadal nie zostało rozwiązanych – zadłużenie publiczne jest jeszcze większe niż 

przed kryzysem, sektor bankowy pozostaje bardzo słaby, występują poważne problemy konkurencyjności 

w gospodarkach południowej Europy, utrzymuje się wysokie bezrobocie (blisko 12% w kwietniu 2014 

roku), pojawiła się także groźba deflacji lub przynajmniej długotrwałej stagnacji gospodarczej (tempo 

inflacji na cały 2014 rok było w maju prognozowane na ok. 0,5%, a kolejne prognozy pokazują coraz 
(5)wolniejsze wzrosty cen) .

Kryzys w strefie euro osłabił nie tylko potencjał gospodarczy Europy, ale również wpłynął  na jej 

zdolności do prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej. Uczynił znacznie bardziej wrażliwą na presję 

zewnętrznych instrumentów geoekonomicznych, czego przykładem jest kryzys wokół Ukrainy w 2014 

roku. Ważną konsekwencją kryzysu strefy euro jest też wzmocnienie w UE roli największych państw, w 

tym również ich interesów ekonomicznych. Jean-Claude Juncker – nowy szef Komisji Europejskiej - 
(6)krytykował wówczas Berlin i Paryż, że „zachowują się, jakby były jedynymi członkami strefy euro” .      

Kolejną słabością jest koncentracja na rywalizacji wewnętrznej w Europie, w tym rywalizacji mającej 

charakter strukturalny (geopolityczny). Pogłębiła się też tendencja do eksploatacji wewnętrznych 

peryferii, a tym samym zaniedbywane są starania o wzmocnienie pozycji całej Wspólnoty na arenie 

międzynarodowej. Członkowie UE nie mogą porozumieć się między sobą, czy Rosja jest bardziej ich 

rywalem geopolitycznym, czy raczej niezbędnym sojusznikiem dla zbudowania siły ekonomicznej i 

politycznej na arenie globalnej. W podejściu największych państw UE w stosunku do Rosji i unijnej polityki 

wschodniej widać przy tym wyraźnie preferencję dla rozwoju interesów gospodarczych oraz 

dystansowanie się wobec rywalizacji geopolitycznej, zwłaszcza takiej, która może być kosztowna 

gospodarczo. Wyczuwają to dobrze elity rosyjskie, dostrzegając również ogólną słabość instytucjonalną i 
(7)

strategiczną polityki zagranicznej UE . 

Prezydent Władimir Putin wręcz ostentacyjnie demonstruje, że UE się nie obawia, bo Bruksela nie 

wprowadzi nowych sankcji. Rosja, zamiast wycofać się z Krymu, zwiększa wsparcie dla separatystów i 

łamie wcześniejsze uzgodnienia międzynarodowe dotyczące Ukrainy. Moskwa nie przerwała dostaw broni 

dla separatystów i nadal koncentruje swoje wojska na granicy z Ukrainą. Na Ukrainie zaś narasta 

rozgoryczenie postawą Zachodu, a zwłaszcza Niemiec i UE. Po zajęciu Krymu przez Rosję Zachód 

ostrzegał, że powtórzenie tego scenariusza przeciwko Ukrainie „kontynentalnej” spowoduje nieobliczalne 

konsekwencje dla Rosji. I co? Nic! Przeciwko Ukrainie toczy się dziś regularna wojna, a jej 

stroną są nie tylko separatyści, ale i państwo rosyjskie. Rola UE w budowaniu relacji 

dwustronnych z Ukrainą jest szczególnie istotna w sytuacjach krytycznych. Wszelkie gesty, 

które mogą być uznane na Ukrainie za skierowane przeciwko interesom obywateli Ukrainy, są 

wykorzystywane przez przeciwników kierunku europejskiego do wspierania współpracy z 

Rosją. Od początku walk na wschodzie Ukrainy zginęło 478 osób, a 1392 zostały ranne. Do 

tych liczb trzeba też dodać 298 nieszczęsnych ofiar malezyjskiego boeinga 777, zestrzelonego 

