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Zapis stenograficzny 

– spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem  

w dniu 13 stycznia 2021 r. 

Porządek spotkania: 

1. Program prac Komisji na 2021 r. oraz sprawozdanie dotyczące prognozy 

strategicznej z 2020 r. Prognoza strategiczna – w kierunku bardziej odpornej 

Europy. 

(Początek spotkania o godzinie 14 minut 01) 

(Spotkanie prowadzi marszałek Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich) 

Marszałek Tomasz Grodzki: 

Szanowni Państwo Senatorowie! 

Pozwólcie, że bardzo serdecznie przywitam w progach online naszego 

Senatu pana wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča ze 

Słowacji, komisarza do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i 

administracji. Pan przewodniczący Šefčovič odpowiada również za 

prognozowanie. Dlatego szczególnie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia 

do udziału w dyskusji pt.: program prac Komisji na 2021 r. oraz sprawozdanie 

dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza strategiczna – w kierunku 

bardziej odpornej Europy. 

Informuję, że przebieg naszego spotkania będzie wyglądał następująco. 

Jako pierwszego poprosimy o zabranie głosu pana przewodniczącego Maroša 

Šefčoviča. Po jego wystąpieniu oddam prowadzenie przewodniczącemu Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, panu senatorowi Bogdanowi 

Klichowi, który będzie moderował dalszą część spotkania. Wtedy też będziecie 

mieli, Państwo, możliwość zadania pytań panu przewodniczącemu. Przypomnę, 

że pytania zadajemy również w języku polskim. Generalnie mamy ok. 1 godziny 

czasu na całe spotkanie, tak że bardzo proszę o przestrzeganie pewnej dyscypliny 

czasowej. Senatorowie, którzy będą chcieli zadać pytania, zgłaszają chęć zadania 

przez podniesienie ręki lub zapisanie się u pracownika Kancelarii Senatu. 

Informuję ponadto, że całe spotkanie będzie tłumaczone na język polski. Pytania 

zadajemy również po polsku. 
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Jeszcze raz witam pana przewodniczącego Maroša Šefčoviča. 

Bardzo proszę o zabranie głosu. 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič: 

Tak jak pan powiedział, jestem państwa sąsiadem ze Słowacji. 

Wielokrotnie odwiedzałem państwa kraj i wiem, że Słowacy i Polacy nie 

potrzebują aż tak bardzo tłumaczenia, jednak, żeby być naprawdę precyzyjnym, 

proszę pozwolić, że będę zwracał się do pana po angielsku. Słuchałem pana 

marszałka Grodzkiego i wiem, że zapewniane jest tłumaczenie ustne. 

Po pierwsze, pragnę podziękować za to miłe zaproszenie i możliwość 

zabrania głosu w ten sposób. Polski Parlament jest pierwszym, do którego 

zwracam się w 2021 r., i bardzo cieszę się, że razem rozpoczynamy ten rok. 

Bardzo dobrze znam historię polskiego Senatu i wiem, że jest to demokratyczna 

instytucja, której korzenie sięgają setek lat wstecz, kiedy to doświadczyła 

okrucieństw wojny i dyktatury, i której bardzo szybko udało się zająć prawowite 

miejsce w Europie w XXI wieku. Oczywiście w chwili obecnej nasza współpraca 

jest bardzo ważna, ponieważ musimy skoncentrować wszystkie nasze wysiłki na 

szczeblu unijnym, ale też na szczeblu krajowym, aby zwalczyć tragiczne skutki 

społeczno-gospodarcze, jakie wywołała pandemia COVID-19. Jednocześnie 

musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zadbać o lepszą przyszłość w 

tym coraz bardziej niestabilnym i niepewnym świecie. Mówię tu nie tylko o 

zielonej i cyfrowej transformacji, ale także o znaczeniu promowania demokracji, 

porządku demokratycznego i demokratycznego podejmowania decyzji. 

Panie Marszałku, ponieważ poprosił mnie pan o zwięzłe przedstawienie 

programu prac Komisji na 2021 r. oraz głównych ustaleń pierwszego w historii 

sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej, krótko opowiem o głównych 

tematach, na których Komisja Europejska skoncentruje się w tym roku. Naszym 

głównym priorytetem będzie oczywiście powrót do normalności, do normalnego 

cyklu pracy. Chcemy to osiągnąć nie tylko poprzez zarządzanie bieżącymi 

działaniami – czym zajmujemy się razem – w naszych państwach 

członkowskich, dążąc nie tylko do zapewnienia wystarczającej liczby 

szczepionek, odpowiedniej koordynacji naszych strategii w zakresie ochrony 

zdrowia, strategii szczepień czy procedur testowania, ale także poprzez 
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wprowadzenie ponad 80 elastycznych inicjatyw, ponad 40 celów lub pakietów 

politycznych, aby upewnić się, że nadamy Unii Europejskiej nowy wymiar, w 

szczególności w świecie, który, jak wspomniałem, jest teraz bardzo niepewny. 

Chcemy także mieć pewność, że to, co proponujemy, wytrzyma próbę czasu i że 

nasze polityki i wnioski ustawodawcze będą bardziej ukierunkowane na 

przyszłość. Chcemy też zaangażować jeszcze więcej partnerów – czy to ze 

świata biznesu, sektora inżynieryjnego, czy też rządów, a zwłaszcza z 

parlamentów narodowych – którzy będą te nowe wnioski opracowywać, abyśmy 

mogli odbyć odpowiednie konsultacje i poznać państwa opinie na temat 

wniosków, które przedłożymy współustawodawcom. 

