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Przyszłość Polski i Czech jest ściśle powiązana
z przyszłością Unii Europejskiej. Dlatego w interesie
obu państw leży aktywny udział w debacie na temat
przyszłości wspólnoty oraz modelu dalszej integracji.
W Raporcie Specjalnym pt. „Polsko-czeska wizja
przyszłości Europy” przedstawiamy analizy polskiej
polityki bezpieczeństwa i obrony, energetyki i klimatu
oraz funduszy spójności, zestawiając je z szerszym
spojrzeniem na to, jak Unia Europejska przyszłości
powinna wyglądać.
Zapraszamy do lektury!
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B

yć czy nie być w UE? Oto
jest pytanie… Jednak nie
w Czechach ani w Polsce. Dla
obu krajów ważne jest pozostanie
w Unii, dla korzyści, które daje, ale
też przy możliwie jak najmniejszych
kosztach własnych.
Raport
specjalny
powstał
w ramach projektu „Czesko-polskie
wizje przyszłości UE” przy wsparciu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Republiki Czeskiej poprzez CzeskoPolskie Forum.
Czeska i polska wizja przyszłości
UE wydają się zasadniczo podobne, ale
różnią się szczegółami. W obu krajach

politycy wiele mówią o konieczności
zreformowania Unii. „Jeśli chodzi
o przyszłość integracji, Unia Europejska
musi działać bardziej skutecznie. Musi
również podkreślać wzmocnienie roli
państw członkowskich” – czytamy
w
czerwcowym
oświadczeniu
czeskiego rządu. Polski rząd Prawa
i Sprawiedliwości (PiS) też nawołuje
do reformy UE. Wizja PiS – jak i całej
Grupy Wyszehradzkiej (V4) – też jest
bliższa międzyrządowej „Europie
Narodów”.
Jeśli
chodzi
o
konkretne
polityki UE, czeski rząd podkreśla
potrzebę lepszego zabezpieczenia
zewnętrznych granic UE, a także
zwalczania terroryzmu, radykalnego

islamu i cyberataków. Ponadto
Republika Czeska pragnie wzmocnić
swoją reprezentację w instytucjach
i
organach
Unii.
Wreszcie,
oświadczenie rządu podkreśla, że
uprawnienia decyzyjne dotyczące
przyjmowania
uchodźców
muszą pozostać w gestii państw
członkowskich.
Bezpieczeństwo
jest
również
jednym z priorytetów polityki
europejskiej Polski – w szczególności
zapewnienie
stabilności
i bezpieczeństwa na wschodniej
granicy UE, ale także wzmocnienie
potencjału obronnego kraju – we
Ciąg dalszy na stronie 5
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współpracy z UE, NATO, a także –
dwustronnie – z USA. Kolejnym
priorytetem
jest
bezpieczeństwo
energetyczne.
Obecnie
polski
miks energetyczny jest najmniej
zróżnicowany w Europie, oparty wciąż
przede wszystkim na węglu i to w coraz
większym stopniu importowanym
z Rosji. Jednocześnie, ale też w związku
z tą sytuacją, polski rząd zmaga się
z potrzebą opracowania strategii
energetycznej na kolejne 20-30 lat.
Polska jest też głośną orędowniczką
europejskiej solidarności wymierzonej
przeciwko
kontrowersyjnemu
projektowi
budowy
gazociągu
NordStream 2.

MIGRACJA
Solidarność UE nie jest pierwszym
skojarzeniem,
które
przychodzi
na myśl, gdy Europejczycy myślą
„Polska”, szczególnie ze względu na
kontekst migracyjny. Jeśli chodzi
o migrację i uchodźców, rządy Polski
i Republiki Czeskiej nieustannie
mówią jednym głosem: UE powinna
porzucić
ideę
obowiązkowego
mechanizmu relokacji.
Z powodu niechęci Warszawy,
ale także Pragi, względem kwot
relokacji, oba kraje mogą ucierpieć
z powodu redukcji Wieloletnich Ram
Finansowych (WRF) w ramach swoistej
reprymendy za brak solidarności
w tym właśnie zakresie. Brak zgody
na taką redukcję i zabezpieczenie jak
najlepszych warunków finansowych
na nadchodzące lata to kolejny
wspólny priorytet Polski i Czech.
Oba państwa promują reformę
systemu azylowego, przeciwstawiając
się automatyzmowi i rozwiązaniom
ponadnarodowym.
Uważają,
że
wszystkie decyzje dotyczące reformy
systemu azylowego powinny być
podejmowane na szczeblu Rady
Europejskiej, a nie na posiedzeniach
ministerialnych,
bez
możliwości
stosowania
prawa
weta
przez

którekolwiek z państw.
Zdaniem
czeskich
ekspertów
Republika
Czeska
nadmiernie
podkreśla kwestię migracji i kraj
ten przeznacza zbyt dużo energii na
odrzucanie kwot uchodźców. Zgodnie
z niedawno opublikowaną analizą
Stowarzyszenia na rzecz Spraw
Międzynarodowych, Republika Czeska
powinna zamiast tego skoncentrować
się na takich sprawach jak pomoc
w
wypracowywaniu
miękkiego
porozumienia w sprawie brexitu,
lepszym sformułowaniu warunków
przystąpienia Czech do strefy euro
oraz przygotowaniach do przyszłej
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
w 2022 r.
W Polsce wiele uwagi się już do
migracji nie przywiązuje. Nikt już
w końcu nie próbuje egzekwować
przyjmowania uchodźców wedle kwot
ustalonych we wrześniu 2015 r., nim
jeszcze obecny rząd doszedł do władzy.

DUDA: „UE TO JAKAŚ
WYIMAGINOWANA
WSPÓLNOTA”.
Dlatego polscy politycy koncentrują
się na wewnętrznych walkach
w okolicznościach nadchodzących
wyborów samorządowych.
A gdy rozmawia się o Europie
z
najważniejszymi
politykami
rządowymi, rola UE i jej funduszy jest
redukowana. Wręcz polski prezydent
Andrzej Duda nazwał ostatnio UE
„jakąś wyimaginowaną wspólnotą”.
W przyszłości wielkość funduszy
spójności może rzeczywiście się
zmniejszyć. Do tej pory Polska była ich
największym beneficjentem. Opozycja
wręcz przeciwnie, podkreśla wartość
Europy oraz członkostwa Polski w UE.
Premier Czech Andrej Babiš odnosi
się do UE… zmiennie, ale zdarzyło mu
się też określić ją mianem „wielkiego
projektu”. Można powiedzieć, że choć
odnosi się do niej z dystansem, jego
narracja jest jednak spokojniejsza
niż jego polskiego odpowiednika,
przynajmniej ostatnio.

5

CZEXIT I POLEXIT?
Stosunek obu krajów do UE
może być uznany za eurosceptyczny,
ale członkostwo w UE nie podlega
dyskusji.
W
Polsce
retoryka
eurosceptyczna i antyeuropejska jest
wykorzystywana przede wszystkim
jako narzędzie w polityce wewnętrznej,
twierdzi prof.Agnieszka Cianciara
z Polskiej Akademii Nauk.
„Celem
rządu
PiS
jest
utrzymanie się w UE, przynajmniej
w perspektywie średnioterminowej,
oraz
osiągnięcie
korzyści
ekonomicznych
i
finansowych”,
stwierdziła.
Innymi
słowy,
„konsumujemy korzyści i unikamy
kosztów”,
uważa
ekspertka.
Według niej polskie podejście jest
krótkowzroczne. „Gdyby inne kraje
stosowały podobną strategię w sposób
systemowy, Unia mogłaby się rozpaść”.
Czeski ekspert Vít Hloušek
z Uniwersytetu Masaryka w Brnie
dodaje, że rządowy eurosceptycyzm
w Polsce jest zazwyczaj reprezentowany
przez zorientowanych wewnętrznie
konserwatystów, którzy chcieliby,
aby UE była związkiem suwerennych
państw. W Czechach jest inaczej.
Eurosceptycyzm
przechodzi
od
komunistów do skrajnie prawicowych
polityków, takich jak Tomio Okamura
i jego ruchu politycznego. Jak dodaje
Hloušek, „gdzieś pomiędzy tymi
aktorami politycznymi leży czeski
eurosceptyczny nurt reprezentowany
przez
Obywatelską
Partię
Demokratyczną i ruch polityczny ANO,
ale także przez część socjalistów”.

HLOUŠEK: JAK
POKAZUJE BREXIT,
NIEWYOBRAŻALNE JEST
MOŻLIWE
Według niego ani Czexit, ani
Polexit nie są możliwe, bo główni
aktorzy polityczni w obu krajach –
Andrej Babiš i Jarosław Kaczyński –
Ciąg dalszy na stronie 6
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w rzeczywistości nie chcą opuszczenia
Unii.
„Chociaż jednak dziś politycy
twierdzą, że poparliby członkostwo
w UE w takim referendum, nie
oznacza to, że tak by było. Bo jak
pokazuje brexit, niewyobrażalne jest
w rzeczywistości możliwe” – mówi
Hloušek.

ARTYKUŁ 7 I JEGO WPŁYW
Według sondaży Czesi są znacznie
bardziej eurosceptyczni niż Polacy.
Tymczasem, to polski rząd trwa
obecnie w poważnym sporze z UE.
Komisja Europejska uruchomiła art. 7
Traktatu o UE wobec Polski z powodu
ryzyka poważnego naruszenia rządów
prawa związanego z reformą wymiaru
sprawiedliwości przeprowadzoną pod
naciskiem PiS.
Napięcie między UE a Polską
ma pewien wpływ na stosunki
czesko-polskie. Czeska dyplomacja
oraz premier Babiš nie krytykowali
Polski, ponieważ Praga stwierdziła,
że 
problemy te muszą zostać
rozstrzygnięte przez samą Polskę.
Jednak
Europejska
Sieć
Rad
Sądownictwa
(ENCJ)
poparła
zawieszenie
polskiej
Krajowej
Rady Sądownictwa, przy tylko
jednym głosie przeciwnym – Polski.
Dodatkowo, przedstawiciele czeskiego
wymiaru sprawiedliwości wydali
wspólne oświadczenie, w którym
skrytykowali zmiany dokonane przez
polski rząd w systemie sądownictwa.
Oprócz czeskich urzędników wymiaru
sprawiedliwości,
oświadczenie
zostało również poparte przez byłego
czeskiego ministra sprawiedliwości
Roberta Pelikána.
„Podobnie
może
być
w przypadku głosowania na temat
ryzyka naruszenia prawa w Polsce.
Mianowicie, Republika Czeska może
głosować za”,uważa prof. Cianciara.