17 lipca 2014 roku nad Ukrainą przez separatystów samozwańczej Donieckiej Republiki 

Ludowej, szkolonych i zbrojonych przez Rosję. Rosję która pragnie, by Ukraina przestała być 

państwem suwerennym i demokratycznym. Nie ulega wątpliwości, że straty te są efektem 

bezwzględnej, cynicznej i imperialnej polityki prezydenta Władimira Putina, która zagraża 

bezpieczeństwu w skali światowej. Prezydent dąży do rekonstrukcji rosyjskiego imperium i 

zapewnienia mu kluczowej pozycji w kształtującym się dziś multipolarnym ładzie globalnym.  

Tych faktów jednak wiele państw należących  do UE - z Niemcami i Francją na czele  - nie chce 
(8)

brać pod uwagę . 

Unia Europejska przyzwyczajona do stosowania soft power i zmęczona trawiącymi ją 

kryzysami nie ma ani determinacji ani świadomości rosnącego zagrożenia. Ogląda się na Stany 



Zjednoczone, które po klęsce w Afganistanie i Iraku  także nie mają ochoty na bezpośrednie angażowanie 

się w obronie demokracji na Ukrainie. W rezultacie, eskalacja przemocy ze strony Rosji, w tym zwłaszcza 

jednostronne zajęcie Krymu, nie spotkała się z odpowiednio twardą reakcją Zachodu. Świadczy to – moim 

zdaniem – o wyczerpaniu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej długotrwałym kryzysem finansowo-

gospodarczym i pokazuje, że sojusz euroatlantycki przeżywa dziś głęboki kryzys oraz traci swoją 

strategiczną moc, co znów rozzuchwala Rosję. Rosyjski prezydent stosuje wiele różnych, choć wzajemnie 

ze sobą powiązanych, instrumentów Tymczasem z Rosją rządzoną autorytarnie przez Władimira Putina i z 

nim samym trzeba rozmawiać przy użyciu siły, a nie siły argumentów, których Rosja nie uznaje.

***

Konflikty w Syrii i na Ukrainie oraz stanowisko Unii Europejskiej wobec tych konfliktów pokazują 

wyraźnie, że UE nie jest przygotowana na poważne kryzysy geopolityczne, które nękają Europę i świat, 

oraz nie potrafi solidarnie działać w momentach zagrożenia. Dotychczasowe działania UE wskazują na jej 

geopolityczną  i geoekonomiczną słabość, czyli niezdolność do uzyskania przewagi na wcześniejszych 

etapach danego konfliktu, pozwalającą na uniknięcie kosztownej i destrukcyjnej konfrontacji zbrojnej. 

Głównym problemem Unii wciąż jest partykularyzm i rozbieżność interesów między państwami 

członkowskimi. Niektóre kraje, na przykład Francja i Niemcy, są zainteresowane przede wszystkim 

dobrymi relacjami gospodarczymi z Rosją, w tym możliwością korzystania z zasobów surowcowych tego 

państwa oraz jego ogromnego rynku zbytu. Tylko w ostatnich latach ponad sześć tysięcy niemieckich 

przedsiębiorstw zainwestowało w Rosji 20 mld euro. Zaś wartość kontraktu na dostawę francuskich 

okrętów wojennych do Rosji szacuje się na ponad miliard euro. Paryż i Berlin nie są więc nastawione na 

prowadzenie kosztownej rywalizacji geopolitycznej z Rosją, mającej prowadzić do dominacji politycznej 

na wschodnim pograniczu UE oraz stopniowego wypierania rosyjskich wpływów z tego obszaru. Odnosi 

się wrażenie, że polityka zagraniczna tych państw skupia się na czerpaniu korzyści gospodarczych, ale bez 

angażowania się w konfrontację geopolityczną. Jest to zatem zupełnie inne rozumienie polityki wobec 

Rosji od ujęcia amerykańskiego, a także od podejścia dużej części nowych państw członkowskich z Europy 

Środkowej.