Program prac Komisji na rok 2021 jest właściwie trzecim, jaki prezentuję. 

Pierwszy program opracowano zaraz po objęciu stanowiska przez 

przewodniczącą Ursulę von der Leyen, kiedy to rozpoczynaliśmy prace jako 

nowa Komisja von der Leyen. Potem jednak musieliśmy go zmienić ze względu 

na pandemię COVID-19 i dostosować nasze prace tak, aby mieć pewność, że 

możemy reagować i przekierowywać nasze siły na kwestie, które w tamtym 

momencie były najważniejsze: ratowanie życia, zapewnianie środków do życia i 

pomoc przedsiębiorstwom. Program ten jest zatem pierwszym programem prac 

Komisji, który, jak sądzę, zostanie nie tylko wdrożony, ale także uzupełniony w 

trakcie zwykłego rocznego cyklu. Wyzwania i możliwości, które postrzegamy 

jako najważniejsze w tym roku, są w większości związane oczywiście z 

odbudową naszej gospodarki – odbudową, która musi sprzyjać włączeniu 

społecznemu i która przyśpieszy transformację cyfrową i klimatyczną. Będziemy 

w znacznie większym stopniu pracować nad kwestią zapewniania odporności, do 

której za chwilę wrócę, kiedy będę mówił o naszym sprawozdaniu dotyczącym 

prognozy strategicznej, i oczywiście musimy też włożyć bardzo dużo wysiłku w 

skuteczną obronę naszej wiodącej pozycji na świecie. Naszym celem jest 

zapewnienie, aby warunki na rynku światowym były sprawiedliwe, zarówno dla 

naszego przemysłu, jak i dla naszych przedsiębiorstw, a także, byśmy mogli być 

bardziej niezależni od poszczególnych dostawców towarów i surowców oraz aby 

zobowiązanie i porozumienie, które wszyscy poprzemy w Paryżu, były 

realizowane przez wszystkie państwa świata. Tak jak miało to miejsce w Paryżu, 
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gdzie, z wyjątkiem jednego czy dwóch państw, zdecydowaliśmy się nie popierać 

porozumienia paryskiego. Oczywiście można to osiągnąć tylko dzięki ścisłej 

współpracy między Komisją, państwami członkowskimi i parlamentami 

narodowymi oraz dyskusjom, jak na przykład ta, którą właśnie prowadzimy. 

Myślę, że zgodzą się państwo ze mną, kiedy powiem, że obecnie 

znajdujemy się w prawdopodobnie najtrudniejszym momencie od czasów 

II wojny światowej. Wiele naszych wysiłków koncentruje się na zarządzaniu 

kryzysowym i wychodzeniu z kryzysu, a jednocześnie robimy wszystko, co w 

naszej mocy, by nie przeoczyć też szans, jakie pojawiają się w związku z obecną 

sytuacją. Zamierzamy zainwestować niebotyczne środki w uruchomienie 

naszych gospodarek, restart wzrostu gospodarczego i, co jest niezwykle ważne z 

naszego punktu widzenia, nie chcemy inwestować w technologie i gospodarkę 

przeszłości. Musimy wykorzystać te ogromne inwestycje, aby mieć pewność, że 

Europa będzie nowoczesna, że będzie opierała się na nowych technologiach, na 

najnowszych badaniach oraz że nie tylko teraz, ale także przez kolejne 

dziesięciolecia będzie miała pozycję jednej z trzech najważniejszych gospodarek 

na świecie. Taki właśnie był zamysł instrumentu Next Generation EU, który jest 

absolutną nowością i który wyraźnie pokazał, że solidarność w Unii Europejskiej 

jest bardzo silna. Nie potrafię sobie wyobrazić bardziej stosownego momentu, 

kiedy nasi przywódcy i nasze państwa członkowskie mogliby włączyć inwestycję 

wartą 715 miliardów euro w ramach planu odbudowy dla Europy jako 

najważniejszy element 7-letniego budżetu, który wszyscy znamy pod nazwą 

wieloletniej perspektywy finansowej. Myślę że jest to ważna wiadomość nie 

tylko dla Unii Europejskiej, ale zwłaszcza dla Polski, która będzie jednym z 

największych beneficjentów tej ogromnej inwestycji. Jeżeli przyjrzymy się 

konkretnym liczbom z samego instrumentu Next Generation EU, zobaczymy, że 

Polska otrzymała 57 miliardów euro, w tym 28 miliardów w formie dotacji. 

Jeżeli chodzi o perspektywę finansową, liczby te robią tak samo ogromne 

wrażenie, a całkowita kwota finansowania na najbliższe 7 lat wynosi 

96 miliardów euro. Łącznie mówimy więc o kwotach odpowiadających 23% 

polskiego PKB. Liczba ta – wierzę, że wszyscy się ze mną zgodzą – przedstawia 

bezprecedensowy poziom inwestycji. Jestem pewien, że Polska zainwestuje te 
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środki rozsądnie i wykorzysta je na modernizację polskiej gospodarki i polskiego 

społeczeństwa oraz przygotowanie się na wyzwania XXI wieku. W tej kwestii 

mam jedną ogromną prośbę. Polska będzie musiała odegrać bardzo istotną rolę w 

zapewnieniu, abyśmy mogli rozpocząć wdrażanie i egzekwowanie instrumentu 

Next Generation EU poprzez szybką ratyfikację decyzji w sprawie zasobów 

własnych. Zanim będziemy mogli uruchomić ten bardzo ważny instrument, 

muszą go ratyfikować wszystkie parlamenty narodowe. Dlatego też zwracam się 

do wszystkich parlamentów, a w pierwszej kolejności do parlamentu polskiego, 

abyśmy mogli rozpocząć inwestycje w ramach instrumentu Next Generation EU 

już latem tego roku. Wiem, że jest to przewidziane w programach Sejmu i Senatu 

w I kwartale tego roku i bardzo chciałbym za to podziękować. Liczę na państwa 

wsparcie. 

