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Posiedzenie Plenarne COSAC odbyło się w dniach 3-5 marca 2022 r. w siedzibie 

francuskiego Zgromadzenia Narodowego w ramach wymiaru parlamentarnego 

francuskiej prezydencji. Było pierwszym od dwóch spotkaniem COSAC 

zorganizowanym w siedzibie parlamentu, a nie w formacie telekonferencji.  

Otwierając obrady Laëtitia SAINT-PAUL, wiceprzewodnicząca francuskiego 

Zgromadzenia Narodowego, wyraziła solidarność z Ukrainą, podkreślając, że Unia 

Europejska poza wprowadzeniem sankcji na Rosję po raz pierwszy zdecydowała 

sfinansować zakup broni śmiercionośnej dla państwa trzeciego w wysokości 500 mln 

euro. Następnie mówiła o swoim sprawozdaniu dot. celów prezydencji francuskiej, 

podkreślając priorytet zbudowania „strategicznej Europy w służbie obywateli”.  

Mówiąc o tematyce konferencji międzyparlamentarnych organizowanych przez 

prezydencję, podkreśliła, że Europa musi się skupić na takich tematach jak m.in. 

suwerenność gospodarcza, wojskowa, programy kosmiczne, promowanie tzw. klauzul 

lustrzanych w umowach handlowych oraz rozwój zrównoważonej turystyki. 

Szczególną uwagę zwróciła na rolnictwo, a zwłaszcza ochronę oznaczeń 

geograficznych.  

W pierwszej sesji konferencji pt. „Ocena francuskiej prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej” premier Jean CASTEX przypomniał, że pierwszy COSAC odbył się 33 lata 

temu w Paryżu po zmianach geopolitycznych, a obecny odbywa się w chwili agresji 

https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/rapport/Rapport_sur_presidence_francaise_UE.pdf
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Rosji na Ukrainę. Ta sytuacja wymaga od Unii i francuskiej prezydencji podjęcia 

zdecydowanych reakcji, gdyż stawką jest wiarygodność wspólnego projektu. 

Podkreślił, że Unia stanęła na wysokości zadania, solidarnie przyjmując 

bezprecedensowy pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji, którego celem jest 

osłabienie rosyjskiej gospodarki i potencjału wojskowego. Podkreślił ich 

natychmiastowy wpływ na rubla, który stracił 30% swojej wartości. Dodał, że sankcje 

obejmują również 476 osób z rosyjskich kręgów decyzyjnych. Zaznaczył, że sankcje te 

lub podobne przyjęło wiele państw, w tym Szwajcaria i Wielka Brytania. Przyznał, że 

sankcje nie pozostaną bez konsekwencji dla europejskiej gospodarki,  

w tym dla rolnictwa i energetyki, ale państwa członkowskie muszą ponieść związane  

z nimi koszty w imię wspólnych europejskich wartości takich jak pokój, wolność  

i praworządność, gdyż Unia jest czymś więcej niż strefą wolnego handlu. Ocenił, że 

kryzys zacieśni więzy między państwami członkowskimi i skonsoliduje Unię 

Europejską. Przyczyni się w ten sposób do zbudowania postulowanej przez 

prezydencję francuską strategicznej suwerenności Europy. Przypomniał, że to 

francuskim pomysłem było stworzenie Europejskiego Funduszu Obrony, a obecnie 

Francja mocno popiera koncepcję Kompasu strategicznego. Potępił Rosję za 

atakowanie cywilów i apelował o wsparcie sąsiadów Ukrainy przyjmujących  

uchodźców, którzy powinni też znaleźć schronienie w innych państwach Unii. 

Debatę zdominował temat agresji Rosji na Ukrainę. Wszyscy parlamentarzyści 

popierali heroiczną walkę Ukraińców w obronie swojej ojczyzny wobec brutalnego 

ataku Rosji, będącego atakiem na wolność i demokrację, czyli podstawowe wartości 

Unii. Większość wzywała do utrzymania europejskiej jedności będącej dla 

kremlowskiego reżimu sygnałem sprzeciwu Europy wobec barbarzyńskich zbrodni 

popełnionych na suwerennym narodzie. Posłowie krytycznie oceniali Putina, 

nazywając go nie tylko agresorem, ale również kryminalistą i nuklearnym terrorystą.  

Podkreślali, że chociaż państwa członkowskie często były podzielone np.  

w kwestii migracji i azylu, czy transformacji klimatycznej, to ich siłę najlepiej widać we 

wspólnym działaniu, czego przykładem są sankcje (Markus TÖNS z Bundestagu). 

Georgios KOUMOUTSAKOS z greckiego parlamentu powiedział, że po przyjęciu przez 

Unię sankcji nikt nie może powiedzieć, że Unia jest gospodarczym gigantem, ale 

politycznym karłem. Kilku mówców (D. Stefano, I. Mereilles, S. Batelli) uznało, że 
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sankcje są dobrym prognostykiem na przyszłość, gdy przyjdzie czas na podjęcie decyzji 

o wspólnej obronie. Mówili, że integracja europejska postępuje w czasach kryzysów, 

co pokazała najpierw pandemia, a teraz szybkie sankcje i zakup broni śmiercionośnej 

przez UE, co kończy pewne tabu. W tym kontekście proponowano odejście od 

jednomyślności w głosowaniach dot. polityki zagranicznej.  

Susana SUMELZO z hiszpańskiego Kongresu przestrzegała przed olbrzymimi kosztami 

gospodarczo-społecznymi wojny i sankcji, zwracając uwagę, że Unia musi podejść do 

tego solidarnie, podobnie to miało miejsce podczas walki z pandemią COVID. Alexis 

MARKOPUOLOS z Grecji mówił, że państwa członkowskie muszą ponieść koszty sankcji 

w imię praw człowieka, jednocześnie pamiętając, że szczególnie dotkną one sektory 

energii, rolnictwa i turystki. Gaëtan van GOIDSENHOVEN z belgijskiego senatu 

zaznaczył, że agresja Putina pokazuje konieczność radykalnego zmniejszenia 

zależności Unii od rosyjskich surowców. Jak powiedziała Satu HASSI z Finlandii odejście 

od nich przyspieszy tylko zieloną transformację. Zwracała uwagę, że nawet 

eurosceptyczni politycy dostrzegli w czasie wojny sens istnienia Unii, bo 24 lutego 

skończyła się pewna epoka, do której nie ma powrotu. Ruairi Ó MURCHÚ z Irlandii 

chciał odcięcia rosyjskiej machiny wojennej od dopływu gotówki. Podkreślił, że Zachód 

musi wyciągnąć wnioski ze swojego postępowania w relacjach z Kremlem, w których 

nie odegrał pozytywnej roli. Zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia polityki 

cyberbezpieczeństwa. Aurelijus VERYGA z litewskiego sejmu wspierał członkostwo 

Ukrainy w Unii, argumentując, że Ukraina jest zdeterminowana do członkostwa, a jej 

walka o wartości europejskie daje jej do tego prawo. Dario STEFANO z włoskiego 

senatu mówił o potrzebie walki o praworządność, poruszył też temat Konferencji  

w sprawie przyszłości Europy, która może przynieść zmianę Traktatów. Pyru NIEMI  

z Riksdagu mówił ponadto o spotkaniach rządowych podczas szwedzkiej prezydencji 

przypadającej na pierwszą połowę 2023 r., których większość (ok. 150) zostanie 

zorganizowana z powodów finansowych i bezpieczeństwa na Scandinavian XPO  

w pobliżu międzynarodowego lotniska, a pozostałe 30 w innych częściach kraju. 