Państwa unijne w niewystarczającym stopniu są skłonne budować instytucje wspólnej polityki 

zagranicznej i obronnej UE. Zaniedbują także swój potencjał geopolityczny, co najlepiej obrazują nakłady 

na obronność – od roku 2008 we Włoszech (uwzględniając inflację) zmniejszyły się one o ponad 21%, o 

blisko 10% w Wielkiej Brytanii i o ponad 4% w Niemczech. W tym samym czasie w Rosji wzrosły o ponad 
(9)30% . Piętą achillesową Unii Europejskiej jest geoekonomia, czyli umiejętność wykorzystywania 

instrumentów polityk gospodarczych do celów geopolitycznych. Wprawdzie zjednoczenie Europy 

dokonuje się przede wszystkim w oparciu o integrację gospodarcza i budowę wspólnego 

rynku, a politycy i urzędnicy unijni są zainteresowani ekspansją regulacji wolnorynkowych 

poza granice UE, niemniej dzieje się to bez szerszej strategii geopolitycznej i gotowości do 

poświęcenia własnych interesów gospodarczych w polityce zagranicznej.

Konflikt między Rosją a Zachodem wokół Ukrainy pokazuje szereg ciekawych zjawisk o 

dużym znaczeniu strategicznym. Po pierwsze, wiodące znaczenie w tej rozgrywce mają Rosja i 

Stany Zjednoczone, a pozycja UE jako sojusznika amerykańskiego jest drugoplanowa. W 

efekcie tego niejako wracamy do rzeczywistości dwubiegunowej w naszej części świata. 

Rzeczywistości, która zdawała się być dawno zapomniana wraz z upadkiem ładu 

zimnowojennego, rozpadem ZSRR, postępami integracji europejskiej oraz stopniowym 

wycofywaniem się  Stanów Zjednoczonych ze Starego Kontynentu. Oczywiście,  nie znaczy to 

– mam taką nadzieję, że w Europie ponownie decydować będą tylko dwa główne mocarstwa: 

USA i Rosja. Niemniej jednak, rozwój sytuacji geopolitycznej w 2014 roku wskazuje, że Europa 

– pomimo postępów integracji – nie jest przygotowana na poważny kryzys geopolityczny i 

nadal w sytuacji krytycznej w dużej mierze oczekuje wsparcia, a nawet przywództwa, ze 

strony Stanów Zjednoczonych. Unijna polityka zagraniczna w warunkach kryzysu 



międzynarodowego praktycznie nie istnieje. Co najwyżej liczą się wówczas konsultacje między 

największymi państwami i próby działań podejmowanych przez dyplomacje narodowe. Rozbieżność 

interesów między krajami europejskimi jest jeszcze bardziej widoczna i w oczywisty sposób obniża 

skuteczność działań antykryzysowych. Kolejne unijne szczyty kończą się fiaskiem, albo przyjęciem 

ogólnikowego komunikatu, bez żadnych konsekwencji praktycznych.

 Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska znajduje się dziś na rozdrożu. Nękana przez kryzys finansowy 

i instytucjonalny, staje przed egzystencjalnymi wyzwaniami. Coraz częściej pojawiają się obawy, czy Unia 

w obecnym kształcie przetrwa, czy też grozi jej rozpad, a w najlepszym wypadku „pokryzysowy dryf”. 

Poważnym problemem dla całej Europy, a dla UE w szczególności, jest kryzys zaufania ze strony obywateli 

– bezradnych, pozbawionych poczucia stabilności i bezpieczeństwa oraz wpływu na fundamentalne 

decyzje polityczne. Dowodem na wzrost nastrojów antyunijnych są wyniki majowych wyborów do 

Parlamentu Europejskiego. Zarówno niska frekwencja, jak i sukces partii eurosceptycznych czy wręcz 

eurofobicznych wskazują, że coraz mniej obywateli wierzy w Unię sprawnie funkcjonującą, bliską 

obywatelom i przynoszącą dobrobyt. Wyniki wyborów oznaczają de facto renacjonalizację europejskiej 

polityki. Unia Europejska przechodzi niewątpliwie fundamentalny kryzys aksjologii i tożsamości; kryzys 

raison d'etre.