„DOSKONAŁE” RELACJE

negocjacje
długoterminowego
budżetu UE – Wieloletnich Ram
–
będą
sporym
Podczas jednego ze spotkań Finansowych
premierów
Mateusz
Morawiecki wyzwaniem dla spójności całej Grupy
ocenił, że stosunki polsko-czeskie Wyszehradzkiej, a nie tylko stosunków
w wielu dziedzinach są „doskonałe”. polsko-czeskich. „Po wynegocjowaniu
ram
finansowych
Wspomniał o współpracy handlowej poprzednich
i gospodarczej, ale także o wzajemnych nastąpiła pewna erozja współpracy
priorytetach w Europie – na przykład w ramach V4. W związku z tym także
funduszach spójności, funduszach przyszłe negocjacje ram finansowych
rolnych i oczywiście funduszach mogą ujawnić granice współpracy V4”,
wskazał Dostál.
infrastrukturalnych.
Według czeskiego Ministerstwa
Zdaniem premiera Czech, Polska
Zagranicznych
Czechy
i Czechy mają wspólny pogląd na Spraw
przyszły budżet UE. Republika szukają polskiego wsparcia nie tylko
Czeska będzie dążyć do jego większej w kwestiach budżetu UE, ale także
elastyczności, aby posiadać znaczące w kilku politykach sektorowych.
kompetencje
do
podejmowania Współpraca na poziomie UE jest
decyzji w sprawie podziału funduszy sprawdzona w czasie, na przykład
na poziomie krajowym. Głównym w dziedzinie energii, a mianowicie
wyzwaniem dla Republiki Czeskiej w polityce energetycznej i tworzeniu
będzie wysoka absorpcja dotacji unii energetycznej.
„Kolejnym przykładem ważnej
unijnych w celu zaspokojenia potrzeb
współpracy
jest
ustanowienie
najbardziej
niezagospodarowanych
regionów – takich jak trzy regiony jednolitego rynku cyfrowego, a także
górnicze: Morawsko-Śląski, Ústí nad rozwój cyfryzacji” – mówi Michal
Bucháček w imieniu czeskiego
Labem i Karlowe Wary.
Jeśli chodzi o budżet UE, Polska Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
i Czechy uważają, że każde państwo „Czechy i Polska aktywnie uczestniczą
opracowywaniu
dokumentów
członkowskie
powinno
wnieść w
większy wkład. Polska jest przeciwna stanowiskowych, które mają wpływ
pracę
strategiczną
Komisji
tworzeniu oddzielnych mechanizmów na
finansowych dla strefy euro, które Europejskiej. Ponadto dążą do
rynku
cyfrowego,
tworzyłyby odrębny budżet. Warszawa jednolitego
jest
szczególnie
zaniepokojona, z którego obywatele i przedsiębiorcy
że 
może to oznaczać zmniejszenie UE skorzystaliby jak najwięcej i jak
wkładu krajów strefy euro do ogólnego najszybciej”- powiedział Bucháček.
Kluczowa jest również współpraca
budżetu UE. Rząd PiS podkreśla, że
polityka spójności powinna pozostać w polityce bezpieczeństwa i obrony.
największą polityką rozwojową dla Dostál twierdzi, że im silniejsza będzie
wszystkich regionów i krajów UE. „Nie Polska, tym bezpieczniejsze będą też
zgodzimy się na intencje KE w zakresie Czechy.
polityki spójności” – powiedział
premier Mateusz Morawiecki. Z kolei
Minister Spraw Zagranicznych Jacek
Czaputowicz nazwał projekt budżetu
przedstawiony przez KE „dobrą
podstawą do dalszych negocjacji”.
Vít
Dostál,
szef
czeskiego
Stowarzyszenia
Spraw
Międzynarodowych,
mówi,
że
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Negocjacje dotyczące przyszłego
budżetu UE oznaczają walkę Polski
i Czech o fundusze spójności
K a c p e r O c h m a n i L e n k a P l a š i l o v á | E U R A C T I V. c z i E U R A C T I V. p l

Portugalia liczy, że planowane cięcia wydatków, które mają ją
dotknąć zostaną, przynajmniej częściowo, złagodzone. [© Pixabay]

B

rak ograniczeń w funduszach
spójności i funduszach rolnych,
większa elastyczność i mniejsze
obciążenia administracyjne. W ten
sposób Czechy i Polska widzą przyszły
budżet UE.
Europejski budżet na okres po
2020 roku jest wciąż nieznany.
Komisja Europejska przedstawiła

swój wniosek dotyczący wieloletnich
ram finansowych w maju i od
tego
czasu
trwają
negocjacje
między instytucjami europejskimi
a państwami członkowskimi. Termin
zawarcia
porozumienia
upływa
pod koniec kwietnia 2019 roku.
Z powodu wyborów do Parlamentu
Europejskiego zmieni się unijna
szachownica polityczna.

Wniosek Komisji odzwierciedla
nowe wyzwania, które pojawiły
się niedawno, takie jak kryzys
migracyjny i brexit. UE chciałaby
w większym stopniu wspierać swoje
granice zewnętrzne i obniżyć kwotę
przeznaczoną na Wspólną Politykę
Rolną (WPR). Zdaniem Komisji należy
Ciąg dalszy na stronie 8
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również dokonać pewnych zmian
w polityce spójności – zaproponowano
nowe kryteria podziału funduszy,
ponieważ państwa, które otrzymują
większy fundusz w bieżącym okresie,
są bogatsze niż wcześniej.
Wśród
nowych
czynników
redystrybucji
funduszy
znajduje
się poziom bezrobocia, edukacji,
zmian klimatu czy migracji, ale dla
Polski ten nowy sposób dystrybucji
środków między państwami jest nie
do przyjęcia.

SPÓJNOŚĆ JAKO
NAJWYŻSZY PRIORYTET
„Komisja postanowiła obniżyć
środki na najważniejszą politykę
proinwestycyjną w UE i przenieść
ich część na inne cele” – stwierdził
Zbigniew
Przybysz,
który
wypowiedział się w imieniu polskiego
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
(MIIR).
„Gdyby ten budżet został przyjęty,
oznaczałoby to mniej inwestycji.
Trudno zrobić więcej za mniej.
Jesteśmy gotowi znaleźć kompromis,
aby dystrybucja środków z polityki
spójności
była
sprawiedliwa”zauważył przedstawiciel MIIR.
Zarówno Polska, jak i Czechy

pozostają beneficjentami budżetu
UE, a polityka spójności ma dla nich
szczególne znaczenie. Polityka wspiera
wzrost gospodarczy i zatrudnienie
w całej UE i jest kluczowym źródłem
finansowania inwestycji w Europie
Środkowej i Wschodniej. Budżet
spójności pokrywa do 60 procent
inwestycji publicznych w tym regionie.
Państwa takie jak Polska, Czechy,
ale także Bułgaria, Rumunia czy kraje
bałtyckie podkreśliły skuteczność
polityki spójności i WPR jeszcze
przed ogłoszeniem wniosku Komisji
Europejskiej.
„Przypomniano,
że
proces
zmniejszania różnic rozwojowych
między państwami członkowskimi
nie
jest
jeszcze
wystarczająco
zaawansowany,
aby
ograniczyć
wydatki na te polityki” – powiedział
ekspert
Polskiego
Instytutu
Spraw Międzynarodowych (PISM)
Melchior Szczepanik, który również
podkreślił, że wyżej wymienione kraje
wyraziły gotowość do rozważenia
wyższego wkładu do wspólnego
budżetu, który przekroczyłby 1 proc.
dochodu narodowego brutto (DNB)
UE, ustanowionego w bieżących
wieloletnich ramach finansowych.

WSPÓŁPRACA
PARLAMENTÓW
NARODOWYCH

„Czechy i Polska są zgodne, że
musimy wzmocnić politykę spójności
i jej fundusze. To ważna kwestia,
w której powinniśmy współdziałać
i iść naprzód” – powiedział Lubomir
Zaorálek, były szef czeskiej dyplomacji
i obecny szef Komisji Spraw
Zagranicznych czeskiego parlamentu.
Ekonomista
Pavel
Sobíšek
potwierdził, że czeska i polska wizja
przyszłego budżetu UE ma wiele
podobieństw. „We wspólnym interesie
Polski i Czech jest zmniejszenie
proponowanych przesunięć funduszy
UE z krajów Europy Środkowej do
południowych,
które
wcześniej
były bogatsze, ale od czasu kryzysu
finansowego utrzymują się w stagnacji
w przeciwieństwie do krajów Europy
Środkowej” – wyjaśnia Sobíšek.
Z powodu cięć, skuteczność
redystrybucji
funduszy
będzie
znacznie ważniejsza niż wcześniej.
Według Związku Miast i Gmin
Republiki Czeskiej, regiony potrzebują
inwestycji w lokalną infrastrukturę
transportową,
parkingi,
usługi
publiczne i turystykę.
Pozarządowa organizacja wyraziła
również chęć zmniejszenia obciążeń
administracyjnych w przyszłości.
„Projekty powinny koncentrować się
na korzyściach dla społeczeństwa,
Ciąg dalszy na stronie 9
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a nie na ilości warunków, które muszą
być spełnione podczas realizacji
projektu” – uważa organizacja.
Rozwój regionalny ma również
duże znaczenie dla Polski. Właśnie
w tym celu spotkali się szefowie
parlamentów
krajowych
obu
państw w 2018 r. Radek Vondráček
w imieniu Czech i Marek Kuchciński
z ramienia Polski stwierdzili, że ich
parlamenty powinny ujednolicić
swoje stanowiska.
„Naszym wspólnym celem jest
tworzenie
europejskich
aktów
prawnych wraz z parlamentami
narodowymi w najwyższym stopniu,
komunikacja
z
Parlamentem
Europejskim i zapewnienie, że
stanowiska, które podzielamy, będą
obecne w Europie” – powiedział
Vondráček.
Kuchciński zgodził się z tym
podejściem i dodał, że powinno się ono
koncentrować nie tylko na polityce
spójności, ale także na Wspólnej
Polityce Rolnej (WPR).
„Musimy wzmocnić dwustronną
współpracę
między
komisjami
parlamentarnymi i stworzyć wspólne
podejście do przyszłego budżetu
europejskiego” – zauważył Kuchciński.