Powiedział, że prezydencja zaprosi Komisję do przemysłowego miasta Kiruna na 

północy Szwecji, aby zwrócić uwagę na sytuację terenów peryferyjnych. Ştefan 

MUŞOIU z rumuńskiej Izby Deputowanych zwracał uwagę, że prezydencja francuska 

przypadła na trudny okres i będzie musiała znaleźć odpowiedź na spodziewane dalsze 
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problemy. Wyraził nadzieję, że podczas jej trwania uda się wypracować w Radzie 

kompromis pozwalający na przyjęcie Rumunii do strefy Schengen. Kwestię wejścia 

swojego kraju do strefy poruszył też Domagoj HAJDUKOVIĆ z Chorwacji. Mówił 

również o przyspieszeniu procesu akcesyjnego państw Bałkanów Zachodnich. 

Przedstawiciele Albanii i Macedonii Północnej zwracali uwagę, że koordynują swoją 

politykę w kwestii ukraińskiej z Unią i w pełni popierają unijno-amerykańskie sankcje 

wobec Rosji, jak również krytyczne wobec Rosji stanowisko na forum ONZ. Apelowali 

o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, zwracając uwagę na wypełnienie przez nich 

unijnych zaleceń.  

Podsumowując debatę premier CASTEX dziękował wszystkim za europejską jedność  

i wyraził solidarność z państwami członkowskimi sąsiadującymi z Ukrainą  

i dotkniętymi konsekwencjami konfliktu. Zgodził się z twierdzeniem, że kryzysy 

przyspieszają historię, co pokazał podczas pandemii wspólny zakup szczepionek  

i stworzenie Funduszu Odbudowy. Pandemię jednak przyćmił kryzys na Ukrainie  

i wymaga on od rządów i parlamentów determinacji w zapewnieniu zbiorowego 

bezpieczeństwa. Ocenił, że wojna na Ukrainie jeszcze przyspieszy proces budowania 

europejskiej obrony, bo pokazuje, że Europa bardziej niż kiedykolwiek musi wziąć swój 

los w swoje ręce. Przyznał, że wojna zaburzyła realizację priorytetów prezydencji 

francuskiej przedstawionych przez prezydenta Macrona na forum Parlamentu 

Europejskiego. Za najważniejsze uznał zieloną transformację, podatek węglowy 

(CBAM), europejską płacę minimalną, walkę z dezinformacją oraz kryzysy migracyjne. 

Podkreślił, że największą siłą Unii i jej spoiwem są wspólne wartości: pokój, 

multilateralizm, demokracja oraz rządy prawa.  

Następnie przedstawiono 37. raport półroczny COSAC, skupiający się na trzech 

zagadnieniach: roli parlamentów narodowych w UE, praworządności oraz Konferencji 

w sprawie przyszłości Europy.  

W drugiej sesji konferencji pt. „Europejski plan naprawy gospodarczej i wyjście  

z kryzysu” zabrało głos trzech prelegentów. Rozpoczynając debatę Jean-François 

RAPIN podkreślił długoterminowe konsekwencje Funduszu Odbudowy, zwracając 

uwagę na właściwą absorpcję funduszy unijnych w regionach oraz na potrzebę ich 

monitorowania przez Komisję Europejską bez tworzenia nadmiernej biurokracji. Za 

priorytet uznał dokonanie postępu w pracach nad nowymi środkami własnymi UE, aby 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/download/file/082d29087ee8684c017f0e1b03990203
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nie dopuścić do zwiększenia składek państw członkowskich. Jednocześnie przyznał, że 

rozszerzenie systemu ETS rodzi obawy także we Francji.  

Othmar KARAS, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za 

kontakty z parlamentami narodowymi, podkreślił, że Plan Odbudowy i jego główny 

element - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – są odpowiedzią 

nie tylko na załamanie gospodarcze w czasie pandemii, ale również na szereg wyzwań 

ostatniej dekady (cyfrowych, energetycznych, gospodarczych, klimatycznych, 

migracyjnych) wykraczających poza możliwości pojedynczych państw. Dlatego 

programy te nie mogą być osłabione z powodu obecnego kryzysu; co więcej z powodu 

wojny potrzebne będą kolejne plany odbudowy, tym razem, aby umocnić niezależność 

Unii. Podkreślił, że wojna jednoczy Unię wokół wspólnych wartości takich jak 

suwerenność, wolność czy demokracja, a wyrazem tej jedności są bezprecedensowe 

sankcje i pieniądze na zakup broni dla Ukrainy. Dodał, że wnioski z kryzysów 

dotykających całą Unię należy wyciągnąć również podczas prac Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy, przekładając je następnie na wnioski legislacyjne dające 

instytucjom unijnym więcej kompetencji. W tym kontekście wymienił Wspólną 

Politykę Bezpieczeństwa i Obrony oraz uniezależnienie się od dostaw energii  

i surowców z Rosji. Podkreślił, że obecnie przez import gazu i ropy Unia pośrednio 

finansuje rosyjską agresję na Ukrainie, bo wydawana na rosyjskie surowce kwota 60 

mld euro o 10% przekracza budżet rosyjskiej armii. Za wielkie bieżące wyzwania uznał 

pomoc uchodźcom ukraińskim i państwom im pomagającym oraz biedniejszym 

obywatelom Unii w wobec wzrostu cen energii i konsekwencji wprowadzenia sankcji 

na Rosję. W kontekście Planu Odbudowy za priorytety uznał uchwalenie nowych 

zasobów własnych Unii, obronę praworządności w państwach członkowskich oraz 

właściwe informowanie obywateli o korzyściach płynących dla nich z programu.  