Oczywiście naszym kolejnym ważnym priorytetem na ten rok będzie ciągłe 

budowanie Europejskiej Unii Zdrowotnej. Myślę, że kryzys związany z COVID-

19 pokazał nam, że jesteśmy silniejsi, gdy ze sobą współpracujemy i gdy 

wspólnie koordynujemy nasze działania, że możemy zamawiać wysokiej jakości 

szczepionki, testy lub sprzęt medyczny, działając razem jako największy blok 

handlowy na świecie. Myślę też, że to dzięki tej przykładnej współpracy i 

nowatorskiemu podejściu do wspólnych działań udało nam się wynegocjować 

nabycie ponad 2 miliardów dawek 6 różnych szczepionek oraz że wszystkie 

państwa członkowskie korzystają ze wspólnych zamówień na testy – czy to PCR 

czy testy antygenowe. Mimo wszystko musimy jednak być szczerzy i bardzo 

wyraźnie stwierdzić, że sytuacja ta ujawniła luki w naszym wspólnym systemie 

bezpieczeństwa zdrowotnego. To właśnie tym chcemy się zająć w ramach 

Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której możemy ściślej i lepiej 

współpracować, również dzięki zaawansowanym badaniom biologicznym, 

ponieważ niestety na przykładzie pandemii, z którą obecnie walczymy, widzimy, 

że potrzebujemy najlepszych specjalistów, musimy szybko opracowywać nowe 

szczepionki, nowe leki i nowe procedury medyczne, które mogą nam pomóc 

ocalić setki tysięcy osób. To właśnie chcemy w tym roku zaproponować, jak 

ufam, przy wsparciu Polski. Proszę pozwolić, że powiem kilka słów na temat 

obszaru, który jest bardzo ważny dla Polski i który jest także związany z moim 
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pierwszym sprawozdaniem dotyczącym prognozy strategicznej, ponieważ 

wniosek z poprzedniego roku jest taki, że musimy być dużo bardziej odporni niż 

w przeszłości. Kilka ostatnich miesięcy pokazało nam, jak bardzo jesteśmy 

zależni od przywozu pewnych leków, sprzętu medycznego czy aparatury 

medycznej. Odkryliśmy także, jak bardzo jesteśmy zależni od surowców 

krytycznych i myślę, że właśnie udowodniłem to, o czym mówiłem, kiedy 

ustanawiałem europejski sojusz na rzecz baterii w ramach kluczowych 

technologii strategicznych. W przyszłości musimy mieć silną strategię 

przemysłową, aby upewnić się, że my, jako Europejczycy, i nasze 

przedsiębiorstwa mogą konkurować w skali globalnej jako bardzo silni 

konkurenci, którzy korzystają z wysoce wykwalifikowanej siły roboczej, z 

największego jednolitego rynku na świecie, z faktu, że jesteśmy regulacyjnym 

supermocarstwem oraz z tego, że europejskie normy i przepisy – szczególnie w 

zakresie ochrony konsumentów – są uznawane na poziomie światowym za 

najbardziej zaawansowane i najlepsze na świecie. Są to elementy, do których 

odnosimy się także w sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej, z 

którego wyraźnie wynika, że w przyszłości musimy wykazywać się dużo 

większą odpornością. Z tego też powodu kolejne sprawozdanie dotyczące 

prognozy strategicznej będzie koncentrowało się na otwartej strategicznej 

autonomii, abyśmy mieli pewność, że uwzględnimy te wszystkie kwestie w 

sposób kompleksowy i że nasza nowa strategia dotycząca przemysłu oraz nasze 

strategie polityczne, które wspólnie opracowujemy, będą dopracowane i 

zapewnią Europie odporność, siłę i konkurencyjność. 

Chciałbym podzielić się z państwem bardzo pozytywną oceną, jeżeli chodzi 

o współpracę w zakresie regionów górniczych, którą podzielamy w Komisji i 

którą ja osobiście miałem przyjemność podzielić się z wieloma 

przedstawicielami Polski. Koncepcja Regionów Górniczych w Procesie 

Transformacji zrodziła się w Katowicach podczas jednej z konferencji, którą 

zorganizowano w Centrum Kongresowym zbudowanym w miejscu, w którym 

kiedyś znajdowała się kopalnia węgla. Nigdy nie zapomnę dyskusji, jaką 

odbyłem z przedstawicielami lokalnego samorządu, którzy mówili, że trzeba 

współpracować, aby zapewnić regionom górniczym nową przyszłość oraz aby do 
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tych regionów napływały inwestycje, a także że musimy wspólnie opracować 

strategie i polityki na rzecz osób młodych, aby pozostały w tych regionach i 

związały swoją przyszłość z rodzinami, w których się urodzili. Bardzo cieszy 

mnie również fakt, że z dużą pomocą Jerzego Buzka uruchomiliśmy Fundusz na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który jest tak ważny dla całej Europy, a 

zwłaszcza dla Polski. Cieszę się również z tego, że dzięki temu pomysłowi 

rozpoczęliśmy bliższą współpracę w sektorze baterii, w którym Polska staje się 

jednym z najważniejszych państw w Europie. To, co dzieje się w sektorze baterii 

w Polsce, jest rzeczywiście bardzo imponujące. To właśnie na Śląsku 

przedsiębiorstwo LG Chem otwiera i buduje największą na świecie megafabrykę. 