Kwestionowana jest również zdolność Unii do realizacji własnych ambicji nie tylko globalnych, ale i 

regionalnych, do wypracowania i prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jest dziś 

Unia graczem raczej drugoligowym na arenie międzynarodowej. Nie umocnił jej pozycji w stosunkach 

międzynarodowych długo oczekiwany traktat z Lizbony, który nadał jej osobowość prawną i uczynił ją 

podmiotem prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Jednocześnie jednak, tworząc 

nowe instytucje i służby, nie sprawił, że Unia zaczęła w polityce międzynarodowej mówić jednym głosem. 

Słabość Unii Europejskiej konfrontowana jest z rosnącą asertywnością państw niezachodnich  – nie 

tylko „nowych mocarstw”, a więc państw BRIC, ale również innych wzrastających potęg. W ładzie 

międzynarodowym in statu nascendi, nie chodzi tylko o rywalizację gospodarczą czy polityczną, o wpływy 

w organizacjach międzynarodowych, i szerzej o kształtowanie global governance. Co bardziej istotne, 

chodzi o rywalizację ideologiczną Zachodu ze światem pozaatlantyckim. Dziś, za sprawą wydarzeń nie 

tylko na Ukrainie, ale również w innych zakątkach świata, obserwujemy  nowy „początek historii”, w której 

wartości cywilizacji zachodniej – demokracja, normy prawa międzynarodowego rywalizują z nieliberalną 

Realpolitik.

Unia Europejska, by mogła sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom oraz stać się ważnym światowym 

graczem zdolnym do współkształtowania globalnych procesów, powinna być zdolna do reformy swojego 

systemu politycznego, gospodarczego i społecznego. Jej celem winno być pogłębienie integracji w taki 

sposób, by nie wykluczało ono otwartości na nowych członków oraz by europejscy obywatele dostrzegli 

korzyści gospodarcze, społeczne i polityczne wynikające z dalszego jednoczenia Europy. 

Unia musi na arenie międzynarodowej przemawiać jednym głosem, będącym emanacją jej 

siły i solidarności. Powinna kontynuować strategiczny proces rozszerzenia zarówno o państwa 

bałkańskie, jak i Turcję oraz partnerów wschodnich – Ukrainę, Mołdawię, państwa Kaukazu, a 

także – choć dziś wydaje się to geopolityczną abstrakcją – Białoruś. Dalsze rozszerzenie 

przyczyni się do stabilizacji sytuacji w Europie oraz wzmocni jej pozycję w świecie. Unia musi 

stać się rzeczywistą Unią Polityczną – obejmującą integrację walutową, fiskalną, bankową, 

społeczno-polityczną i wojskową, która – wbrew pozorom – nie doprowadzi do zmierzchu 

suwerenności państw narodowych. Tylko federalizacja Europy zahamuje rozkład UE a 

następnie przyczyni się do jej wzmocnienia. Jeśli na kontynencie ma nadal panować pokój, a 

Unia Europejska ma być filarem nowego ładu międzynarodowego, to musi stać się 

niezależnym podmiotem politycznym. 

Tylko zjednoczona i zreformowana Europa federalna może przyczynić się do renesansu więzi 

transatlantyckich, a tym samym do umocnienia pozycji Zachodu na arenie międzynarodowej. 

W powstającym ładzie wielobiegunowym nie ma, i w najbliższej przyszłości raczej nie pojawi 

się, druga tak silnie zintegrowana wspólnota wartości i interesów, jaką pozostaje sojusz 

transatlantycki. Tylko wspólnie – silna UE i silne USA będą w stanie konkurować z nowymi 



potęgami.  Tymczasem większość opinii publicznej w UE, szczególnie w Niemczech, ale również w naszym 

kraju, postrzega dziś USA jako zagrożenie. Deklarowana transatlantycka wspólnota wartości na naszych 

oczach konfrontuje się z faktycznie odczuwanymi różnicami w tym zakresie. Można krytykować 

amerykańską politykę z wielu względów. Należy się jednak zastanowić, do czego taka krytyka zmierza? 