Ivan ŠTEFANEC, prezes SME Europe, podkreślił, że wybuch wojny diametralnie zmienił 

otoczenie gospodarcze w Europie i parametry realizacji Planu Odbudowy. Dodał, że 

dla organizacji, którą reprezentuje, wojna ma duży wpływ ze względu na zatrudnianie 

wielu ukraińskich pracowników. Podkreślił, że kryzys wywołany przez pandemię był 

największym od czasu II wojny światowej i ciężko dotknął sektor MŚP (małych  

i średnich przedsiębiorstw), z których większość miała problemy finansowe. Podkreślił 

kluczowe znaczenie MŚP dla rozwoju gospodarczego, biorąc pod uwagę, że stanowią 
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one 90% wszystkich europejskich firm, wytwarzają ponad połowę unijnego PKB i dają 

zatrudnienie dwóm trzecim europejskich pracowników. Zwrócił uwagę na trzy kwestie 

związane z wydawaniem środków z Planu Odbudowy ważne z punktu widzenia 

sektora MŚP. Po pierwsze radzenie sobie z biurokracją. Po drugie poprawienie 

dostępu do finansowania. Po trzecie, podwyższenie jakości edukacji, a zwłaszcza 

poprawa umiejętności cyfrowych młodych ludzi. W imieniu MŚP zalecał państwom 

członkowskim skupienie się na transformacji ekologicznej i cyfrowej, biorąc pod 

uwagę, że w bliskiej przyszłości sektor cyfrowy będzie wytwarzał 25% globalnego PKB. 

Pozytywnie ocenił prace nad Aktem o usługach cyfrowych (DSA) i Aktem o rynkach 

cyfrowych (DMA) w Parlamencie Europejskim zwracając uwagę, że potrzebne są 

dalsze prace, jak również inwestycje, mając na względzie przyspieszenie cyfryzacji 

podczas pandemii. Mówiąc o transformacji ekologicznej zwrócił uwagę na wpływ 

wojny na Ukrainie na ceny energii. Proponował podwyższenia do 2030 r. udziału OZE 

z 40 do 45%, aby uniezależnić UE od importu surowców spoza Unii. Za kolejną ważną 

kwestię uznał stworzenie prawdziwej europejskiej unii energetycznej, obejmującej 

wspólne zakupy gazu oraz jego wspólne magazynowanie. Ocenił, że jest to możliwe, 

zważywszy, że udało się to w przypadku szczepionek, mimo że w dziedzinie zdrowia 

kompetencje wyłączne należą do państw członkowskich.  

Daniel GROS, członek zarządu Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS), 

mówił o konsekwencjach wojny dla realizacji Planu Odbudowy. Powiedział, że chociaż 

wojna i wprowadzone na Rosję sankcje będą miały negatywne konsekwencje, to będą 

one ograniczone. Dodał, że unijny eksport do Rosji stanowi zaledwie 5% ogólnego 

eksportu i mały ułamek unijnego PKB. Podkreślił, że Unia w tej sytuacji nie ma wyboru, 

a poza tym spadek ten będzie zrównoważony wzrostem wydatków na wojsko  

w największych państwach członkowskich, np. w Niemczech, co przełoży się na wzrost 

popytu i zatrudnienia. Za największą niewiadomą uznał wpływ wzrostu cen energii na 

europejską gospodarkę, dodając, że Unia powinna pozwolić, aby zadziałały 

mechanizmy rynkowe, które wymuszą mniejsze zużycie energii przez wszystkich, od 

gospodarstw domowych po wielkie przedsiębiorstwa. Takiej polityce powinny 

towarzyszyć takie działania jak programy ocieplania domów, oszczędności energii oraz 

ochrona szczególnie wrażliwych grup społecznych, ale nie poprzez obniżenie cen 

energii dla poszczególnych grup. Co więcej, mając na uwadze, że import z Rosji 
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finansuje wojnę Putina, Unia powinna rozważyć możliwość rezygnacji  

z rosyjskiego gazu i ropy już teraz, a nie za 10 lat, mimo kosztów takiej decyzji. 

Podkreślił pozytywy przyspieszenia transformacji cyfrowej, argumentując, że Europa 

stanie się bardziej wytrzymała na zagrożenia cybernetyczne. Szybka cyfryzacja nie 

tylko wzmocni europejską gospodarkę, ale również utrudni reżimom podobnym do 

Putina prowadzenie wojen hybrydowych i polityki dezinformacji. Podkreślił, że 

„wąskimi gardłami” Planu odbudowy mogą się okazać nadmierna biurokracja  

i ograniczona zdolność absorpcji środków, których skutkami może być anemiczny 

wzrost gospodarczy.  

W debacie wzięło udział 30 mówców, którzy zwracali uwagę, że Europa znajduje się  

w punkcie zwrotnym swojej historii. Wielu mówców potępiało agresję Rosji, 

podkreślając, że Putin boi się powtórzenia sukcesu Unii na Ukrainie. Chwaląc szybko 

wprowadzone sankcje, zabierający głos zwracali jednak uwagę na konsekwencje 

sankcji i wojny dla mniej zamożnych obywateli Unii. Grupa parlamentarzystów chciała, 

aby w Planie Odbudowy poświęcić więcej środków na politykę społeczną, służbę 

zdrowia i tworzenie miejsc pracy (D. Montserrat, I. Oneto). Podkreślano również 

potrzebę wzmocnienia strategicznej autonomii Europy. Nadia GIANNAKOPOULOU  

z Grecji podkreśliła, Plan Odbudowy łagodzi społeczno-gospodarcze skutki pandemii  

i pomoże UE w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 

transformacji cyfrowe. Jednocześnie UE musi jednak znaleźć właściwą równowagę 

między redukcją zadłużenia a rozwojem gospodarczym. Wielu mówców wzywało do 

uniezależnienia się Unii od surowców z państw trzecich. Gunther KRICHBAUM 

powiedział, że w kontekście wzrostu cen energii po nałożeniu sankcji na Rosję - co jest 

ceną za wartości europejskie - należy inwestować w OZE, bo słońce i wiatr nic nie 

kosztują. O więcej inwestycji w OZE apelowała również Anca Dana DRAGU  

z rumuńskiego senatu, argumentując, że doprowadzą one do zmniejszenia zależności 

surowcowej Unii od Rosji.  

G. KRICHBAUM z Bundestagu zwracał uwagę, że w Planie Odbudowy brak jest 

projektów ponadnarodowych, a wszystkie KPO opisują projekty wyłącznie krajowe. 

Pere PONS z hiszpańskiego Kongresu Deputowanych powiedział, że jeśli Europa nie 

przyspieszy transformacji cyfrowej i ekologicznej, spóźni się na „geopolityczny pociąg 

XXI w.”. G. van GOIDSENHOVEN podkreślał korzyści, jakie Plan Odbudowy może 
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przynieść konsumentom oraz tzw. regionom przejściowym (między 75 a 90% unijnego 

PKB). Christine THELLMANN z rumuńskiej Izby Deputowanych podkreślała, że 

wdrożenia Planu Odbudowy powinno doprowadzić do zmniejszenia różnic między 

państwami członkowskimi, a kluczowe są inwestycje w służbę zdrowia, badania, 

innowacje i transport oraz prostsze przepisy podatkowe. 

Temat praworządności poruszył Joris BACKER z holenderskiego senatu, wzywając 

Komisję do zastosowania się do wyroku ETS i wykorzystania rozporządzenia  

o warunkowości budżetowej w odniesieniu do środków z Next Generation EU. 