CZECHY I POLSKA SILNYMI
GRACZAMI?
Czechy i Polska często podzielają
swoje poglądy również ze Słowacją
i Węgrami.
„Kraje V4 prezentują podobne
stanowisko
podczas
negocjacji
przyszłego
okresu
finansowego.
Koncentrują się na spójności, ale
także na uproszczeniu finansowania
i większej elastyczności w redystrybucji
pieniędzy” – powiedziała Olga
Letáčková z czeskiego Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.
Grupa Wyszehradzka rozpoczęła
debatę nad przyszłym budżetem
UE dwa lata temu, aby głos tych
czterech krajów był silniejszy podczas
negocjacji na szczeblu europejskim.
Wspólnie stanowią silny głos w UE,
który może przeforsować swój własny
program, powiedziała Letáčková.
Jednak co warto podkreślić,
Polska i Węgry są obecnie uważane za
„państwa niepokorne”.
Spór o praworządność utrudni
walkę o polskie interesy w trakcie
negocjacji budżetowych. Rząd ma
wiele do wygrania. Słabsza pozycja
negocjacyjna Polski – największego
beneficjenta budżetu UE – sprzyja
tym, którzy nie chcą płacić więcej do
budżetu UE. Wśród tych krajów jest
Holandia, której premier Mark Rutte
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w pełni poparł działania Komisji
Europejskiej w stosunku do Polski
podczas przemówienia w Parlamencie
Europejskim.
Ale planowane cięcia finansowe
dla Europy Środkowej nie mogą być
po prostu uważane za karę za złe
zachowanie. Robin Huguenot-Noël
z European Policy Center uważa, że
cięcia są raczej wynikiem korekty
priorytetów Brukseli, która teraz,
przeznaczając
więcej
pieniędzy
na kraje południa Europy, chce
zagwarantować większą stabilność
w strefie euro.
„To nie powinno być interpretowane
jako kara. Zwłaszcza, że c ięcia dotykają
również tych krajów, które nie są
w sporze z Komisją” – powiedział
ekspert. Cięcia w polityce spójności,
której celem jest zmniejszenie różnych
poziomów gospodarczych między
regionami, dotkną również takie kraje,
jak Niemcy czy Francja.
Jedną z przestrzeni dialogu,
w której bierze udział Polska, a także
Czechy, jest format Friends of Cohesion
(Przyjaciele Spójności) – grupa
państw, których ambicją jest silniejsza
polityka spójności. Ta grupa składa
się z ponad dziesięciu nowych państw
członkowskich UE, w tym Chorwacji.

10
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Polska i Czechy:
Jak „odnowić” miks energetyczny?
A d é l a D e n k o v á i K a r o l i n a Z b y t n i e w s k a | E U R A C T I V. c z i E U R A C T I V. p l

Zarówno w Polsce, jak i w Czechach węgiel
stanowi główny filar energetyki. [© Pixabay]

Z

arówno w Polsce, jak i w Czechach
węgiel stanowi główny filar
energetyki. W Polsce odpowiada
za około 80 proc. wytwarzanej energii.
W Czechach udział węgla w koszyku
energetycznym jest dwa razy niższy ze
względu na rosnące znaczenie energii
jądrowej.
Oba kraje notują spadek udziału
węgla na rzecz gazu i odnawialnych
źródeł energii (OZE). To w niewielkim
stopniu wiąże się także ze spadkiem
emisji gazów cieplarnianych – to
dobra wiadomość szczególnie dla

polskich obywateli, ponieważ według
niesławnej
listy
zanieczyszczeń
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast europejskich znajduje się
właśnie w Polsce.

POLSKA: BRAK STRATEGII
ENERGETYCZNEJ, TYLKO
TRYB AD HOC
Polska ma najmniej zróżnicowany
miks energetyczny w całej UE.
Niezmiennie
króluje
w
nim
węgiel. Wszystkie polskie rządy po

transformacji demokratycznej broniły
jego roli w polskiej gospodarce.
Zaledwie przed rokiem polski minister
energetyki Krzysztof Tchórzewski
powiedział, że Polska nie zrezygnuje
z węgla, ale także, że jego udział
w miksie energetycznym w 2050 r.
może sięgać nawet 50 proc.
Gorzka prawda jest jednak taka, że
polski węgiel jest niekonkurencyjny
w porównaniu do importu spoza
Europy. W związku z tym wielkość
importu wciąż rośnie. Zwłaszcza
Ciąg dalszy na stronie 11
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z Rosji. To się opłaca, ponieważ
nawet przy uwzględnieniu kosztów
transportu węgiel rosyjski jest o około
20-25 proc. tańszy od lokalnego. I jest
lepszej jakości. Ta sytuacja jest jednak
kontrowersyjna
geopolitycznie,
biorąc pod uwagę silny głos Polski
za niezależnością energetyczną UE
od Rosji, zwłaszcza w kontekście
gazociągu NordStream 2.
Dodatkowo,
dzisiaj
prawie
60 proc. polskiej infrastruktury
energetycznej ma ponad 30 lat.
Biorąc pod uwagę plany dotyczące
redukcji emisji gazów cieplarnianych
zawarte w porozumieniu paryskim
i unijnej strategii energetycznoklimatycznej, połowa z nich powinna
zostać zamknięta do 2035 r. Niektórzy
eksperci nadal biorą pod uwagę czyste
technologie węglowe, jednak aby je
zastosować, musimy najpierw mieć
węgiel. Tu koło się zamyka, bo ów
węgiel– jak już poprzednio zostało
wspomniane – coraz rzadziej pochodzi
z polskich kopalń.Jest to więc
sprzeczne z polityczną narracją na
temat bezpieczeństwa energetycznego
Polski i suwerenności energetycznej
w oparciu o nasz narodowy skarb –
węgiel.
„Należy dążyć do zmniejszenia
jego emisyjności poprzez rozwój
mniej emisyjnych źródeł: gazowych
i odnawialnych z obowiązkiem
zapewnienia
stabilnych
dostaw
w podstawie. Oznacza to, że nie można
dążyć do stu procent”– mówi Wojciech
Jakóbik z BiznesAlert.pl.
„Jeśli Polska nie zdywersyfikuje
swojego miksu energetycznego do
roku 2050., zmniejszymy nasze
emisje CO2 o zaledwie 7 proc.
W zdywersyfikowanym scenariuszu
obniżyliśmy poziom emisji CO2
o około 62 proc., a w scenariuszu
OZE o 80 proc. (raport think tanku
Forum Energii na temat różnych
scenariuszy miksu energetycznego
do roku 2050 TUTAJ). Ważne jest
zatem (…) urozmaicanie naszego

miksu energetycznego”- powiedziała
EURACTIV
Joanna
MaćkowiakPandera z Forum Energii.
Pomimo
deklaratywnego
przywiązania
polskiego
rządu
do węgla, w rzeczywistości jego
wydobycie systematycznie zmniejsza
się od lat – na korzyść gazu ziemnego,
OZE i – kto wie – może też energii
jądrowej.
Ta część „kto wie” jest kluczowa dla
zrozumienia, jaki jest główny problem
polskiej strategii energetycznej. Jest
nim… jej brak. Polska od lat działa
w trybie ad hoc, uzasadniając go
nieprzewidywalnością
światowego
rynku
energetycznego,
szybkim
rozwojem
technologicznym
i wymogami zewnętrznymi, takimi
jak międzynarodowe porozumienia
klimatyczne.
Polski
rząd
od
wielu
lat
zmaga się z tworzeniem strategii
energetycznej.
Energia
jądrowa
jako jej kluczowy element nawraca
w tym niekończącym się procesie jako
lejtmotyw. Uwzględnienie jej jednak
stanowić będzie wyzwanie ze względu
na długoterminowe ramy czasowe
przygotowania i budowy, wyboru
źródła technologii oraz – oczywiście
–wysokich kosztów. Z drugiej strony,
każda decyzja strategiczna wymagać
będzie kosztownych inwestycji i – póki
co – nierodzimej technologii.
Według
strony
internetowej
Ministerstwa Energii– i deklaracji
rządu – strategia ma być gotowa
do końca tego roku. Mało kto w to
wierzy, ale jeśli się uda… wspaniale.
Stworzenie strategii jest sprawą
najwyższej wagi, ponieważ tylko znając
strategię państwa firmy energetyczne
będą mogły planować inwestycje
w Polsce. Dodatkowo, bez tej strategii
trudno też będzie ocenić, czym
będzie sukces Polski jako gospodarza
tegorocznego
międzynarodowego
szczytu
klimatycznego
COP24.
Ponadto,jakakolwiek strategia ma
szansę „sprawić, że Polska skoncentruje
się na nowym celu. I wreszcie
zaplanowana
i
skoordynowana
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transformacja energetyczna kosztuje
mniej niż chaotyczna modernizacja ” –
mówi Joanna Maćkowiak-Pandera.

CZECHY: NUKLEARNY
WZROST
Węgiel brunatny jest głównym
filarem produkcji energii w Republice
Czeskiej. W ubiegłym roku około
42
proc.
energii
elektrycznej
wyprodukowano
w
instalacjach
opalanych węglem brunatnym. Ta
sytuacja będzie się jednak zmieniać.
Ze względu na wyczerpywanie
się zasobów węgla, ograniczenia
w wydobyciu i przepisy dotyczące
ochrony
środowiska,
sektor
będzie stopniowo się zmniejszał
w nadchodzących dekadach.
Energia
jądrowa
powinna
być wyborem na przyszłość. Tak
przynajmniej wynika z polityki
energetycznej państwa i głównego
dokumentu strategicznego, który
nakreśla rozwój do 2040 r. Do tego
roku elektrownie jądrowe powinny
wytwarzać od 46 proc. do 58 proc.
energii elektrycznej. Budowa nowych
bloków jądrowych ma zatem kluczowe
znaczenie,
ponieważ
istniejące
jednostki nie mają wystarczającej
przepustowości. W chwili obecnej
energia jądrowa stanowi 33 proc.
miksu.
Do 2035 r. powinien zostać
zbudowany jeden nowy reaktor
jądrowy w lokalizacji Dukovany,
a kolejne trzy bloki powinny powstać
później.
Ale
proces
decyzyjny
dotyczący finansowania projektów jest
opóźniony. Wyniki negocjacji rządu
na ten temat miały zostać ogłoszone
wiosną 2018 r., ale teraz oczekuje się,
że nastąpi to dopiero pod koniec roku.
Do tego czasu nie można uruchomić
przetargu publicznego na wybór
dostawcy technologii.
„Czeskie władze mogą nawet
podjąć decyzję, że w drugiej turze
nie zdecydują się na publiczny
Ciąg dalszy na stronie 12
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przetarg. W takim przypadku „fiński”
sposób
[inwestycja
konsorcjum
przedsiębiorstw
energetycznych
i przemysłowych] nie jest realistyczny.
Ale scenariusz „węgierski” mógłby
być opłacalny – powiedział analityk
ds. bezpieczeństwa energetycznego
Tomáš Vlček z Uniwersytetu Masaryka
w Brnie.
Możliwość
zbudowania
nowego bloku w ramach umowy
międzyrządowej
z
wybranym
partnerem stała się jedną z opcji często
wymienianych w debacie politycznej.
Wydaje się, że jest ona promowana
głównie przez tych, którzy popierają
ideę, że rosyjski Rosatom powinien
zostać wybrany jako dostawca
technologii. To, czy taki scenariusz
rozwiązałby kwestię finansowania
(węgierski projekt Paks II ma być
finansowany z pożyczki od państwa
rosyjskiego),
pozostaje
kwestią
otwartą.
Jeśli Czechy zrezygnują jednak
z energetyki jądrowej jako kluczowego
źródła
energii,
prawdopodobnie
ciężar inwestycyjny przesunie się na
gaz ziemny. To źródło energii budzi
obawy w kontekście bezpieczeństwa
energetycznego, ponieważ oznacza
większe uzależnienie od zewnętrznych
zasobów gazu ziemnego. Czechy
praktycznie nie produkują bowiem
własnego gazu i są całkowicie
uzależnione od dostaw z Rosji.
Z drugiej strony, kraj ten jest dobrze
połączony z rynkami zachodnimi
(praktycznie cały gaz przechodzi
przez zachodnią trasę), a trwająca
liberalizacja rynku UE oraz rozwój
globalnego rynku LNG daje nadzieje
na przyszłość. Republika Czeska jest
również ważnym krajem tranzytowym,
który stale wzmacnia swoją pozycję
pod
względem
bezpieczeństwa
energetycznego.