Wiem także, że belgijska firma Unicom realizuje obecnie inwestycje o wartości 

400 milionów euro, dzięki którym materiały na aktywne katody będą 

produkowane właśnie w Polsce. W chwili obecnej finalizujemy także tzw. wykaz 

projektów IPCEI. IPCEI to specjalny proces, w ramach którego Komisja 

zatwierdza pomoc państwa dla przedsiębiorstw, które naprawdę mogą przyczynić 

się do rozwoju nowoczesnych technologii, a w tym przypadku chodzi o 

przedsiębiorstwo SGL, które będzie pracowało także nad materiałami do baterii i 

które swoją siedzibę ma w Polsce. Ostatnim punktem na tej liście, o którym 

chciałbym wspomnieć, jest ścisła współpraca z bardzo obiecującą, szybko 

rozwijającą się szwedzką firmą Northvolt, która wysuwa się na prowadzenie, 

jeżeli chodzi o produkcję baterii. Chciałem na tym jednym przykładzie pokazać, 

w jaki sposób Polska może bardzo szybko przeprowadzić transformację i jak 

ważnym jest ona graczem, jeżeli chodzi o nowe technologie. Bardzo się cieszę, 

jako wasz sąsiad, że wszystko to, o czym mówimy, dzieje się w zakładach 

środkowej Europy, gdzie zajmujemy silną pozycję w dziedzinie produkcji 

samochodów i już koncentrujemy nasze działania na nowej linii samochodów, 

które będą oczywiście elektryczne. 

Ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć, dotyczy możliwości naszej lepszej 

współpracy. Komisja Europejska, Sejm i – wiem, że zwracam się właśnie do 

Senatu, a więc w szczególności – Senat z zadowoleniem przyjmują wasze opinie 

i wasz głos w różnych dziedzinach, czy to w kwestii lepszych regulacji, czy 

pomysłów dotyczących tego, jak możemy odbiurokratyzować nasze procesy, 
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tego, co postrzegamy jako świat administracji, jak również tego, co uważają 

państwo, że powinniśmy zmienić, gdzie powinniśmy wprowadzać innowacje i 

jak powinniśmy to robić. Wprowadziliśmy zmiany na naszym portalu „Have 

your say” oraz uruchomiłem nową platformę, którą nazwaliśmy „Fit for Future”, 

na której chcemy prowadzić dyskusje z zainteresowanymi stronami. Wiem, że 

mamy też przedstawicieli Polski, aby upewnić się, polskie prawo będzie 

rzeczywiście zorientowane na przyszłość. 

Podsumowując, Panie Marszałku, serdecznie dziękuję panu za zaproszenie i 

za dobrą współpracę, którą zawsze mieliśmy z polskim Senatem. Dziękuję też za 

tę możliwość przedstawienia państwu pokrótce najważniejszych priorytetów 

Komisji Europejskiej na ten rok. Bardzo dziękuję. 

Marszałek Tomasz Grodzki: 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. 

To dla nas przyjemność i zaszczyt wysłuchać tego krótkiego raportu, który 

wzbudzał u pań i panów senatorów zainteresowanie. Dziękujemy za dokumenty, 

które mieliśmy okazję przeczytać. Nasza przyszłość dotyczy nas i jest w naszych 

rękach, ale przede wszystkim jest ważna dla naszych dzieci i wnuków. I to, co 

zaplanujemy teraz, czasami przyniesie owoce dopiero za jakiś odleglejszy czas. 

Przekażę teraz prowadzenie przewodniczącemu Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, panu senatorowi Klichowi. Mamy jeszcze 

spokojnie ponad pół godziny, tak że proszę spodziewać się zarówno komentarzy, 

opinii, jak i pytań. Będziemy kontynuować w tym konstruktywnym i konkretnym 

duchu. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. 

Panie Komisarzu! Panie Przewodniczący! 

Z uwagą zapoznaliśmy się z dokumentami, które zostały nam przysłane, 

zwłaszcza z planem pracy Komisji na rok bieżący. Stawiacie państwo sobie i 

Europie ogromne wyzwania. Te wyzwania są na miarę potrzeb. Niektóre sprawy 

są dosyć dobrze w tym planie opisane, inne wymagają konkretyzacji. Mamy na 
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to jeszcze trochę czasu. 

Zanim poproszę senatorów o zgłaszanie się na listę chętnych do zadania 

pytania i podzielenia się swoimi uwagami, sam chciałbym zapytać pana 

przewodniczącego o 2 rzeczy. Po pierwsze, w planie pracy jest mowa o 

europejskim planie działania na rzecz demokracji. No, to nie byle jakie zadania, 

bo rzeczywiście w ciągu ostatnich lat mamy do czynienia ze ześlizgiwaniem się 

wielu krajów, które przyjęły ustrój demokratyczny, na pozycje 

niedemokratyczne. Mamy do czynienia także z podważaniem zasady państwa 

prawa. Dzisiaj Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w celu wyrażenia 

solidarności z tymi, którzy bronili i bronią demokracji w Stanach 

Zjednoczonych, i z nadzieją, że relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią 

Europejską będą bardziej partnerskie aniżeli w ciągu ostatnich 4 lat. Chciałem 

zapytać, jak wyobrażają sobie państwo ten europejski program na rzecz 

wspierania demokracji, tak abyśmy wszyscy mogli w nim uczestniczyć, zarówno 

z jednej, jak i z drugiej strony Atlantyku i uczynić nasze demokracje bardziej 

sprawne, bardziej odporne na wszelkiego rodzaju populizmy. 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič: 

Panie Senatorze, czy mam teraz odpowiedzieć? 

(Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan 

Klich: Jeśli można, prosiłbym o odpowiedź od razu, bo ja w tym czasie będę 

zbierał listę chętnych, pań i panów senatorów, którzy chcieliby się włączyć do 

dyskusji.) 

Dobrze. Rozumiem. 

Panie Senatorze, ma pan absolutną rację. Sądzę, że przerażające zdjęcia z 

Waszyngtonu z zeszłego tygodnia przypomniały nam wszystkim, jak krucha jest 

demokracja, jak ważne jest zaangażowanie obywateli oraz że zawsze 

powinniśmy pamiętać, iż w dzisiejszych czasach bardzo często platformy 

mediów społecznościowych, algorytmy, których działania nie rozumiemy, w 

pewnym sensie zamykają ludzi w bańkach poszczególnych opinii i powodują ich 

radykalizację, popychają do przyjęcia stanowisk, przez co osoby te nie chcą 

wymieniać poglądów ani podjąć dyskusji, ponieważ są w tym stanowisku 

utwierdzani i sami utwierdzają innych, a są to często bardzo skrajne postawy. 
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Myślę, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych udowodniła nam, że może to być 

niezwykle niebezpieczne. Dzieje się tak nie tylko za oceanem. Wszyscy musimy 

mieć pełną świadomość, że demokracja jest czymś, nad czym musimy pracować, 

czymś, co wymaga naszej codziennej uwagi, i w związku z tym bardzo doceniam 

przyjętą przez państwa rezolucję wyrażającą solidarność ze Stanami 

Zjednoczonymi. Również my zrobiliśmy to samo: wezwaliśmy do 

przeprowadzenia pokojowego i uporządkowanego procesu objęcia urzędu przez 

prezydenta Bidena. Wiem, że nowy prezydent zostanie niedługo zaproszony do 

odwiedzenia Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Chcemy tutaj 

wyraźnie pokazać, że istnieje ścisła współpraca między sojusznikami w Unii 

Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Już w grudniu przedstawiliśmy dość 

obszerną listę pomysłów i propozycji, które chcemy zaprezentować nowej 

administracji Stanów Zjednoczonych. Wierzymy, że mogą one przyczynić się do 

wzmocnienia naszych transatlantyckich więzi i zacieśnienia współpracy. Na 

liście znalazły się pomysły dotyczące współpracy w ramach polityki zagranicznej 

poprzez zacieśnienie więzi gospodarczych oraz dyskusje na temat możliwości 

współpracy w dziedzinie opodatkowania cyfrowych gigantów technologicznych i 

wielu innych kwestii. Żywię nadzieję, że po drugiej stronie Atlantyku będziemy 

mieli bardzo dobrych, słuchających i skłonnych do współpracy partnerów. 

Wrócę jeszcze do sytuacji w Stanach Zjednoczonych i roli gigantów 

technologicznych w naszych demokracjach. Już w grudniu przyjęliśmy 2 wnioski 

dotyczące usług cyfrowych i rynku cyfrowego, które teraz trafiły pod obrady 

współustawodawców, czyli państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. 

Z uwagi na upływający czas wspomnę tylko o jednym, powiedziałbym głównym, 

elemencie tego wniosku, a mianowicie o tym, że chcemy mieć pewność, iż to, co 

jest nielegalne poza siecią, musi być nielegalne także w internecie. I to musi być 

odpowiednio uregulowane i zawsze musi podlegać decyzji demokratycznych 

instytucji, które rozumieją, jaką siłę mają media społecznościowe, i które w 

swoich decyzjach nie będą kierować się tylko decyzjami prywatnych 

przedsiębiorstw i ich dyrektorów. Będzie to bardzo trudna i bardzo intensywna 

debata, ale sądzę, że w tym względzie naprawdę musimy wypracować 

ugruntowane, demokratyczne podejście do tego bardzo istotnego obszaru. 
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Jeżeli chodzi o plan działania UE dotyczący demokracji, wspomnę o kilku 

obszarach, które on obejmuje. Chcemy mieć pewność, że będziemy wspólnie 

promować wolne i sprawiedliwe wybory oraz szukać jak najlepszych rozwiązań 

w tym zakresie. Chcemy mieć pewność, że będziemy pracować nad 

wzmocnieniem wolności mediów, że wypracujemy lepsze podejścia do rozmowy 

na temat dezinformacji. Widzimy, że w całej Europie media odgrywają bardzo 

istotną rolę, jeżeli chodzi o nasze działania promujące szczepienia. Mówiąc 

bardziej konkretnie, Komisja zaproponuje działania prawne dotyczące reklamy 

politycznej, które będą kierowane do sponsorów płatnych treści, kanałów 

produkcji i dystrybucji, w tym platform internetowych, reklamodawców i 

politycznych firm konsultingowych, a ich wyraźnym celem będzie uściślenie 

obowiązków tych podmiotów. Myślę zatem, że plan ten jest bardzo obszerny i 

jednocześnie bardzo ważny, jednak sądzę, że wszyscy widzimy, że demokracja 

znajduje się pod dużą presją. Patrząc na rozwój wydarzeń na świecie, po raz 

pierwszy od 2010 r. możemy zauważyć, że liczba państw, które uznajemy za 

demokratyczne, spadła, jak sądzę, z 52 do 47 i że ten negatywny trend się 

umacnia. Jako Europejczycy mamy do odegrania bardzo ważną rolę w 

promowaniu demokracji zarówno w UE, jak i poza nią. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Dziękuję bardzo. 