Podkreślił, że brak praworządności, funkcjonowania mechanizmu kontroli  

i równowagi prowadzi do takiego stanu rzeczy, jaki panuje w Rosji. Do przestrzegania 

zasad finansowych wzywał również Pyry NIEMI ze Szwecji. Kilku mówców apelowało 

o pomoc ukraińskim uchodźcom i państwom ich przyjmującym. Dimitris KAIRIDIS  

w kontekście zapowiedzi niemieckiego rządu dot. inwestycji mówił  

o koordynacji działań państw członkowskich w obronność na wzór polityki 

klimatycznej i cyfrowej, aby uniknąć powielania inwestycji kilku państw członkowskich 

w podobne projekty.  Kilku mówców mówiło o finansach publicznych. Pia KAUMA  

z Finlandii zaznaczyła, że zdrowe finanse publiczne są najlepszą gwarancją w czasach 

kryzysu. Dodała, że poziom zadłużenia wzrósł w czasie pandemii i nie można dopuścić 

do przekroczenia poziomu 60% PKB. Ewentualne nowe zasady budżetowe nie mogą 

podważać stabilności gospodarki. Z kolei Igors PIMENOVS z Łotwy powiedział, że 

ogólna klauzula korekcyjna Paktu stabilności i wzrostu uruchomiona w marcu 2020 r. 

powinna nadal obowiązywać po pandemii, a Unia nie powinna wracać do polityki 

oszczędności. Postulował też wprowadzenie zasadniczych zmian w samym pakcie,  

a mianowicie wyłączenie inwestycji publicznych z kalkulacji deficytu publicznego, 

zwłaszcza w odniesieniu do krajowego współfinansowania programów funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych UE. Do zniesienia ograniczeń wzywał też Rauri Ó 

MURCHÚ z Irlandii. Dario STEFANO z włoskiego senatu proponował przekształcenie 

Planu Odbudowy w instrument długoterminowy. Amale GACQUERRE z francuskiego 

senatu zwróciła uwagę na wyzwania dla Planu odbudowy takie jak powrót inflacji oraz 

zagrożenia dla spójności unijnej gospodarki opisane w ósmym sprawozdaniu Komisji 

na ten temat.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0034&qid=1644393023846&from=EN
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Kilku mówców przestrzegało przed nadmierną biurokracją mogącą spowolnić 

wdrażanie Planu. Margit SUTROP z Estonii w kontekście wojny, która może mieć 

długofalowe konsekwencje dla całego świata proponowała reformę systemu edukacji, 

który powinien przygotować ludzi do krytycznego myślenia wobec dezinformacji.  

O bezpieczeństwie cybernetycznym mówił z kolei R. Ó MURCHÚ z Irlandii.  

W trzeciej sesji konferencji pt. „Zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna” 

zabrało głos trzech prelegentów.  

Werner HOYER, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, podkreślił, że Bank 

będzie wspierał Ukrainę w odbudowie ze zniszczeń wojennych. Zapowiedział, że EBI 

niezwłocznie rozpocznie wypłacanie Ukrainie funduszy nadzwyczajnych w wysokości 

668 mln euro, a następnie gdy strona ukraińska będzie na to gotowa 1,3 mld euro,. 

Bank pomoże również krajom sąsiednim przyjmującym uchodźców. Zaznaczył, że 

wojna w Europie ma poważne i długotrwałe konsekwencje, które będą miały wpływ 

nie tylko na Ukrainę i jej sąsiadów. Przede wszystkim wojna pokazuje potrzebę 

strategicznej autonomii Unii jako gwaranta jej wolności i powodzenia.    

Mówiąc o wyzwaniach stojących przed Unią, powiedział, że pozostaje ona w tyle  

w niektórych zaawansowanych dziedzinach, które będą podstawą sukcesu 

gospodarczego w XXI w., takich jak sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe, 

technologie cyfrowe i bioinżynieria. Bez zdecydowanych działań Unia będzie tracić 

konkurencyjność w tych krytycznych obszarach. Jednym z kluczowych sektorów dla 

przyszłości Europy jest sektor energetyczny, a przejście na zeroemisyjny system 

energetyczny jest jednocześnie wyzwaniem i jedną z największych szans. Przypomniał, 

że plan działania banku klimatycznego EBI przewiduje zwiększenie wsparcia dla 

zielonej transformacji, w tym energii odnawialnej i efektywności energetycznej do 

50% swoich środków i mobilizację na te cele do 1 biliona euro w obecnym 

dziesięcioleciu. Dodał, że celem EBI nie jest wypieranie banków z sektora prywatnego, 

ale skłonienie całych branż do zmiany kursu zgodnie z wytycznymi Unii. Podkreślił rolę 

banku w sektorze energetycznym, zwłaszcza sojuszu na rzecz baterii, który zmniejszy 

zależność zewnętrzną w zakresie magazynowania energii, czy podłączanie internetu 

do szkół. Do ważnych obszarów inwestycji zaliczył energetykę wiatrową, projekty 

ekologicznego wodoru we Francji i Hiszpanii, projekty w firmy zajmujące się cyfryzacją, 

bezpieczeństwem cybernetycznym i sztuczną inteligencją. Dodał, że w czasie 

https://www.eib.org/attachments/thematic/eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf
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pandemii bank zainwestował łącznie 5,5 mld euro w ochronę zdrowia  

i najnowocześniejsze firmy biotechnologiczne. EBI zainwestował np. w firmę 

BioNTech, która opracowała szczepionkę na COVID-19, co stało się przez czysty 

przypadek, bo celem banku było wsparcie firmy pracującej nad lekiem na raka  

na podstawie technologii mRNA. Mówiąc o niedawnej inwestycji 660 mln euro  

w projekt produkcji półprzewodników, zwrócił uwagę, że Chiny i USA inwestują w tę 

dziedzinę kilkadziesiąt razy więcej. Podkreślił potrzebę inwestycji w innowacje i nowe 

technologie, zwracając uwagę, że zgodnie z badaniami 50% redukcji emisji CO2 zależy 

od technologii, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Dodał, że w celu zmniejszenia 

emisji na świecie potrzebne są inwestycje również w biedniejszych krajach, bo UE 

odpowiada za jedynie ok. 10% światowych emisji. Co do źródeł finansowania, 

apelował o mobilizowanie funduszy prywatnych, co byłoby łatwiejsze, gdyby 

dokończono budowę unii kapitałowej.    