NORDSTREAM 2
Jest to również jeden z powodów,
dla których czeski rząd pozostaje
neutralny wobec NordStream 2.
„Projekt ten nie jest problematyczny
dla Republiki Czeskiej, ponieważ
pozycja kraju tranzytowego zostanie
w jego ramach zachowana, a może
nawet wzmocniona”, wyjaśnia Martin
Jirušek, kolega Vlčka z Uniwersytetu
Masaryka. W tej kwestii interesy obu
analizowanych krajów – Polski i Czech
– są więc rozbieżne.
Polska jest przeciwna budowie
gazociągu NordStream 2 i traktuje
ten projekt jako przedsięwzięcie
polityczne, w przeciwieństwie do Rosji
i Niemiec, które deklarują, że gazociąg
to projekt czysto biznesowy. Jednak
biorąc pod uwagę ogólne stosunki UERosja, trudno jest przymknąć oko na
polityczny wymiar tej inwestycji.
Polska domaga się, aby projekt
gazociągu był w pełni zgodny
z prawem UE. „Mamy wsparcie z wielu
krajów, nie tylko tych przekonanych
przez nasze argumenty, ale także
tych
dostrzegających
szkodliwe
skutki projektu dla solidarności
europejskiej” – powiedział niedawno
polski wiceminister energetyki Michał
Kurtyka.
Mimo to wykorzystanie gazu
ziemnego jest postrzegane jako drogie
(ze względu na koszty paliwa) i nie do
końca zgodne z unijnymi wysiłkami
na rzecz ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszczenia
powietrza,
mówi
Pavel
Farkač
z Konfederacji Przemysłu Republiki
Czeskiej.

PERSPEKTYWY NA
PRZYSZŁOŚĆ
„Postrzegamy
połączenie
źródeł jądrowych i odnawialnych
z równoważącą rolą paliw kopalnych,
choć w ograniczonym zakresie, jako
optymalny miks energetyczny dla
Czech” – powiedział Farkač.

Wielu ekspertów i polityków
twierdzi, że źródła odnawialne
powinny odgrywać ważniejszą rolę,
ale oficjalna polityka obu krajów
pozostaje konserwatywna – wskazuje
na stosunkowo niewielką ekspozycję
na energię słoneczną oraz brak
pełnego bezpieczeństwa dostaw.
Nadal jednak udział energii ze
źródeł odnawialnych będzie musiał
odpowiadać polityce europejskiej.
27 proc. OZE w ostatecznym
zużyciu energii brutto do 2030 r.
zostało pierwotnie zaproponowane
przez Komisję Europejską. Jednak
w czerwcu 2018 r. Rada UE i Parlament
Europejski osiągnęły porozumienie
w sprawie ogólno-unijnego celu
w zakresie energii odnawialnej na
poziomie 32 proc. W 2016 r. udział
odnawialnych źródeł energii wynosił
około 15 proc. w Czechach i 13,5 proc.
w Polsce (około 70 proc. z biomasy).
Natomiast do końca tego roku
wszystkie państwa członkowskie UE
powinny opracować swoje krajowe
plany dotyczące spełnienia unijnych
celów klimatycznych.
Niezależnie od tego, niezbędne jest
zapewnienie, by w ramach tworzonych
właśnie kolejnych wieloletnich ram
finansowych (WRF) Unia wyraźnie
zaplanowała wsparcie inwestycji
państw w dekarbonizację gospodarki
i zieloną transformację energetyczną.
I zarówno polski, jak i czeski rząd
powinny o takie rozwiązania zabiegać.
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Wojny z Rosją nie będzie
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Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski to przede wszystkim agresywna
polityka Federacji Rosyjskiej, niestabilne sąsiedztwo na wschodniej i
południowej flance NATO oraz terroryzm [© Pixabay]

G

łównym zagrożeniem dla
bezpieczeństwa Polski jest
agresywna polityka Federacji
Rosyjskiej. Czescy eksperci wskazują
z kolei przede wszystkim zagrożenia
wynikające ze zmieniającego się
układu sił na świecie.

KTO SIĘ BOI ROSJI?
Główne
zagrożenia
dla
bezpieczeństwa Polski to przede
wszystkim
agresywna
polityka
Federacji
Rosyjskiej,
niestabilne
sąsiedztwo
na
wschodniej
i południowej flance NATO oraz
terroryzm, zgodnie z Koncepcją
Obrony Rzeczypospolitej Polskiej 2017
przygotowaną przez Ministerstwo

Obrony Narodowej.
Również Tomasz Smura z Fundacji
Pułaskiego i Warsaw Security Forum
wskazuje na Rosję jako na główne
zagrożenie dla Polski zarówno
w militarnym kontekście, jak i poza
militarnym. Jego zdaniem stoimy
przed ryzykiem dezintegracji Zachodu
rozpadającego się na naszych oczach
w wyniku nieprzewidywalnych decyzji
Donalda Trumpa i wewnątrz unijnych
sporów. A Kreml tylko zaciera ręce.
Rosja też jest cały czas prezentowana
w przestrzeni publicznej jako nasz
polski wróg nr 1– ludzie wszędzie
widzą, czytają i słyszą, jak to prowadzi
ona ćwiczenia wojenne tuż przy unijnej
granicy, a potem, że kolejne prowadzi
z Chinami, czyli w domyśle, że połączą

swoje moce przeciwko Zachodowi,
na którego przedmurzu jest przecież
Polska, że prowadzi cyberataki
wymierzone w USA (a ostatnio też
nieudany – możliwe, że celowo – atak
na Organizację ds. Zakazu Broni
Chemicznej w Hadze), manipuluje
mediami społecznościowymi i szerzy
dezinformację.
Jednak
generał
Waldemar
Skrzypczak, były dowódca sił lądowych
i wiceminister obrony narodowej,
oferuje słowa otuchy. Jego zdaniem
wojny nie będzie. Polacy nie muszą
się bać. Autorzy tego tekstu zapytali
generała, dlaczego zatem tak bardzo
boimy się Rosji. „Z powodu rosyjskiej
Ciąg dalszy na stronie 14
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propagandy” – odpowiada generał.
Ta propaganda jest rozprzestrzeniana
i potęgowana przez media, które
szukają jak najbardziej „klikalnych”
treści oraz przez polityków, którzy
dobrze znają moc strachu. A Władimir
Putin świetnie zdaje sobie sprawę
z tego, że wojnę z Zachodem by
przegrała, a „Rosja już nigdy nie
byłaby taka, jaką jest teraz – czyli …
putinowska” – powiedział generał
Skrzypczak.
Drugie poważne zagrożenie ma
bardziej egzystencjalny charakter.
Chodzi o dezintegrację porządku
światowego, jaki znamy. Ten pogląd
podzielają też Czesi. Dlaczego jest
to groźna perspektywa i – jeśli
rzeczywista – powinniśmy stać się
„architektem” tworzącego się na nowo
porządku światowego?
Ponieważ „sieć instytucjonalnych
powiązań w ramach UE, NATO i ONZ
pozwalała Zachodowi dawać sobie
do tej pory, choć nie zawsze idealnie
(np. w przypadku kryzysu euro),
radę z wyzwaniami, i to – dzięki
współpracy – w stosunkowo tani
i bezbolesny sposób” – mówi Tomáš
Weiss z Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Karola w Pradze.
Dodaje, że obecna sytuacja, w której
państwa narodowe nie respektują
już
prawa
międzynarodowego
stopniowo
ogranicza
stabilność
konstelacji światowej, prowadzi do
częstszych konfliktów regionalnych
i wynikających z nich problemów,
takich
jak
upadanie
państw
i niekontrolowane fale migracji.
Zdaniem
Ondřeja
Ditrycha
z
Instytutu
Stosunków
Międzynarodowych
w
Pradze
zmniejszająca się rola multilateralizmu
i wysiłki niektórych „wielkich graczy”
na rzecz alternatywnych, częściowo
rewizjonistycznych modeli układu
światowego stanowią największe dziś
zagrożenia. „Asertywne rozszerzanie
stref wpływów oraz podważanie
zaufania do instytucji politycznych

i publicznych również jest z tym
związane” – wyjaśnia analityk.
W tym kontekście Zachód, Unia
Europejska i NATO – zamiast podążać
drogą do osiągnięcia statusu światowej
potęgi, oddaje się samo-dezintegracji.
Główne siły, które inspirują i wspierają
ten proces, to nieprzewidywalna, ale
już przewidywalnie protekcjonistyczna
polityka prezydenta USA Donalda
Trumpa,
amerykańsko-chińska
spirala wojny handlowej, która może
zwiastować nową recesję, alienacja
Iranu, która ze względu na potencjalny
wzrost cen ropy może doprowadzić do
takiego samego efektu jak ww. wojna
handlowa. Tomasz Smura wspomina
także o presji migracyjnej na Europę
– ubocznym skutku trwającej wojny
w Syrii.
Swoje trzy grosze do dezintegracji
Zachodu dorzuca też Rosja. „Putin
miesza się w Europie, a Europa się
przez niego kruszy. Pod tym względem
jest on głównym wrogiem UE. Jego
doktryna to: jeśli zachwieję Unią,
zachwieję też NATO. W tym kontekście
warto zdać sobie sprawę, że ani Viktor
Orban, ani prezydent Słowacji Andrej
Kiska nie grają w drużynie Grupy
Wyszehradzkiej, ale także w zespole
Kremla”- powiedział generał. Również
prezydent Czech Miloš Zeman znany
jest ze swoich prorosyjskich sympatii
– na przykład bronił Rosji po zatruciu
Siergieja i Julii Skripalów w Wielkiej
Brytanii.
Smura wskazuje też na terroryzm.
Jego zdaniem, pomimo tego, że
wyzwanie terrorystyczne zmalało,
sytuacja może się odwrócić. Radykalni
muzułmanie, którzy pojechali walczyć
w Syrii, mogą teraz chcieć wrócić na
Zachód.
Ditrych
wspomina
również
o wyzwaniach, takich jak wywołane
przez człowieka zmiany klimatu,
które obecnie przyczyniają się do
destabilizacji słabiej rozwiniętych
części świata, co może uderzyć Europę
rykoszetem. Z czasem jednak zmiany
klimatyczne dotkną też Europę
bezpośrednio.