Czy chodzi o skłócenie UE i  Stanów Zjednoczonych, czy o odnowienie oblicza Zachodu? 

Uważam, że w związku z rosnącymi siłami autorytarnymi i fundamentalistycznymi w polityce światowej, 

rozbicie sojuszu transatlantyckiego byłoby fatalnym posunięciem. Powinniśmy go raczej postrzegać jako 

fundament nowego multilateralizmu i polityki międzynarodowej opartej na współpracy. Nie oznacza to 

ślepego posłuszeństwa, lecz postawę partnerską, opartą na zasadzie wzajemnych korzyści i świadomości 

wspólnych wartości. Kluczowe dla przyszłości UE są dziś dwie kwestie: przyjęcie bądź odrzucenie traktatu 

handlowego z USA (TTIP) oraz przygotowanie ram polityki energetyczno-klimatycznej Unii na okres po 

roku 2020.

Polska powinna aktywnie włączyć się w proces wzmacniania Unii Europejskiej poprzez jej poszerzanie i 

pogłębianie. Powinniśmy sprzeciwiać się podziałowi Europy na centrum i peryferie i tworzeniu „Europy 

wielu prędkości”. Pogłębianie się bowiem tego procesu oznaczać będzie de facto zaprzepaszczenie 

dorobku ponad 60 -letniej integracji na kontynencie europejskim. 

Polska powinna też aktywnie wspierać nowe przywództwo Unii Europejskiej. Początek nowego cyklu 

instytucjonalnego i politycznego otwiera możliwość nadania impulsu, aby położyć podstawy dla 

przyszłości i odtworzenia silnego związku pomiędzy Unią Europejską a jej obywatelami. Powinniśmy 

popierać efektywne zarządzanie w strefie euro i ściślejszą  koordynację polityki gospodarczej, 

konwergencji i solidarności, z poszanowaniem integralności rynku wewnętrznego oraz zachowaniem 

otwartości i przejrzystości wobec krajów spoza strefy euro. Powinno to stanowić zasadę przewodnią dla 

dalszych reform UGW, jak wskazano w Agendzie strategicznej dla Unii w czasach przełomu. Należy 

przyspieszyć inicjatywy na rzecz zatrudnienia, w szczególności dla młodego pokolenia, które najsilniej 

zostało dotknięte przez kryzys finansowo-gospodarczy. Zbliżający się przegląd strategii Europa 2020 

powinien stanowić istotną szansę na osiągnięcie postępu w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę różne 

specyfiki i potrzeby poszczególnych państw członkowskich.

Moim zdaniem, dzięki nowej wizji i determinacji przywódców Unii możliwa będzie budowa silnej, 

spójnej, solidarnej Unii Europejskiej, nieulegającej dominacji poszczególnych państw członkowskich. Unia 

potrzebuje całościowej, efektywnej i widocznej polityki zagranicznej, zarówno w klasycznych jej 

wymiarach – polityce bezpieczeństwa, aktywności na forum międzynarodowym, promowaniu interesów 

gospodarczych, ochronie własnych obywateli, jak i w nowych, „ponowoczesnych” aspektach -  

promowaniu własnych wartości i umacnianiu soft power. Potrzebuje wypełnionych realną treścią 

Partnerstw Strategicznych z kluczowymi partnerami. Holistyczne i strategiczne myślenie o UE pozwoli 

sprostać geopolitycznej i geoekonomicznej rywalizacji ze wchodzącymi mocarstwami. Podkreślam, że 

„gra o Europę” wcale się nie skończyła, ona dopiero się zaczyna!

Budowa Unii Europejskiej - silnej politycznie i gospodarczo - leży w żywotnym interesie 

zarówno Polski, jak i pozostałych 27 państw członkowskich. Alternatywą jest rozpad Unii, 

dezintegracja Europy i renesans nacjonalizmu, który pociągnie za sobą podziały, kryzysy i 

konflikty między państwami i narodami. W globalnym układzie sił oznacza to skazanie się 

Europy na marginalizację i rolę klasycznej peryferii.
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