Pierre GATTAZ, prezes Business Europe, potępił rosyjską agresję, dodając, że sankcje 

na Rosję należy poprzeć, nawet jeśli będą kosztowne dla Europy. Ocenił, że w obecnej 

sytuacji instytucje europejskie i państwa członkowskie będą pilnie szukać sposobu 

osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego, a rozwiązanie powinno uwzględniać 

parametry transformacji energetycznej. Ocenił, że transformacja energetyczna będzie 

źródłem rozwoju przemysłowego, co już pokazują doświadczenia z sojuszem na rzecz 

baterii oraz produkcją wodoru i biopaliw.  Dodał, że badania pokazują, że do 2030 r. 

międzynarodowy rynek zielonych technologii może osiągnąć wartość od 1 do 2 bln 

euro. Ocenił, że Europejski Zielony Ład może być korzystny dla gospodarki, zwracając 

uwagę na trzy priorytety Business Europe dla rozwoju europejskiej gospodarki  

w latach 2019-2024, a mianowicie „Dobrobyt, ludzie, planeta”.  Zaznaczył, że chociaż 

pakiet „Gotowi na 55%” był krokiem we właściwym kierunku, to nie dopracowano  

w nim wielu szczegółów, a jego powodzenie zależy od trzech rzeczy. Po pierwsze, 

należy powiązać transformację energetyczną z konkurencyjnością. Nie należy 

nakładać na przedsiębiorstwa zbyt dużych obciążeń, a tym samym ograniczać ich 

innowacyjności i motywacji. Ponadto, europejskie przedsiębiorstwa nie powinny stać 

w gorszej sytuacji niż chińskie czy amerykańskie, a otoczenie regulacyjne powinno być 

business friendly. Dodał, że cele polityczne należy osiągnąć poprzez zachęty, a nie 

kontrole i sankcje. Szczególną uwagę poświęcił wdrożeniu podatku węglowego na 

http://euyourbusiness.eu/content/uploads/2019/11/2019-11-13-Prosperity-People-Planet_interactive.pdf
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granicach (CBAM). Po drugie, należy wziąć pod uwagę obecny globalny kontekst 

energetyczny, czyli wzrost cen gazu o 600% w ubiegłym roku, a innych źródeł energii 

o 400%. Jest to kolejny po pandemii cios dla przedsiębiorstw borykających się też  

z inflacją i zakłóceniami sieci dostaw. Podkreślił wagę inwestycji w OZE, 

magazynowanie energii oraz uwzględnienia gazu i energii atomowej w europejskiej 

taksonomii. Po trzecie, Unia musi wzmocnić swoją bazę przemysłową oraz 

inwestować w innowacje oraz badania i rozwój. Pozytywnie ocenił europejską 

strategię przemysłową, podkreślając, że państwa członkowskie muszą skutecznie 

inwestować na dużą skalę w transformację energetyczną wykorzystując przewidziany 

37%-owy pułap w funduszach z Planu Odbudowy.  Mówiąc o Francji, wyjaśnił, że Plan 

2030 dla Francji przewiduje ogromne inwestycje w dziedzinie zielonego wodoru.  

Christian GOLLIER, dyrektor generalny Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tuluzie oraz 

profesor wizytujący w Collège de France, powiedział, że wiele osób żyje w iluzji, że 

transformacja energetyczna stworzy tysiące miejsc pracy i obniży rachunki za prąd, 

podczas gdy rzeczywistość jest zupełnie inna. Zaznaczył, że nie wszystkie elementy 

polityki ekologicznej znajdą społeczne poparcie, bo w ramach transformacji 

dotychczas używane źródła energii zostaną zastąpione energią odnawialną, która jest 

znacznie droższa w użyciu. Zwrócił uwagę, że motywacja do zmiany dotychczasowych 

źródeł jest niska, chociaż obecny kontekst ukraiński i duże wzrosty cen gazu i węgla 

sprzyjają dekarbonizacji źródeł energii. Zaznaczył, że nawet w przypadku najbardziej 

optymistycznego scenariusza energia ze źródeł odnawialnych nie stanie się opłacalna, 

jeśli nie wzrośnie cena dwutlenku węgla. Zwrócił uwagę, że obecna tendencja wzrostu 

kosztów energii może się utrzymać, co będzie miało wpływ na spadek siły nabywczej 

obywateli i może się przełożyć na poziom poparcia dla transformacji. Ocenił, że jej 

przeprowadzenie będzie kosztowne, ale koszty jej zaniechania byłyby o wiele wyższe. 

W przeprowadzeniu transformacji za ważne uznał przestrzeganie zasady 

„zanieczyszczający płaci” i zminimalizowanie strat dla europejskiego przemysłu np. 

stali poprzez wprowadzenie podatku węglowego na granicach (CBAM) dla 

importerów.  

W czasie debaty posłowie zwracali uwagę na nowe wzywania transformacji 

energetycznej w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wzrostu cen energii. 

Podkreślali, że Unia musi utrzymać jedność w kształtowaniu swojej polityki 
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energetycznej i uniezależnić się od rosyjskich surowców (Anton Hofreiter, Martin 

Kinnunen, Barbara Masini, Domas Griškevičius, Timo Suslov, Ioan Sorin Bumb, Charles 

Kinnoull). Kilku mówców zwracało również uwagę, że w obecnej sytuacji nie należy 

odchodzić od energii atomowej (Martin Kinnunen, Didier Mairie), która powinna być 

uwzględniona w rozporządzeniu o taksonomii. Zwracali również uwagę, że polityka 

klimatyczna na poziomie europejskim musi być zakotwiczona  

w rzeczywistości każdego z państw i nie powinna być celem samym w sobie, lecz 

powinna służyć obywatelom i wspierać konkurencyjność gospodarczą  

i technologiczną Unii. Posłowie mówili również o społecznym wymiarze transformacji 

i potrzebie ochrony najmniej zamożnych grup obywateli, apelując o europejskie 

rozwiązania w tym zakresie (G. van Goidsenhoven) i zaangażowanie wielkich firm 

(Antonio Gómez-Reino). Lilian TANGUY z Francji powiedziała, że podatek CBAM jako 

kluczowy element pakietu „Gotowi na 55%” jest priorytetem francuskiej prezydencji. 

Dodała, że pozwoli on ochronić konkurencyjność europejskiego przemysłu i powinien 

zostać uznany na poziomie międzynarodowym i być przestrzegany przez firmy 

ponadnarodowe. Dolors MONTSERRAT podkreśliła znaczenie sprawiedliwej 

transformacji energetycznej, obejmującej rekompensaty dla mniej zamożnych 

obywateli, oraz potrzebę wzmocnienia autonomii energetycznej Europy  

w kontekście licznych kryzysów pogłębionych przez gwałtownie rosnące ceny energii. 