JAK POLSKA I CZECHY
MOGĄ STAWIĆ CZOŁA
ZAGROŻENIOM?
Ani Polska, ani Czechy nie są
w stanie poradzić sobie z tymi
wyzwaniami samotnie, a nawet
współdziałając
w
ramach
V4.
„Powinniśmy zatem być wiarygodnym
sojusznikiem zarówno w ramach UE,
jak i współpracy transatlantyckiej,
bo to stanowi naszą gwarancję
bezpieczeństwa” – powiedział Ditrych.
To rozwiązanie wydaje się racjonalne
zarówno dla Polski i Czech, jaki i dla
innych państw UE.
Smura dostrzega duży potencjał
dla Polski w umacnianiu jedności
Zachodu poprzez prowadzenie mądrej
mediacji między UE a USA. To znaczy,
nie dwustronnie, jak wydaje się, że
robimy to dzisiaj, ale w imieniu całej
europejskiej wspólnoty.
Potrzebujemy
też
oczywiście
konwencjonalnych
możliwości
obronnych, aby móc wykorzystywać
je w operacjach UE i NATO. Polska
inwestuje w swoją potęgę militarną.
Jednak realizuje też pomysły, które
mobilizują prawdopodobnie za duże
środki proporcjonalnie do możliwej
efektywności militarnej. Takie jak
obrona terytorialna, która owszem,
może
ona
wesprzeć
potencjał
militarny, ale tylko w wypadku
zagrożenia hybrydowego, na granicach
Polski lub w przypadku rzeczywistych
zagrożeń terrorystycznych. „Diabeł
tkwi w szczegółach” – podkreśla
Smura. Jego zdaniem ważne jest,
aby inwestować też w modernizację
konwencjonalnej armii i sprzętu
wojskowego. A te inwestycje są jak
mówi obecnie ograniczane z powodu
wyczerpania rezerw finansowych na
wyżej wymienione jednostki obrony
terytorialnej.

GŁÓWNI PARTNERZY
STRATEGICZNI

Ciąg dalszy na stronie 15
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Istnieją jednak pewne różnice
w
perspektywach
partnerstwa
strategicznego dla obu krajów.
Polska, obok NATO i UE, wskazuje
na istotność bliskich stosunków
z USA, historycznym sojusznikiem,
przynajmniej
na
poziomie
deklaratywnym – i też w zakresie
współpracy wojskowej. Na poziomie
regionalnym Polska obok V4 wymienia
także Rumunię, kraje bałtyckie
i skandynawskie dla aktywnej polityki
wschodniej. Z drugiej strony, Czesi
wymieniają Niemcy jako ważny filar
ich regionalnej współpracy obronnej,
obok V4. „Republika Czeska prowadzi
również dwustronną współpracę
obronną z innymi krajami. W ten
sposób możemy poprawić zdolności
naszych sił zbrojnych i nauczyć się
współpracować z innymi podczas
europejskich
i
transatlantyckich
działań wojskowych”- mówi rzecznik
czeskiego Ministerstwa Obrony Jan
Pejšek.
Zarówno
dla
polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
jak i dla czeskiego Ministerstwa
Obrony, zapewnienie bezpieczeństwa
narodowego wymaga równoczesnego
działania w trzech uzupełniających się
wymiarach: sojuszniczych – opartych
na NATO i UE, regionalnych – Grupie
Wyszehradzkiej, oraz narodowych
– mających na celu znaczne
wzmocnienie własnych możliwości
obronnych.
Zdaniem generała Skrzypczaka
Czesi są wygodnymi partnerami
dla
wszystkich.
Współpracują
z tymi, którzy mają akurat przewagę,
traktując wszystkich i wszystko
z dystansem. „Czesi najbardziej cenią
interesy gospodarcze, a nie polityczne”
– powiedział. „To bardzo sprytne”.

STAN ARMII
Z krajów UE Polska ma szóstą
najsilniejszą armię (po Francji,
Wielkiej
Brytanii,
Niemczech,

Włoszech i Hiszpanii). Działania
wojenne na wschodniej Ukrainie oraz
rosnąca śmiałość Rosji zmusiły polski
rząd do zwiększenia wydatków na
zakup sprzętu wojskowego.
Budżet MON na 2018 r. wynosi
41 mld PLN (około 10 mld EUR). Ta
kwota nie wystarcza na zaspokojenie
palących potrzeb polskiej armii.
Powód?
Wzrost
kursu
dolara,
nieprzewidziany wzrost kosztów
programu obrony przeciwlotniczej
i przeciwrakietowej „Wisła” oraz
przekroczenie kwot przeznaczonych
na utworzenie Sił Obrony Terytorialnej
(1,5 mld zł rocznie). „W tej chwili Polska
nie byłaby w stanie obronić się przed
atakiem ze strony Rosji czy Białorusi”
– mówi generał Skrzypczak.
„Przeciwnik wie, że armia nie
modernizuje się, że nie ma postępu, że
szkolenie armii zostało ograniczone
lub
że
buduje
się
formację
paramilitarną, która nie pasuje do
struktur NATO. Wróg czyta nasze
media, obserwuje armię polską, ma
agentów wszędzie. Na Kremlu śpią
spokojnie” – dodaje generał.
Republika Czeska ma skromniejsze
ambicje niż Polska. Praga nie marzy
o tym, by stać się wiodącą potęgą
regionalną.
Zdaniem
czeskich
ekspertów,
czeska
armia
jest
w dobrym stanie i cieszy się szacunkiem
w Europie, ale jednocześnie potrzebuje
reformy. Ich zdaniem należy przede
wszystkim wzmacniać już istniejące
zdolności czeskiej armii.
„Zobowiązanie do dwóch procent
PKB na armię to jedno, a rzeczywistość
drugie. Przynajmniej w dwóch
nadchodzących
dziesięcioleciach
najprawdopodobniej armia czeska
będzie
funkcjonować
przede
wszystkim w misjach poza krajem „mówi Ditrych.
„Trudno przewidzieć, w jakich
scenariuszach przyjdzie uczestniczyć
armii czeskiej. Dlatego aby zapewnić
przewidywalność wobec partnerów
i firm przemysłu zbrojeniowego, ważne
jest opracowanie strategii wdrażania
nowych narzędzi finansowych, takich
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jak Europejski Fundusz Obronny
czy współpracy w ramach PESCO „dodaje.

PESCO
Polska, składając oficjalny wniosek
o włączenie do PESCO czyli „stałej
współpracy strukturalnej” w ramach
UE, wskazała, że 
nie powinna one
w żadnym stopniu konkurować z NATO
i uwzględniać potrzeby wschodniej
Europy. Rozwój przemysłu obronnego,
wspólne
zamówienia
na
broń
i dzielenie się sprzętem wojskowym,
do czego dąży PESCO, to szansa na
zwiększenie zdolności obronnych
Europy.
„Bezpieczniejsza
Europa
to bezpieczniejsza Polska” – uważa
premier Mateusz Morawiecki. „Polska
bierze udział w dziewięciu projektach
PESCO. Po tych dwóch, które były we
wstępnym procesie zgłoszone, także
zgłosiłem sześć kolejnych i siódmy –
organizowany przez Francję, dotyczący
przeciwdziałania
zagrożeniom
biochemicznym„ – podkreślił minister
obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Czesi zwracają również uwagę,
że działania PESCO mogą rozwinąć
czeskie zdolności w niektórych
obszarach, ale nie zastąpią złożonego
i
wszechstronnego
procesu
planowania NATO. Działania UE
powinny być jedynie uzupełnieniem
działań NATO.
Rząd czeski uważa jednak, że PESCO
jest „narzędziem umożliwiającym
uczestniczącym
państwom
intensywniejszą współpracę i wspólne
rozwijanie zdolności wojskowych.
Jednocześnie postrzegamy to jako
szansę dla Europy, aby wziąć na siebie
większą odpowiedzialność w polityce
obronnej i wzmocnić europejską część
NATO „- przyznaje Jan Pejšek.
Firma Glomex Military Supplies
oferuje ciekawe propozycje dla
rozwoju przemysłu zbrojeniowego,
które wpisują się w misję PESCO. Jak
mówi rzecznik Jiří Grund, PESCO jest
Ciąg dalszy na stronie 16
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interesującą dla tego celu platformą.
Decyzja, jaką drogą pójść, leży na
barkach polityków – przemysł będzie
musiał się dostosować. „Najgorszą
rzeczą jest niepewność, co nastąpi
dalej. Zmiana decyzji politycznej
zajmuje
godzinę,
przebudowa
przemysłu i rozwój nowych powiązań
biznesowych na różnych rynkach trwa
lata” – wyjaśnia Grund.

EFO – EUROPEJSKI
FUNDUSZ OBRONNY
W
ubiegłym
roku
Komisja
Europejska uruchomiła Europejski
Fundusz Obronny (EFO), aby pomóc
krajom
UE
w
dokładniejszym
wydatkowaniu pieniędzy podatników,
poprzez ograniczenie dublowania
wydatków i współpracy– także
międzypaństwowej – w celu uzyskania
korzystniejszego stosunku jakości do
ceny w zamówieniach publicznych.
Zarówno Polska, jak i Czechy
pozytywnie oceniają tę inicjatywę –
niewątpliwie oznacza to dodatkowy
budżet i mądrzejsze wydatki. Ale
widzą także pewne „ale” i przestrzeń
do poprawy.
Aby skorzystać z EFO, Polska
może wspólnie z partnerami UE
uruchomić
projekty
badawcze,
programy rozwojowe, czy plany
zakupów
militarnych.
Zakupy
broni od podmiotów krajowych
i przedsiębiorstw spoza UE oraz
programy offsetowe nie będą mogły
liczyć na wsparcie UE.
Jednocześnie
wciąż
wiele
szczegółów
dotyczących
EFO
wymaga doprecyzowania. To daje
Polsce możliwość wynegocjowania
ułatwień dla polskich firm obronnych
w korzystaniu z funduszy UE.
W szczególności Polska może dołączyć
do PESCO konkretne propozycje
dotyczące projektów przemysłowych
i
obronnych
oraz
programów
pozyskiwania zdolności, tym bardziej,
że priorytetem dla EFO będzie wsparcie

finansowe dla projektów objętych
PESCO – podkreśla analityk Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych
(PISM) Marcin Terlikowski.
Również Praga widzi pozytywny
potencjał EFO. Ale jest jedno
potencjalne… „ale”. „Kluczową częścią
będzie dla nas ochrona czeskiego
przemysłu. Fundusze muszą być
sprawiedliwie rozdzielane nie tylko
na najbardziej wpływowe korporacje
z największych krajów UE. Poza tym,
propozycja 13 miliardów euro na
lata 2021-2027 jest bardzo ambitna
i nasuwa się pytanie, czy przemysł jest
w ogóle w stanie zaabsorbować taką
sumę pieniędzy”- mówi Pejšek.
Według
Glomex
fundusz
może pomóc osiągnąć wyższą
konkurencyjność, większą autonomię
strategiczną i dostarczyć informacji
na temat lepszego zarządzania
wydatkami wojskowymi. „Biorąc
pod
uwagę
nieprzewidywalne
zachowanie niektórych globalnych
graczy, kluczowe znaczenie dla
Europy ma poprawa jej niezależności
w zakresie zdolności wojskowych,
transportowych i wywiadowczych” –
mówi Jiří Grund.
Wszystkie te wydatki, inwestycje
i mechanizmy współpracy nie
zastąpią jednak największej gwarancji
bezpieczeństwa jaką jest jedność UE
i Sojuszu Transatlantyckiego. Bez
względu na to, ile miliardów euro
byśmy nie wydali, my – Polska, Czechy,
Europa, Zachód – nie będziemy w stanie
skutecznie stawić czoła wyzwaniom
wynikającym z trwających zmian
w ładzie globalnym w pojedynkę.
I tylko razem możemy naprawdę
być architektami tworzącego się
globalnego ładu, a nie tylko widzami
czy
zwykłymi
komentatorami
wydarzeń
międzynarodowych
–nawiązując do życzenia JeanClaude’a Junckera wyrażonego we
wrześniowym Orędziu o Stanie Unii
2018.
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WYWIAD

Minister Bartosz Cichocki:

Państwa członkowskie
powinny być liderami
reformy UE
K a r o l i n a Z b y t n i e w s k a | E u r A c t i v. p l

Bartosz Cichocki

P

olskie
władze
na
Unię
„narzekają” nieporównywalnie
mniej niż władze wielu innych
państw członkowskich – powiedział
EURACTIV.pl
Bartosz
Cichocki,
wiceminister spraw zagranicznych
w rozmowie o przyszłości – ale

też teraźniejszości
europejskiej.