Będziemy się z uwagą przyglądać tym działaniom i będziemy wspierać 

Komisję Europejską w tych prodemokratycznych działaniach. Myślę, że mogę to 

powiedzieć w imieniu większości senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do głosu zapisał się pan marszałek Bogdan Borusewicz. Przygotuje się pani 

senator Małecka-Libera. 

Panie Marszałku, bardzo proszę. 

Senator Bogdan Borusewicz: 

Panie Przewodniczący, będę miał do pana 2 pytania. Ale najpierw chcę 

powiedzieć, że Unia dla nas nie jest ciałem zewnętrznym, my jesteśmy w Unii. 

Nie wszyscy to przyjmują do wiadomości, ale my jesteśmy w Unii. I dziękuję 

panu za możliwość przeprowadzenia takich roboczych konsultacji, roboczego 
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spotkania. One są dla nas potrzebne. 

Pandemia, ponieważ przekracza granice poszczególnych krajów, pokazała, 

że musimy działać wspólnie na poziomie unijnym. I to dotyczy zakupów 

szczepionek, ale nie tylko. Potrzebna jest wymiana informacji i koordynacja, 

ponieważ pandemia nie skończy się w tym roku, będą zapewne nowe szczepy 

wirusa. I na to wszystko trzeba się przygotować i potrzebna jest koordynacja. I to 

jest też odpowiedź na pytanie, po co nam Unia. No, Unia jest właśnie po to, żeby 

wspólnie działać, w tym przypadku chodzi o ratowanie życia i zdrowia naszych 

obywateli. W związku z tym wydaje mi się, że oprócz działań doraźnych, które 

w tej chwili są przeprowadzane w Unii, potrzebna jest na poziomie Komisji 

Europejskiej struktura, która się tym zajmie. Czy pan podziela moje zdanie? To 

jest pierwsze pytanie. 

A drugie pytanie dotyczy ważnego sąsiada naszego i Unii Europejskiej, 

czyli Ukrainy. Pan prezydent Putin zaoferował Ukrainie swoją szczepionkę 

Sputnik V. Ukraina uważa, że jest to szczepionka nie do końca sprawdzona, w 

związku z tym ma obawy i nie chce przyjąć tej szczepionki. Pytanie: czy pan 

jako przewodniczący i Unia Europejska zamierza w tej kwestii pomóc Ukrainie? 

Ukraina, gdzie także jest pandemia – i to ma wpływ także na poziom 

zdrowotności polskiego społeczeństwa – nasz sąsiad, oczekuje takiej pomocy. 

Czy otrzyma ją z Unii? Ja jestem za tym, żeby z Ukrainą podzielić się naszymi 

możliwościami i wesprzeć ją w tej kwestii jednak niezmiernie ważnej i dla nas 

niebezpiecznej, ponieważ zachorowania na Ukrainie będą i wpływają na poziom 

zdrowotności w Polsce. Dziękuję. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący, proszę. 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič: 

Ma Pan absolutną rację, jeśli postrzega pan zdrowie jako coraz ważniejszy 

obszar współpracy w ramach Unii Europejskiej. Ubiegły rok dał nam tego wyraz, 

czego skutki odczuwam do dziś. Właśnie dlatego przewodnicząca Komisji 

zaproponowała jesienią ubiegłego roku utworzenie Europejskiej Unii 
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Zdrowotnej. To, co proponujemy, to bardzo ambitny plan, który jednocześnie 

opiera się na bardzo pragmatycznej i praktycznej współpracy. Nie musimy 

zmieniać traktatów ani kompetencji. Potrzeba nam tylko lepszej współpracy i 

lepszej koordynacji. Tak jak Pan powiedział, potrzebujemy także trwałych 

struktur. Nasza komisarz ds. zdrowia, pani Kiriakidu, wykonuje doskonałą pracę 

wraz z oddanymi sobie ludźmi z dyrekcji generalnej, ale nie jest w tym wysiłku 

sama, ponieważ, jak państwo wiedzą, mamy 2 bardzo profesjonalne agencje: 