Didier MARIE z francuskiego senatu podkreślał, że transformacja musi być społecznie 

sprawiedliwa i zrozumiała dla obywateli. Anton HOFREITER z Bundestagu w kontekście 

wojny na Ukrainie zwrócił uwagę na zagrożenie dla bezpieczeństwa, jakim jest 

zależność od paliw kopalnych. Dodał, że w konsekwencji Niemcy będą budować 

terminale gazu płynnego, czemu się do tej pory sprzeciwiali. Niemniej jednak  

w perspektywie długoterminowej rozwiązaniem są OZE, których cena dzięki nowym 

technologiom może być bardzo niska. Bojan KEKEC ze Słowenii powiedział, że rosyjski 

atak na Ukrainę jest strategiczną walką o zasoby, bo Ukraina jest czwartym 

najbogatszym krajem pod względem zasobów naturalnych i produkuje pszenicę, którą 

można wyżywić 600 mln ludzi. Posiada też dużo gazu ziemnego i jest drugim co do 

wielkości krajem w Europie, jeśli chodzi o produkcję energii jądrowej. Domagoj 

HAJDUKOVIĆ z Chorwacji mówił o dostosowaniu WPR do transformacji energetycznej. 

Zwracał również uwagę, że inwestycje w OZE powinny nie tylko zapewnić zwrot 
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inwestycji inwestorom, ale także przynieść zysk. Martin KINNUNEN ze Szwecji 

krytykował propozycję Społecznego Funduszu Klimatycznego, argumentując, że rolą 

Unii nie jest sponsorowanie polityki społecznej w państwach członkowskich. 

Sceptycznie ocenił też koncepcję nowych zasobów własnych, apelując o lepsze 

wykorzystanie obecnego budżetu oraz rozporządzenie w sprawie użytkowania 

gruntów i leśnictwa (LULUCF). Barbara MASINI z włoskiego senatu zwracała uwagę na 

potrzebę wspólnych zakupów surowców przez UE i budowy magazynów surowców,  

a zwłaszcza gazu. Chciała również, aby przeciwdziałać kumulacji taryf przy przesyłaniu 

gazu przez kilka granic, która negatywnie odbija się na włoskich przedsiębiorstwach 

(tzw. pancaking effect). Christiana EROTOKRITOU domagała się pomocy Unii  

w eksploatacji zasobów gazu wokół Cypru. Paulo MONIZ poruszył kwestię wyzwań 

energetycznych, z jakimi borykają się peryferyjne obszary Unii, a zwłaszcza wyspy.  

We wprowadzeniu do debaty pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy” zabrało 

głos troje prelegentów. Ursula von der LEYEN, przewodnicząca Komisji Europejskiej, 

w nagranym wystąpieniu podkreśliła, że atak Rosji na Ukrainę jest atakiem na 

podstawowe wartości unijne i stanowi przełomowy moment w historii Europy. 

Zaznaczyła, że Unia odpowiedziała na ten atak bezprecedensowymi sankcjami, które 

mogą napisać historię Europy na nowo. Podkreślała, że Konferencja będąca 

demokratycznym eksperymentem, dała możliwość wypowiedzenia się tzw. cichej 

większości, a Komisja jest gotowa do wzięcia pod uwagę wniosków z sesji planarnej 

Konferencji. Guy VERHOFSTADT współprzewodniczący Zarządu Konferencji, mówił  

o wspólnej europejskiej obronie, zwracając uwagę, że to właśnie w sali obrad 

Francuskiego Zgromadzenia Narodowego w sierpniu 1954 r. francuscy posłowie 

odrzucili Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną, bo po śmierci Stalina 

i końcu wojny w Korei istniało w Europie zapotrzebowanie na „łatwy pokój”. Zwrócił 

uwagę, że obecnie widać, że czas łatwego pokoju w Europie dobiegł końca, a w osiem 

lat po kijowskim Majdanie, gdy Ukraińcy stawiają czoła brutalnemu najeźdźcy, bardzo 

wyraźnie widać potrzebę zacieśnienia europejskiej współpracy w dziedzinie 

bezpieczeństwa. Apelował o ostrzejsze sankcje wobec Putina ze strony Unii, w tym 

odcięcie od systemu SWIFT wszystkich rosyjskich banków oraz o zaprzestanie importu 

rosyjskiego gazu do Unii. Mówiąc o Konferencji podkreślił, że w obecnej sytuacji musi 

ona wyjść poza ramy, jakie dla niej przewidziano, dodając, że trudno będzie zakończyć 
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jej prace w dniu 9 maja publikacją ostatecznego dokumentu. Jego zdaniem konkluzje 

Konferencji na podstawie 178 zaleceń z czterech paneli obywatelskich, które mówią  

o stworzeniu unii energii, unii zdrowia, przekształceniu Komisji w prawdziwy rząd, 

likwidacji jednomyślności, list ponadnarodowych wspólnej polityki migracyjnej, 

powinny być fundamentem prawdziwej Unii Europejskiej. Jego zdaniem należy 

zakończyć Konferencję zdecydowanym aktem politycznym oraz zwołać konwent, 

który odnowi projekt europejski w oparciu o zalecenia Konferencji. Podkreślił, że 

Parlament Europejski i parlamenty narodowe muszą współpracować, aby być siłą 

napędową Konferencji. 

Dubravka ŠUICA, wiceprzewodnicząca Komisji i wiceprzewodnicząca Zarządu 

Konferencji, potępiła agresję Rosji na Ukrainę, wzywając do jedności państw Unii. 

Podkreślała znaczenie zaangażowania obywateli w demokratyczny proces 

podejmowania decyzji, zwłaszcza w tym newralgicznym dla Europy czasie, dodając, że 

Konferencja nie zastępuje demokracji przedstawicielskiej, lecz ją uzupełnia  

i wzmacnia. Podkreśliła lokalny charakter wszelkiej polityki. Dodała, że ze 178 zaleceń 

paneli obywatelskich wynika, że obywatele chcą, aby w europejskim procesie 

decyzyjnym było więcej narzędzi umożliwiających udział zwykłym obywatelom. Do 

wprowadzenia w życie niektórych z nich potrzebna byłaby zmiana Traktatów. 

Poinformowała, że obecnie rekomendacje zostaną pogrupowane i przedstawione 

podczas sesji plenarnej w maju. Wyraziła nadzieję, że historycy będą dzielić historię 

Unii na okres przed i po Konferencji w sprawie przyszłości Europy.  

Podczas debaty posłowie częściej odnosili się do rosyjskiej agresji na Ukrainę, niż do 

samej Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zwracali uwagę, że wojna powinna 

usprawnić europejski proces decyzyjny oraz stworzyć system prawdziwej europejskiej 

obrony. Ettore Antonio LICHERI proponował budowę europejskiej armii oraz 

wzmocnienie państw między leżących między UE a Rosją, takich jak Mołdawia i Gruzja. 