–

integracji

Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl:
Co Pan Minister myśli o koncepcjach
integracji
europejskiej
różnych
prędkości?

Bartosz Cichocki, MSZ: Mam
krytyczne podejście do tego typu
pomysłów. Podobne idee powracają
w
momentach
kryzysowych,
kiedy część polityków nie znajduje
odpowiedzi na unijne bolączki i sięga
po populistyczne hasła. Z każdego
kryzysu UE wychodziła jednak
mocniejsza dzięki sile i determinacji
prawdziwych liderów. Teraz będzie
podobnie i po fali głośnych, ale
nieznajdujących szerszego poparcia
pomysłów
usiądziemy
wspólnie
do stołu, by dyskutować choćby
o
poprawie
konkurencyjności
wewnątrz Unii oraz pozycji Unii na
globalnym rynku, czy o przywróceniu
Europejczykom poczucia własności
projektu integracyjnego.
To państwa członkowskie powinny
być filarami i liderami reformy UE.
To one mają legitymację do działań,
gdyż to parlamenty narodowe
i powstałe na bazie większości
parlamentarnej rządy wybierane
są przez obywateli. Stają się zatem
głosem społeczeństw. My w Polsce
Ciąg dalszy na stronie 18
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jesteśmy zwolennikami odnowienia
UE i wzmocnienia wspólnoty. Polska
ma jedną z najbardziej stabilnych scen
politycznych, notujemy dynamiczny
wzrost gospodarczy, ograniczamy szarą
strefę, ułatwiamy funkcjonowanie
biznesu, nie zapominając o słabszych
– to ma odzwierciedlenie w ratingach
zaufania inwestycyjnego do naszego
państwa, także tych najbardziej
prestiżowych.
Mówi Pan, że mamy najbardziej
stabilną scenę polityczną. Chodzi Panu
o utrzymujące się poparcie dla rządu?
Rzeczywiście, pod tym względem
PiS przegrywa wyłącznie z Viktorem
Orbanem.
Trzeci rok z rzędu po wyborach,
pierwszy w historii demokratycznej
Polski jednopartyjny rząd cieszy
się 40-procentowym poparciem.
Przewidywalność
i
stabilność
polityczna są ważne dla inwestorów.
Większość stowarzyszeń biznesowych
wypowiada się o Polsce pozytywnie.
Przedsiębiorcy mogą nie przepadać
za konserwatywnym rządem, ale
przynajmniej wiedzą, jakie reguły
u nas obowiązują i obowiązywać
będą w przyszłości. Tego nie można
powiedzieć o wielu europejskich
demokracjach.
Wspomniał Pan też o spadku
konkurencyjności UE. Chodzi Panu
tylko o to, że Europa, podobnie jak
USA, notuje coraz mniejszy udział
w
gospodarce
światowej?
UE
odpowiada za 16,3 proc. tegorocznego
produktu globalnego brutto (GDP),
podczas gdy Chiny już za 18,7 proc.
Chodzi mi zarówno o spadek
względny,
jak
i
bezwzględny.
Widzimy, że w niektórych państwach
europejskich występuje nieracjonalny
podział wydatków i dochodów. Poprzez
duże obciążenia fiskalne, rozrośniętą
administrację publiczną, zmniejszenie

elastyczności rynku pracy zmniejsza
się konkurencyjność. Niebezpiecznie
rośnie dług publiczny.
Nie jest też tak źle, biorąc pod
uwagę wyższy poziom ich rozwoju
– w Niemczech czy Francji wzrost
gospodarczy w tym roku to ok. 2 proc.,
cała UE osiągnie podobny poziom
wzrostu. Co prawda nie jest to nasze
spodziewane w tym roku 4,5 proc., ale
mamy za czym gonić.
Wzrost
Chin
oraz
innych
światowych ośrodków gospodarczych
jest
czynnikiem
obiektywnym.
Jest nam więc coraz trudniej, ale
po co sami pogłębiamy ten kryzys
populistycznymi pomysłami typu
ograniczenie swobody świadczenia
pracy, np. poprzez ograniczenie
delegowania pracowników?
Powiedział Pan, że to państwa
członkowskie
powinny
być
przewodnikami reformy UE. Akurat
reformy w stronę koalicji skupionej
wokoło strefy euro chcą państwa
członkowskie. Konkretnie Francja
i Niemcy. Poza tym sama UE to związek
państw członkowskich i wydaje mi
się, że przemawia głosem, który jest
głosem większości, nie jakiegoś obcego
brukselskiego bytu.
Nawet jeśli w gronie państw
członkowskich nie zgadzamy się
w konkretnej kwestii lub mamy różne
pomysły na osiągnięcie tego samego
celu, nie oznacza to, że lepiej zajmą
się naszymi sprawami instytucje
wspólnotowe. W końcu to rządy
i parlamenty narodowe mają najbliższy
kontakt z wyborcami i podatnikami,
więc to one powinny kierować
procesem decyzyjnym. Kluczowe
jest także to, by kierunek reform
zaakceptowały wszystkie państwa
UE. To wydłuży proces leczenia, ale
zapewni trwałe zdrowie.
Nie
jesteśmy
z
definicji
przeciwnikami
instytucji
ponadnarodowych. W wielu obszarach

skutecznie współpracujemy z KE czy PE
– choćby w dziedzinie bezpieczeństwa
energetycznego
i
polityki
sąsiedztwa. Mamy jednak wrażenie,
że w przypadkach przez traktaty
niedookreślonych
kompetencyjnie
albo wręcz nie dających Komisji
podstawy do działania, KE wykazuje
determinację do tworzenia faktów
dokonanych na swoją korzyść. To
naturalnie w konkretnej kwestii
może być korzystne, ale budzi obawy
w kontekście trwałości projektu
europejskiego.
A na czym Pana zdaniem miałaby
polegać korzyść takiego działania dla
Komisji Europejskiej, instytucji stricte
wspólnotowej?
Na posiadaniu większej władzy.
Obserwując źródła i skutki brexitu
oraz wyniki wyborów w niektórych
państwach UE-15 widać, że wyborcy
nie tylko w Polsce z niepokojem
reagują na takie tendencje Brukseli
czy Strasburga. Zatem nie tędy droga.
Wracając do tego, co powiedział Pan
o zachodnich firmach inwestujących
w Polsce, czy według Pana powinno
nam zależeć na kontynuacji obecnej roli
podwykonawcy Zachodu? Gdy naszą
główną przewagą konkurencyjną
jest niski koszt pracy, oczywiście, że
nie leżą nam nowe unijne przepisy
o
pracownikach
delegowanych,
o których Pan wcześniej wspomniał.
Powoli ta rola, jak to Pani ujęła,
„podwykonawcy Zachodu”, zmienia
się. Ale nie obrażajmy się, że wielu
dużych producentów przemysłowych
i maszynowych lokuje swoje fabryki
w Polsce – oferujemy lepsze warunki
prowadzenia działalności biznesowej,
wykwalifikowanych, oddanych pracy
pracowników, którzy są skłonni
akceptować niższe wynagrodzenie
niż na Zachodzie. Rząd Prawa
i Sprawiedliwości stawia jednak na
Ciąg dalszy na stronie 19
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nowe technologie, na kreatywność
małych i średnich przedsiębiorców,
na start-upy, e-przemysł, e-usługi. Jak
tylko się da, promujemy polską myśl
technologiczną, która – w połączeniu
z kapitałem zachodnim i skalą
globalnych sieci – będzie w przyszłości
źródłem naszej konkurencyjności.
Strategia premiera Morawieckiego,
która przewiduje objęcie całego
terytorium
Polski
warunkami
specjalnej
strefy
ekonomicznej,
sprzyja rozwojowi opartemu na
jakości. Ale owszem, nadal zarabiamy
mniej, chociaż ciężej pracujemy niż
na Zachodzie i to się pewnie jeszcze
jakiś czas nie zmieni. Mamy ogromny
sektor rolniczy, mamy węgiel, mamy
dziewiczy krajobraz naturalny – nie
wstydzimy się tego i nie odwracamy
się od tych tradycyjnych filarów
polskiej gospodarki, lecz z sukcesem
wykorzystujemy w naszej strategii
gospodarczej.
Węgiel, o którym Pan wspomina,
w coraz większym stopniu importujemy,
głównie z Rosji.
Powiedział
Pan,
że
jesteśmy
zwolennikami wzmocnienia UE. Ale
nie zawsze to współgra z tym co mówią
politycy. Myślę o słowach prezydenta
Dudy o ,,wyimaginowanej wspólnocie”
i słowach premiera Morawieckiego,
który
opowiadał,
jak
dużo
zainwestowaliśmy w infrastrukturę
i że choć z tego dużo pochodzi
z funduszy unijnych, bez nich też byśmy
sobie świetnie poradzili. Prof. Ryszard
Legutko przez wszystkie przypadki
odmienia „piątą kolumnę”. Zaś Pan
mi mówi, że Komisja Europejska
niepokojąco próbuje wzmacniać swoją
władzę. Wygląda to w efekcie tak,
jakby z perspektywy PiS nie było sensu
tej Unii wzmacniać.
Niektóre
zachodnie
redakcje
i środowiska polityczne tworzą
eurosceptyków tam, gdzie ich nie ma,