jedną zajmującą się zatwierdzaniem leków i drugą, która specjalizuje się w 

zapobieganiu chorobom. Wyraźnie widzimy, że agencje te potrzebują większego 

wsparcia, że musimy je wzmacniać pod względem materialnym, finansowym i 

kadrowym, a także że musimy dać im więcej uprawnień, aby zapewnić lepszą 

współpracę z nimi oraz koordynację. Ponadto zamierzamy utworzyć nową 

agencję o nazwie HERA. Jej działania będą ukierunkowane na nowoczesne 

badania naukowe w dziedzinie biomedycyny na najwyższym poziomie. Właśnie 

tego potrzebujemy teraz, kiedy walczymy z pandemią i pojawiającymi się z dnia 

na dzień mutacjami wirusa. Walka ta zależy do naszej odporności, od naszych 

polityk, których celem jest ocalenie życia naszych obywateli. W zupełności 

zgadzam się z panem, że niezwykle istotne jest nasze wspólne podejście do 

zamawiania testów, materiałów ochronnych, a zwłaszcza do szczepionek. Muszę 

powiedzieć, że negocjacje były ogromnym sukcesem. Zwłaszcza małe i średnie 

państwa nie byłyby w stanie wynegocjować tak korzystnych warunków, jeżeli 

chodzi o cenę czy czas dostawy, wielkość naszego popytu, a także elastyczność, 

jaką wykazały giganty farmaceutyczne w tych negocjacjach. Powiem szczerze, 

że nie były to łatwe negocjacje, ponieważ wszystkie te firmy są reprezentowane 

przez bardzo biegłych, twardych amerykańskich prawników. Aby osiągnąć taki 

sukces w negocjacjach, potrzebowaliśmy całej siły naszych służb prawnych i 

całej naszej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie prawa. Dzięki temu Unia 

Europejska zabezpieczyła ponad 2 miliardy dawek szczepionki. Jest to 

oczywiście więcej niż potrzebujemy. 

W ten sposób przechodzę do pana drugiego pytania, które jest bardzo 

ważne. Wszyscy wiemy, że nie możemy zadeklarować zwycięstwa nad 

pandemią, jeżeli nie jesteśmy w stanie jej zdławić nie tylko w Unii Europejskiej, 
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ale także w sąsiadujących z nami państwach, a powiedziałbym, że również na 

poziomie globalnym. W związku z tym jesteśmy gotowi pomóc Ukrainie i 

Bałkanom Zachodnim. Sądzimy, że będziemy mogli to zrobić, ponieważ 

będziemy mieli więcej szczepionek niż potrzebujemy. Myślę, że dotyczy to całej 

Europy, gdzie rządy wdrażają lub realizują swoje strategie w zakresie szczepień. 

Nie wszędzie operacja ta przebiega bez zakłóceń. Zatem otrzymujemy 

szczepionki, ale najtrudniejszym etapem jest oczywiście tzw. ostatnia prosta, 

czyli droga szczepionki z lodówki do ciała osób, które szczepimy. Wiem, że dla 

wielu państw członkowskich UE jest to obecnie ogromne wyzwanie logistyczne. 

W związku z tym potrzebujemy większej jasności co do sposobu, w jaki będzie 

się to odbywało w poszczególnych państwach. Proponujemy zatem, aby 

ministrowie zdrowia z naszych państw co 14 dni, tj. co 2 tygodnie, wymieniali 

się informacjami na temat tego, ile dawek szczepionki faktycznie dostarczono, a 

ile podano. Jednocześnie prowadzimy już z państwami członkowskimi rozmowy 

na temat nadmiarowej liczby szczepionek, których nie będziemy potrzebować i 

które moglibyśmy przekazać naszym sąsiadom z Ukrainy i Bałkanów 

Zachodnich. W tym zakresie potrzebujemy współpracy ze strony państw 

członkowskich, ponieważ szczepienia są organizowane dla całej Unii, a teraz 

liczba zabezpieczonych dostaw szczepionek będzie w rękach państw 

członkowskich i będą one dystrybuowane proporcjonalnie do wielkości 

populacji. Musimy zatem zapewnić dobrą koordynację z państwami 

członkowskimi, abyśmy – kiedy stwierdzimy, że mamy za dużo szczepionek i w 

danym momencie nie możemy ich wykorzystać – byli gotowi, by podzielić się 

nimi z naszymi sąsiadami. Pracujemy nad tą kwestią i mam nadzieję, że 

wypracujemy i wdrożymy dobry, szybki proces sprawnego i profesjonalnego 

przeprowadzania szczepień. Sądzę, że wypracowanie logistyki zajmie nam kilka 

tygodni, zwłaszcza w państwach członkowskich, w których wspomniana ostatnia 

prosta będzie najważniejszym i najtrudniejszym etapem. Wierzę, że będziemy 

mogli na tym etapie bardzo precyzyjnie ocenić, ile szczepionek faktycznie 

potrzebujemy w I i II kwartale, ile jesteśmy w stanie wykorzystać, a ile możemy 

przekazać naszym sąsiadom. Taki był nasz plan od samego początku: żebyśmy 

mogli podzielić się szczepionkami z naszymi sąsiadami, zwłaszcza z Ukrainą, ale 
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także, jak powiedziałem, z Bałkanami Zachodnimi. Dziękuję. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Dziękuję bardzo. 

Mam jeszcze 4 zgłoszenia. Pani senator Beata Małecka-Libera oraz pani 

senator Danuta Jazłowiecka. 

Pani senator Beata Małecka-Libera, która jest przewodniczącą Komisji 

Zdrowia Senatu. 

Bardzo proszę. 

Senator Beata Małecka-Libera: 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. 

Ja jestem lekarzem i specjalistą od zdrowia publicznego. Temat epidemii, 

zdrowotności w tej chwili zdominował i pewnie w najbliższym czasie będzie 

dominował nad innymi ważnymi zagadnieniami, które wspólnie w Unii 

Europejskiej rozwiązujemy. Chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować 

za te wspólne zakupy i za wspólne badania kliniczne nad szczepionkami. Bardzo 

ucieszyłam się z faktu, że wszystkie kraje europejskie w jednym dniu, 

równocześnie, dostały tę szczepionkę i że te badania były właśnie koordynowane 

przez Unię Europejską i dzięki temu wiemy, że te badania dostarczyły nam 

odpowiedniej wiedzy naukowej. 