Kilku posłów apelowało o poparcie ukraińskich aspiracji, w tym o poparcie wniosku 

akcesyjnego Ukrainy do UE i przeciwstawiało się podziałowi świata na strefy wpływów 

(Petr KMEC, Davor STIER, Kristan VIGENIN). Z kolei posłowie austriaccy i chorwaccy 

mówili o przyspieszeniu akcesji państw Bałkanów Zachodnich. Bojan GLAVAŠEVIĆ  

z Chorwacji powiedział, że państwa bałkańskie nie rozumieją apeli o nadzwyczajną 

procedurę akcesyjną dla Ukrainy w sytuacji, gdy one musiały przeprowadzać głębokie 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
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i trudne reformy. Gunther KRICHBAUM proponował dalsze sankcje wobec Rosji, w tym 

konfiskatę rosyjskich zasobów walutowych składowanych w zachodnich bankach, aby 

zapłacić za i tak niewymierne straty ludzkie i materialne wyrządzone przez Rosję na 

Ukrainie. Constance LE GRIP z francuskiego Zgromadzenia Narodowego zwróciła 

uwagę, że wojna na Ukrainie zmieniła priorytety Konferencji, zwłaszcza odnośnie do 

polityki energetycznej Unii, która powinna uniezależnić się do rosyjskich dostaw  

i obronności. David SMOLJAK z czeskiego senatu mówił, że chociaż zalecenia paneli są 

interesujące, to decyzje nt. przyszłości Europy nie zapadną na konferencji, ale zostaną 

rozstrzygnięte w Charkowie i Kijowie, gdzie Ukraińcy umierają teraz za ideały 

europejskie. Grupa posłów poparła pomysł G. VERHOFSTADTA, żeby Konferencja nie 

kończyła swoich prac 9 maja (O. KARAS, I. PIMENOVS, R. LOPATKA). Reinhold LOPATKA 

proponował, aby konkluzje Konferencji były zrównoważone, a ich wdrażanie 

monitorowane. Poparł wprowadzenie stałego mechanizmu udziału konsultacji 

ludności. Ubolewał, że z każdym rokiem maleje rola parlamentów narodowych, czemu 

może zaradzić wprowadzenie grup roboczych COSAC. Chciał również wzmocnienia roli 

parlamentów narodowych przed odnowienie zasady subsydiarności, zwracając 

uwagę, że parlamenty przegrały batalię o akty delegowane, na które nie mają żadnego 

wpływu. Domagał się wprowadzenia tzw. zielonej karty. Nacho SANCHEZ AMOR skupił 

się na dialogu politycznym i reformie mechanizmu kontroli zasady pomocniczości, 

mówiąc, że system wczesnego ostrzegania nie zdał egzaminu. Kim VALENTIN 

duńskiego parlamentu proponował, aby Komisja Europejska mocniej zaangażowała 

się w dialog z parlamentami narodowymi jeszcze przed ogłoszeniem ważnych 

wniosków legislacyjnych. Othmar KARAS mówił, że, zalecenia Konferencji muszą 

zostać szybko wdrożone przed kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 r. Ioannis 

BOURNOUS z Grecji wyraził pogląd, że sukces konferencji zależy od uwzględnienia 

zaleceń europejskich paneli obywatelskich, a ich zignorowanie byłoby 

„samobójstwem” dla Europy. Wielu mówców zwracało uwagę, że Konferencja musi 

dać również odpowiedź, jak w zmienionej rzeczywistości Europa ma dojść do 

niezależności energetycznej i żywnościowej (Sergio Battelli). Roelien KAMMINGA  

z holenderskiego parlamentu sceptycznie oceniła napięty harmonogram prac 

Konferencji, zwracając uwagę, że cały projekt powinien przynieść obywatelom 

namacalne rezultaty. Mariona ILLAMOLA z hiszpańskiego Kongresu zwracała uwagę 
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na nadreprezentację ekspertów biorących udział w Konferencji i małe zaangażowanie 

ludzi młodych. Georgios KOUMOUTSAKOS zwrócił uwagę, że obywatele wzywają Unię 

do bardziej zdecydowanych działań w czterech dziedzinach: obronności  

i bezpieczeństwa, w gospodarce, w energetyki oraz w kwestii uchodźców. Angel 

TÎLVĂR z rumuńskiego senatu domagał się włączenia Rumunii do strefy Schengen, 

gdyż jego kraj już dawno temu spełnił wszystkie wymagane warunki. 

Podsumowując sesję, G. VERHOFSTADT powiedział, że kwestia Bałkanów Zachodnich 

musi zostać w końcu rozstrzygnięta, bo lepiej mieć te kraje wewnątrz Unii, niż wysyłać 

tam żołnierzy. Zaznaczył, że wspólna deklaracja delegacji parlamentów narodowych  

i Parlamentu Europejskiego do Konferencji w sprawie przyszłości Europy zostanie 

przedstawiona 24 marca. Wyjaśnił, że będzie ona zawierała główne priorytety 

Konferencji, w tym prawo do inicjatywy ustawodawczej dla Parlamentu 

Europejskiego. Sceptycznie ocenił pomysły zielonej karty dla parlamentów 

narodowych, mówiąc, że lepiej jest słuchać, czego chcą parlamenty narodowe, a nie 

czego nie chcą.    

W czasie krótkiej piątej sesji konferencji poświęconej grupom roboczym COSAC S. 

THILLAYE przypomniała, że podczas styczniowego posiedzenia przewodniczący COSAC 

postanowili powołać dwie grupy robocze, które liczą 42 i 44 członków. Dotychczas 

odbyły się dwa spotkania, pierwsze organizacyjne oraz drugie z udziałem ekspertów. 

W sumie przewidzianych jest sześć spotkań, a ostatnie w dniu 14 czerwca w formie 

fizycznej w Paryżu. Thillaye powiedziała, że grupa robocza ws. miejsca wartości 

europejskich w centrum poczucia przynależności (the place of European values at the 

heart of the feeling of belonging), której przewodniczy, zajmuje się koncepcją wartości 

europejskich i ich rozumieniem w poszczególnych państwach członkowskich, jak 

również ochroną praworządności w kontekście dorocznego sprawozdania Komisji 

Europejskiej, procedury z artykułu 7 oraz rozporządzenia ws. warunkowości 

budżetowej. Jean-François RAPIN powiedział, że grupa ds. roli parlamentów 

narodowych w Unii Europejskiej, której przewodniczy, zajmuje się deficytem 

demokracji oraz wzmocnieniem współpracy międzyparlamentarnej pod kątem 

zwiększenia jej skuteczności. Dwa pozostałe priorytety to przejrzystość prac Rady,  

a zwłaszcza trilogów oraz rola parlamentów narodowych na poziomie legislacyjnym. 

Powiedział, że wśród pomysłów znajduje się kwestia inicjatywy ustawodawczej dla 
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inicjatyw popieranych przez 25% parlamentów narodowych lub 25% ludności Unii  

i pytań pisemnych do Komisji Europejskich.  

W czasie ostatniej szóstej sesji dyskutowano o sytuacji na Ukrainie. We 

wprowadzeniu Sabine THILLAYE powiedziała, agresja Rosji na Ukrainę jest 

przełomowym momentem w najnowszej historii Europy, gdyż kończy czas pokoju. 