bo nie potrafią powstrzymać ofensywy
eurosceptyków u siebie. Chcemy
wzmacniać UE. Ale nie zbudujemy
nowej
jakości,
bezkrytycznie
akceptując każdy pomysł, który
zdobywa chwilowo najwięcej lajków
czy retweetów. Chcemy reformować
UE, a nie petryfikować to, co dzisiaj
mamy i co jest źródłem obecnych
problemów UE w postaci brexitu,
zadłużenia, nieskutecznych granic.
„Wyimaginowana wspólnota, z której
niewiele dla nas wynika” – moim
zdaniem jest to stwierdzenie krytyczne
i lekceważące znaczenie integracji
europejskiej dla Polski.
Znaczenie tych słów było już
wielokrotnie tłumaczone. Prezydent
opisał naukowym językiem oczywisty
fakt, że wspólnota unijna nie jest
wspólnotą naturalną – opartą na
jednym języku i pokrewieństwie. Ona
została wymyślona, zadecydowana.
Oznacza to m.in., że mamy prawo ją
zmieniać, nadawać treść. Zresztą od
momentu jej powstania przechodziła
ona znaczące zmiany i dziś jest
czymś zupełnie innym niż 10, 20 czy
30 lat temu. Premier Morawiecki –
zwracając uwagę na to, że podmioty
zewnętrzne, producenci czy banki
w postaci dywidend i marż zyskują
w sumie więcej niż my w postaci
dotacji unijnych – także stwierdza
prosty fakt.
Naszych korzyści z integracji nie
umniejsza fakt, że skorzystały na
nich również „podmioty zewnętrzne”.
Tymczasem premier mówił, że byśmy
sobie bez Unii poradzili równie
świetnie. I znowu ten lekceważący ton.
Jeśli patrzymy na dyskusję o UE
we Francji, Niemczech, Hiszpanii, nie
mówiąc już o dyskusji towarzyszącej
brexitowi, stawia się tam śmiałe
pytania o przyszłość UE i nikt nie ma
tego za złe. Stawianie także przez nas
pytań i wysuwanie propozycji na jutro
nie jest wyrazem eurosceptycyzmu.
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Wręcz odwrotnie – nie można
ignorować faktu, że w Polsce nie
mamy ani partii w parlamencie, ani
znaczącego ruchu poza nim, które
wzywałyby do rezygnacji z członkostwa
w UE, co jest rzeczywistością w wielu
państwach unijnej piętnastki. Takie
partie zyskują w sondażach w tych
państwach poparcie sięgające nawet
powyżej 20 proc. To nie w Polsce
należy szukać zagrożeń dla projektu
europejskiego.
Mówił Pan o spadającym znaczeniu
Unii, której udział w globalnym PKB
stopniowo maleje, zresztą podobnie
jak USA. W orędziu o stanie Unii Jean
Claude-Juncker powiedział, że UE
powinna być architektem, a nie tylko
biernym obserwatorem tworzącego się
nowego porządku światowego. Jednym
z jego pomysłów na usprawnienie
procesu decyzyjnego w stosunkach
międzynarodowych byłaby rezygnacja
z konsensusu na rzecz kwalifikowanej
większości głosów. Co Pan o tym myśli?
Myślę, że niektórzy liderzy
europejscy kompletnie nie zrozumieli,
dlaczego doszło do brexitu i dlaczego
tak a nie inaczej zagłosowali Włosi
czy Austriacy. Niektórzy chcieliby
sobie ułatwić życie, stawiając znak
równości między UE jako całością
a Francją i Niemcami, ale nie do
takiej Unii wstępowali Polacy i inne
narody. Nie chodzi mi tylko o Europę
Środkową. Budowa konsensu jest
trudniejsza niż podporządkowanie.
Daje jednak trwalszy rezultat niż
decyzje narzucane przez liczniejsze
populacyjnie i bogatsze kraje.
Czyli rysuje się tutaj koncepcja, żeby
UE była wspólnotą przede wszystkim
pragmatyczną i gospodarczą.
Tak, tutaj upatrujemy jej roli. Wraz
z siłą gospodarczą będziemy zdolni
współkształtować porządek globalny,
zasady handlu światowego, wyjść
Ciąg dalszy na stronie 20
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naprzeciw takim zagrożeniom, jak
zmiana klimatu, stabilizować swoje
sąsiedztwo.
A żeby je stabilizować skutecznie,
musimy przede wszystkim pozostać
projektem otwartym, czego Polska
jest zdecydowanym zwolennikiem,
zarówno w ramach UE, jak i NATO.
UE musi pozostać obietnicą, a nie
kurczącym się projektem.
Unia wciąż jest potęgą gospodarczą
i mimo wzrostu gospodarek azjatyckich
jeszcze
długo
nią
pozostanie.
Aktywnie też kształtuje wiele zasad
międzynarodowej
współpracy
handlowej, np. zwalczając raje
podatkowe, zmuszając pozaunijne
koncerny do płacenia podatków tam,
gdzie de facto odnotowują przychody,
ale też promując ambitne zasady
klimatyczne. I poza brytyjskim, na
kolejne exity się nie zanosi.
UE ma nie być tylko oazą dobrobytu,
ale osiągalną obietnicą lepszego życia
dla tych, którzy są poza nią, ale są
także w Europie. Jeśli tej obietnicy
dołączenia nie ma, to jaką motywację
do reform wewnętrznych miałyby
mieć państwa spoza UE, np. państwa
bałkańskie? Sami dobrze te zależności
znamy ze swojego doświadczenia. Czy
my podjęlibyśmy te wszystkie trudne
decyzje, nie mając perspektywy
członkostwa w UE? Byłoby nam
trudniej zyskać akceptację społeczną.

Jesteśmy wręcz za wprowadzeniem
tej zasady, o ile będzie to powiązane
z jednoznacznymi, obiektywnymi
i mierzalnymi kryteriami. Czy
ma chodzić tylko o widzimisię
niektórych postaci szczebla unijnego,
nie potrafiących się odnaleźć na
narodowych scenach politycznych,
odnośnie tego, jak Polska kształtuje
swój wymiar sprawiedliwości, czy
może spojrzymy też na kwestie
zadłużenia wewnętrznego innych
państw, czy też na realizację wyroków
Trybunału Sprawiedliwości UE, co
w wielu państwach wychodzi średnio?
Wiemy, że wolność przekonań
religijnych, wolność słowa to są
wartości, na których wspólnie się
opieramy. Polska w swoich reformach
sądowych nie podważa zasady
niezależności sądów. To jest spór co do
interpretacji, a nie zasad. Twierdzimy,
że mamy prawo do reformy systemu,
który nie działał i nie działa do tej
pory, bo nie został jeszcze w pełni
zreformowany.
Angażujemy
się
w dialog z KE i wiele zastrzeżeń Komisji
wzięliśmy pod uwagę. Tymczasem
nadal część państw członkowskich
zasłania się mantrą o tym dialogu,
nie odnosząc się do argumentów.
Skierowanie sprawy przez Komisję do
Trybunału dodatkowo utrudnia proces
polityczny, nie możemy przecież
wytwarzać presji na sędziów.
Chodzi o wykorzystanie wszelkich
dostępnych środków do zmotywowania
polskiego rządu do zmian.

Czy tak rozumianej Unii jako wspólnoty
– i obietnicy – pragmatycznogospodarczej przyświecałyby jakieś
wartości?

A my będziemy przedstawiać
argumenty i dalej szukać odzewu. Na
razie jesteśmy zawieszeni w dziwnej
próżni.

Zdecydowanie
tak.
wspólnotą wartości.

87 proc. polskich respondentów, zgodnie
z danymi najnowszego Eurobarometru,
uważa, że przynależność do Unii
Europejskiej jest dla Polski korzystna.
Wydaje się to jednak uczucie dość
powierzchowne. Co zrobić, aby polskie
władze i obywatele przestali na Unię
narzekać i czuli się naprawdę z niej

UE

jest

Tych z art. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej? Niegroźna jest nam
zatem
perspektywa
powiązania
funduszy z praworządnością…

zadowoleni?
To uczucie wydaje mi się
rzeczywiste, a polskie władze na Unię
„narzekają” nieporównywalnie mniej
niż władze wielu innych państw
członkowskich. Polacy oczekują od
UE instrumentów zapewniających im
bezpieczeństwo i rozwój. Widać, że
np. odpowiedź na kryzys migracyjny,
którą proponują rządy liberalne czy
socjalistyczne nie znajduje poparcia –
w przeciwieństwie do działań rządów
państw Grupy Wyszehradzkiej. Ludzie
chcą mieć poczucie pewności jutra.
UE, która miałaby opierać się na
instytucjach wybieranych pośrednio
i w cyklach wyborczych różnych
niż narodowe takiego poczucia by
nie zapewniła. Ideał UE w oczach
europejskich wyborców jest taki,
że mają na nią wpływ, decydując
o kształcie narodowego parlamentu
i rządu.
Ale sami też muszą na ten „ideał”
zapracować. Tymczasem, średnia
frekwencja w poprzednich trzech
rundach wyborów do Parlamentu
Europejskiego to 23 proc. Poza PE,
Unia jest formą demokracji pośredniej,
w której struktury wrośnięci są
przedstawiciele głównych krajowych
sił politycznych, legitymizowanych
przez wybory, a także apolityczni
urzędnicy reprezentujący wszystkie 28
państw.
Nie
wierzmy
w
bajkę
o
„apolitycznych
urzędnikach
reprezentujących
wszystkie
28
państw”. Proszę choćby przeanalizować
strukturę narodowościową średnich
i
wyższych
szczebli
instytucji
wspólnotowych.
Bycie
dobrym
Europejczykiem oznacza wrażliwość
na głos swoich wyborców w połączeniu
z
umiejętnością
wypracowania
rozwiązań
akceptowanych
przez
wszystkie rządy członkowskie.
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WYWIAD

Tomáš Kafka:

Potrzebujemy
pragmatycznej
i odpowiedzialnej UE
O n d ř e j P l e v á k | E U R A C T I V. c z | P r z e t ł u m a c z o n e p r z e z K a c p e r O c h m a n

mówi Tomáš Kafka z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, który kieruje
departamentem Europy Środkowej,
a chwilowo pełni również funkcję
wiceministra w dziale europejskim.
Czesi w jego opinii raczej nie
podchodzą
do
wszystkiego
ze
śmiertelną powagą, Polacy z kolei
wierzą w niekwestionowane wartości
i autorytety.
Ondřej Plevák, EURACTIV.cz: Jakie są
obecnie główne priorytety Republiki
Czeskiej na poziomie UE?

Tomas Kafka © Archiv MZV

W

przeciwieństwie
do
Czech, Polska chciałaby
mieć wpływ na wartości,
którymi kieruje się Unia Europejska
– mówi Tomáš Kafka z czeskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Polska i Czechy odmawiają
przyjęcia
modelu
UE
„dwóch
prędkości”, który dzieli Europę
na Wschód i Zachód. Typowa dla
stosunków polsko-czeskich jest ścisła
współpraca w polityce obronnej oraz
zwiększanie wymiany handlowej –

Tomáš Kafka: Priorytetem jest
utrzymanie jedności i funkcjonalności
UE, aby Europa nie dzieliła się na
Wschód i Zachód, lub, jak to było
w czasach kryzysu fiskalnego, na
Północ i Południe. Coraz częściej
słyszymy stwierdzenia, że różne
kryzysy mogą powrócić z jeszcze
większym
natężeniem.
Właśnie
dlatego potrzebujemy UE, aby była
bardziej odporna i odpowiedzialna.

Ciąg dalszy na stronie 22
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Skoro jesteśmy przy kryzysach, z jakimi
wyzwaniami Pana zdaniem UE będzie
musiała się zmierzyć w nadchodzących
latach?
Wyzwania
mogą
być
krótkoterminowe,
co
oznacza
rozwiązywanie bieżących kryzysów,
ale także długoterminowe, które
prowadzą do wzmocnienia pozycji
UE w coraz bardziej zglobalizowanym
i coraz mniej przewidywalnym
świecie.
Niemniej
jednak
nie
powinniśmy
się
wystraszyć.
Strach przed tym, co nadejdzie jest
w zasadzie taki sam jak strach przed
nierozliczoną przeszłością, która była
wynikiem upadku komunizmu. Wciąż
jest prawdą, że tylko konsekwentna
i silna UE będzie w stanie odpowiednio
zareagować na wszystkie nowe
wyzwania.
Przejdźmy
do
szczegółów.
W deklaracji obecnego rządu z czerwca
br. wspomniano o czeskich ambicjach
przeforsowania reformy UE. „UE
powinna robić mniej, ale znacznie
lepiej. Role państw narodowych
powinny zostać wzmocnione”. Czy
mógłby Pan bardziej szczegółowo
opisać czeską wizję?
Poglądy
Republiki
Czeskiej
koncentrują się na znalezieniu
właściwej
kombinacji
zasady
pomocniczości przy rozwiązywaniu
kwestii
z
agendy
europejskiej
i wzmacnianiu wzajemności na
poziomie europejskim z jednoczesnym
określaniem zrównoważonych celów
i
poszukiwaniu
odpowiedniego
tempa integracji europejskiej. UE
musi być blisko swoich obywateli, ale
jednocześnie musi wykorzystywać
moc i zdolności wszystkich państw
członkowskich.
Chodzi
o
to,
aby w jak największym stopniu
zachować wolnościowe idee roku
1989. UE powinna czuć się do tego
zobowiązana. Republika Czeska nie

chce i nie może sobie pozwolić, aby
UE była marginalizowana przez to, że
koncentruje się tylko na interesach
niektórych państw członkowskich.
Jakiej UE chce Republika Czeska na
przykład za dziesięć lat? W swojej
pracy koncentruje się Pan na Europie
Środkowej, więc pomówmy o jednym
z naszych najbliższych sąsiadów. Czy
czeskie i polskie wizje przyszłości UE
są podobne?
Uważamy, że są bardzo zbliżone,
ale występują też pewne różnice.
Republika Czeska jako świeckie
państwo o otwartej, zorientowanej
na eksport i wysoce zliberalizowanej
gospodarce
chce
zjednoczonej,
liberalnej
i
funkcjonalnej
UE.
Typowe dla Polski jest podkreślanie
tradycyjnych wartości, religia i Kościół
mają przecież bardzo silną pozycję
w polskim społeczeństwie. W związku
z tym Warszawa podejmuje próby
wpływania na paradygmat wartości
całej UE. Republika Czeska nie ma
takich ambicji.
Postawy wobec procesu integracji
europejskiej są różne. Francuski
prezydent Macron często promuje
ideę „wielobiegunowej” Europy. Czy
ta koncepcja jest do przyjęcia dla
Republiki Czeskiej? Albo dla Polski?
Europa kilku prędkości jest
dziś rzeczywistością – wystarczy
spojrzeć na to, jak wyglądają mapy
UE, strefy euro i strefy Schengen.
Jest to ewidentny przejaw alienacji
państw członkowskich UE. Natomiast
symbolem nieakceptowania tego
procesu może być Europa „dwóch
prędkości”, dzieląca UE na część
wschodnią i zachodnią. Republika
Czeska i Polska kategorycznie
odrzucają ten model.
Wspomniał Pan o strefie euro. Zarówno
Polska, jak i Czechy nie są jeszcze jej
członkami. Obecne rządy obu państw
nadal wstrzymują się z decyzją

o przyjęciu euro. Pana zdaniem, który z
tych dwóch krajów szybciej będzie miał
nową walutę?
Przyjęcie euro nie jest konkurencją,
lecz dość skomplikowanym procesem
określania interesów narodowych
każdego państwa członkowskiego
w
ramach
wypełniania
zadań
i obowiązków wobec UE, a także wobec
obywateli. Gdyby to był konkurs,
uważam, że zarówno Polska, jak
i Czechy miałyby równe szanse zostać
członkami strefy euro.
Jeśli skupimy się na stosunkach czeskopolskich w kontekście europejskim,
w których kwestiach oba kraje ściśle
współpracują
podczas
negocjacji
na poziomie UE? Czy mają podobne
priorytety?
Obie strony silnie lobbują na
rzecz polityki spójności, rozwiązują
problemy migracyjne, utrzymują więzy
transatlantyckie, silnie współpracują
w ramach bezpieczeństwa i polityki
zagranicznej.
Współpracują
podczas
negocjacji
wieloletnich
ram finansowych i chcą utrzymać
konkurencyjność regionu Europy
Środkowej oraz proces integracji
– koncentrują się na Bałkanach
Zachodnich i krajach Partnerstwa
Wschodniego. Wspólnym priorytetem
jest także utrzymanie wiary obywateli
w proces integracji nawet w czasach
niepewności.
Czy w jakimś konkretnym aspekcie
dwustronnych relacji jest obecnie
potencjał pogłębienia współpracy
między Polską a Czechami?
Nie spodziewam się w tej chwili
żadnego dramatycznego rozwoju
w tym zakresie. Charakterystyczna
dla stosunków polsko-czeskich jest
ścisła współpraca w zakresie polityki
obronnej czy ponadprzeciętny wzrost
wymiany handlowej. Współpraca
Ciąg dalszy na stronie 23
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transgraniczna
również
w doskonałym stanie.

jest

Rozmawialiśmy o migracji. Republika
Czeska akcentuje ten temat od wielu
lat. Czy może Pan porównać postawy
Czech i Polski do rozwiązywania
problemów migracyjnych na poziomie
europejskim?
Polska
i
Czechy
wykazują
solidarność, zwłaszcza we współpracy
z
krajami
pochodzenia
fal
migracyjnych, czują się również
odpowiedzialne
za
swoich
partnerów w Europie Wschodniej
i
Południowo-Wschodniej.
Pokazaliśmy
to
wielokrotnie
podczas wojen bałkańskich w latach
dziewięćdziesiątych
i
podczas
konfliktu między Ukrainą a Rosją.
Jaki jest czeski stosunek do Inicjatywy
Trójmórza, która została ustanowiona
między innymi przez Polskę? Niemcy
są teraz zainteresowane dołączeniem
do grupy.
Republika Czeska przygląda się tej
inicjatywie w sposób pragmatyczny,
ale zamiast oświadczeń politycznych
wolimy wspólne wysiłki na rzecz
poprawy
infrastruktury
regionu
środkowoeuropejskiego,
przy
jednoczesnym poszanowaniu zasady
„oddolnej
współpracy”.
Oznacza
to łączenie sił wszędzie tam, gdzie
istnieją rzeczywiste żądania ze
strony firm środkowoeuropejskich
lub
samorządów
lokalnych.
Republika Czeska podchodzi do
sprawy inkluzywnie i stara się
zapobiec obawom, że projekt może
narzucić podział UE na Wschód
i Zachód. Jest to jeden z powodów,
dla
których
z
zadowoleniem
przyjmujemy przystąpienie Niemiec
lub Komisji do projektów i działań
inicjatywy „Trójmorza”. Ma to
zarówno wartość materialną, jak
i symboliczną. Cele samej inicjatywy

są nam bliskie, dlatego planujemy
być konstruktywnym partnerem
w nadchodzących negocjacjach.
Na jakich innych płaszczyznach
współpracują Polska i Czechy?
Oprócz V4 i 16 + 1 (współpraca
między krajami Europy Środkowej
i Wschodniej z Chinami) istnieje
również znacząca współpraca na
poziomie dwustronnym – czeskopolskie międzyrządowe komisje ds.
Współpracy transgranicznej i forum
polsko-czeskie.
Pomagają
nam
lepiej się poznać i poprawić naszą
współpracę.
Chciałbym również porozmawiać
o bardziej delikatnym temacie.
W jaki sposób spór między Polską a UE
wpływa na relacje polsko-czeskie?
Republika
Czeska
popiera
rozwiązanie tego konfliktu poprzez
otwartą i konstruktywną dyskusję
między polskim rządem a Komisją
Europejską. Czesi widzą racjonalne
argumenty po obu stronach – Komisji
i obecnej polskiej opozycji, a także
polskiego rząd jako zwolennika
reform. W żadnym wypadku nie
chcemy, aby konflikt nasilił się do
stanu poważnych nieporozumień,
zwłaszcza mając na uwadze bardzo
dobre stosunki czesko-polskie.
Inny członek Grupy Wyszehradzkiej,
Węgry, również jest skonfliktowany
z Komisją Europejską. Czy Czechom
jest trudno „zrównoważyć” swoje
zobowiązania wobec UE z solidarnym
wspieraniem swoich partnerów w V4?
Czy Czesi muszą wybrać, którą z tych
dwóch stron wspierać?
V4 zawsze była przestrzenią
wzajemnego zaufania, w której nie
chodzi o znalezienie wspólnych
rozwiązań za wszelką cenę, ale
o zrozumienie dzisiejszego świata
i wzajemnych propozycji. Żaden kraj
V4 nie chce stracić tego zaufania, tego
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przywileju, ale to nie znaczy, że musimy
zawsze mówić tym samym głosem.
Myślenie o solidarności z UE lub z V4
może niepotrzebnie komplikować
otwartą i konstruktywną debatę.
Skończyłbym „lżejszym” tematem.
Co mają wspólnego Czesi i Polacy?
Jakie są między nami różnice?
Jesteśmy zjednoczeni wspólnym
doświadczeniem
historycznym
ostatnich
siedemdziesięciu
lat.
Rezultatem są te same wątpliwości
co do długoterminowych wizji lub
projektów przynoszących szybkie
i
znaczące
zmiany
społeczne.
Polacy potrafią zrozumieć i docenić
specyficzny czeski humor z jego ironią
i absurdem. Pod wieloma względami
widzę jednak różnice. Czesi raczej
nie podchodzą do wszystkiego
ze
śmiertelną
powagą,
Polacy
z kolei wierzą w niekwestionowane
wartości i autorytety. Czesi są raczej
pragmatyczni, Polacy są bardziej
romantyczni i zdeterminowani.
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