Podkreśliła bezwarunkowe poparcie i solidarność z narodem ukraińskim, 

przypominając międzynarodowe sankcje wobec Rosji jak i personalne wobec osób 

odpowiedzialnych za agresję. Dodała, że Europa musi określić swoją koncepcję 

bezpieczeństwa opartą na tzw. Kompasie strategicznym UE, którym będzie się 

zajmować Rada Europejska w dniach 23-24 marca 2022 r. Podkreśliła, że sprawa 

Ukrainy jest też ważna dla COSAC, gdyż jest to największy kryzys w Europie od czasów 

II wojny światowej. Dodała, że deklarację Trojki w tej sprawie poparły delegacje 

wszystkich parlamentów UE, jak również Albanii, Andory, Gruzji, Islandii, Norwegii, 

Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.  W deklaracji parlamentarzyści zdecydowanie 

potępiają wojnę prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie przy współudziale 

Białorusi, wyrażają solidarność z Ukrainą i niezachwiane przywiązanie do 

międzynarodowych zasad suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich 

krajów, w tym Mołdawii i Gruzji. Wzywają Rosję i Białoruś do natychmiastowego 

przerwania ognia i zapewnienia bezpiecznego dostępu dla pomocy humanitarnej. 

Przyjmując z zadowoleniem sankcje przyjęte przez Unię Europejską wobec agresora, 

wzywają Unię do zorganizowania się w celu solidarnego przyjęcia ukraińskich 

uchodźców oraz do wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy, przede wszystkim poprzez 

obowiązującą już od 2017 r. umowę stowarzyszeniową w ramach Partnerstwa 

Wschodniego. Podkreślają potrzebę zaangażowania parlamentów narodowych  

w zarządzanie tym kryzysem, zważywszy na jego istotne reperkusje dla wszystkich 

obywateli Unii. W dalszej perspektywie posłowie wzywają szefów państw i rządów, 

którzy spotkają się na marcowym posiedzeniu Rady Europejskiej, do pogłębienia 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz do mówienia jednym głosem na 

arenie międzynarodowej. Uważają oni, że wpływ konfliktu na ceny zbóż i energii 

potwierdza pilną potrzebę wzmocnienia strategicznej autonomii Europy, zwłaszcza w 

dziedzinie żywności i energii. 

https://www.parlue2022.fr/content/download/10401/file/Statement%20in%20support%20of%20Ukraine%20attacked%20by%20the%20Russian%20Federation%20EN.pdf?inLanguage=eng-GB
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W trakcie debaty posłowie bez wyjątku wyrażali solidarność z Ukrainą, potępiając 

rosyjską agresję. Wielu apelowało o odcięcie się Unii od rosyjskiego gazu. Vladimira 

MARCINKOVA ze słowackiego parlamentu mówiła o pracach nad słowacką ustawą, 

która zapewni ponad 100 tysiącom uchodźców, nie tylko Ukraińców, możliwość pracy, 

ubezpieczenia i dostępu do świadczeń. Mówiła również o trudnej sytuacji zdrowotnej, 

biorąc pod uwagę, że tylko 10% uchodźców z Ukrainy jest zaszczepionych przeciwko 

COVID. Popierała europejską perspektywę Ukrainy. Angel TÎLVĂR z rumuńskiego 

senatu powiedział, że chociaż Ukrainę opuściło już ponad milion osób, to liczba 

uchodźców może szybko wzrosnąć do 4 czy 5 milionów. Apelował o doraźną unijną 

pomoc dla krajów graniczących z Ukrainą. Proponował też szybszą integrację 

Bałkanów Zachodnich. Maka BOTCHORISHVILI z Gruzja mówiła, że agresja na Ukrainę 

jest konsekwencją braku reakcji Zachodu na rosyjski atak na Gruzję w 2008 r. Ondřej 

BENEŠÍK z czeskiej Izby Poselskiej mówił, że UE długo przymykała oko na działania 

Putina w imię wspólnych interesów, apelując, aby instytucje uczyły się na swoich 

błędach.  Apelował o ścisłą współpracę Unii z USA i Wlk. Brytanią, która powinna 

pozostać ścisłym sojusznikiem Unii mimo brexitu. Anton HOFREITER z Bundestagu 

chciał zaprzestania importu surowców z Rosji i zwiększenia sankcji, które pozbawią 

Rosję środków do finansowania wojny. Przestrzegał przed zastąpieniem eksportu 

surowców z Rosji eksportem z innej dyktatury. Othmar KARAS z Parlamentu 

Europejskiego podkreślał, że atak na Ukrainę jest atakiem na całą Europę i jej system 

demokratycznych wartości. Apelował o pomoc dla uchodźców. LOUIS CAPUOLAS 

zapewniał o poparciu portugalskiego parlamentu w znalezieniu pokojowego 

rozwiązania wojny. Susana SUMELZO z hiszpańskiego Kongresu uznała atak Putina na 

Ukrainę jako próbę zatrzymania europejskich wartości i demokracji, która się 

zakorzeniła na Ukrainie i jest dla niego zagrożeniem. Reinhold LOPATKA powiedział, 

że Austria walczyła dziesięć lat o uzyskanie permanentnej neutralności i mimo, że nie 

należy do wojskowych sojuszy, nie jest neutralna politycznie, a austriacki parlament 

całkowicie popiera deklarację Trojki. W podobnym tonie wypowiedział się Seán 

HAUGHEY z irlandzkiego parlamentu, podkreślając, że Irlandia mimo nieobecności  

w NATO nie jest politycznie neutralna. Igors PIMENOVS z łotewskiego sejmu poparł 

przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego i potępił agresję Putina. Dodał, 

że działania Rosji nie powinny się przełożyć na pogorszenie sytuacji ludności 
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rosyjskojęzycznej na Łotwie, która stanowi 37% ogółu. Wyjaśnił, że jest etnicznym 

Rosjaninem, a niektórzy politycy na Łotwie wykorzystują agresję Rosji, aby 

zlikwidować nauczanie w języku rosyjskim w łotewskich szkołach. Dymitri KAIRIDIS  

z Grecji ostro krytykował Turcję za nieprzyłączenie się do europejskich sankcji. 

Zarzucał tureckim władzom hipokryzję i czerpanie finansowych korzyści z wojny na 

Ukrainie. Gaëtan van GOIDSENHOVEN z belgijskiego senatu potępiał rosyjską 

dezinformację i próby pisania historii na nowo. Wskazywał również na słabość Unii, 

która musi importować olbrzymie ilości energii z Rosji.  Matas MALDEIKIS z litewskiego 

sejmu powiedział, że Ukraina dla Putina jest tylko epizodem w jego drodze na Zachód, 

którą rozpocznie, jeśli nie zostanie powstrzymany. Ocenił, że Putin walczy  

z wartościami i stylem życia Zachodu, a Ukraińcy umierają za marzenia stania się jego 

częścią. 

Oprac. W. Kuźma 

 