Ja chciałabym się odnieść do pomysłu Europejskiej Unii Zdrowia, która, 

uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem, przede wszystkim dlatego, 

że musimy bardzo mocno pomóc wręcz odbudować wagę zdrowia publicznego. 

Epidemia, choroby zakaźne, które obnażyły wiele systemów, wskazują na to, jak 

ważna jest rola zdrowia publicznego, począwszy od chociażby problemów 

związanych z klimatem, o którym również powinniśmy wspólnie mówić. A 

mówię o tym dlatego, że jestem przewodniczącą Komisji Zdrowia i został tutaj w 

Senacie powołany zespół ekspertów, niezależnych ekspertów, z którymi 

wspólnie chcemy pracować nad wyzwaniami, jakie stawia nam obecna sytuacja 

zdrowotna. Dlatego też korzystam z tej okazji i chciałabym powiedzieć, że 

zgłaszamy gotowość do współpracy z Europejską Unią Zdrowia. I jeszcze raz z 

całą mocą chcę podkreślić wagę problemów zdrowia publicznego, które 
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wysuwają się niewątpliwie na pierwszy plan. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Pani senator Danuta Jazłowiecka, która wcześniej była europosłanką, więc 

zna Unię Europejską od środka. 

Bardzo proszę. 

Senator Danuta Jazłowiecka: 

Dzień dobry. Witam pana, Panie Komisarzu. 

Ponieważ to jeszcze wciąż jest początek roku, życzę, by ten rok, następne 4 

lata i kolejne kadencje dały szansę na rzetelną, dynamiczną i skuteczną realizację 

programu. A panu i wszystkim komisarzom życzę dużo zdrowia i szczęścia na te 

i na następne lata. 

Chciałabym wrócić do programu prac Komisji. Interesują mnie 2 

zagadnienia: nowa strategia Schengen i agenda cyfrowa. Jeżeli chodzi o nową 

strategię Schengen, plan jest rzeczywiście ambitny i, podejrzewam, bardzo 

trudny do realizacji. Stąd moje pytanie: jaka grupa zadań będzie priorytetem tej 

strategii dla państwa do realizacji? Które zadania już mają poparcie wszystkich 

krajów członkowskich, a które zadania będą miały najtrudniejszą drogę do 

pokonania, by uzyskać poparcie wszystkich krajów członkowskich? 

Jeśli chodzi o agendę cyfrową, to kilka dni temu dyskutowaliśmy z 

kolegami na temat danych zbieranych przez różne komunikatory i media 

społecznościowe. Jestem przekonana, że państwo też te analizy robicie. Jestem 

bardzo ciekawa, w jaki sposób realizacja strategii „Agenda cyfrowa”, która ma 

zabezpieczyć prawo do prywatności i łączności, ma zabezpieczyć wolność słowa, 

swobodę przepływu danych i to, co też chyba najważniejsze, 

cyberbezpieczeństwo. W jaki sposób państwo chcecie działać, by te dane, tak 

szeroko zbierane przez media społecznościowe i komunikatory, nie stały się 

kiedyś w przyszłości taką bronią przeciwko obywatelom? Dziękuję. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Panie Przewodniczący, bardzo proszę. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič: 

Bardzo paniom dziękuję. 

W pierwszej kolejności odpowiem pani Małeckiej-Liberze. Oczywiście ja 

także czuję, jak dobrze przebiegły nasze interwencje. Tak jak pani powiedziała, 

jest pani lekarzem i wie pani, jak ważne są kwestie zdrowia publicznego. Sądzę, 

że jest to nie tylko kwestia zdrowia jako takiego. Widzimy, w jak dramatyczny 

sposób pandemia wpłynęła na naszą gospodarkę i jak wpływa na nasze 

umiejętności i wiedzę. Jestem także ojcem trójki dzieci, z których tylko 

najmłodszy syn studiuje. Fakt, że od lutego dzieci w większości nie uczęszczają 

regularnie do szkoły ma ogromny wpływ nie tylko na ich naukę, ale także na ich 

psychikę, nie wspominając o problemie samotności, której doświadczają w 

szczególności osoby starsze. Pandemia ujawniła zatem wiele bardzo trudnych 

kwestii, które mają u podstawy jeden istotny czynnik, a mianowicie fakt, że 

zdolność sektora zdrowia publicznego do zareagowania na tego typu pandemię 

będzie istotna nie tylko teraz, ale także w przyszłości. Zgadzam się także co do 

tego, że pozostaje wiele do zrobienia w dziedzinie zmiany klimatu, chociażby 

dlatego, że temperatura stale rośnie, jesteśmy coraz bardziej narażeni na wirusy i 

choroby, których występowanie było mało prawdopodobne pięć czy dziesięć lat 

temu i które były kojarzone głównie z państwami Afryki lub państwami leżącymi 

na południe od równika. Nigdy nie mieliśmy tylu przypadków gorączki 

Zachodniego Nilu czy dengi, czy innych chorób przenoszonych przez komary. 

Jest pani lekarzem, więc wiem, że nie muszę pani tego tłumaczyć, bo ma pani 

znacznie szerszą wiedzę na ten temat niż ja. Chodzi tutaj o to, że nasze systemy 

odpornościowe, nasze systemy zdrowia publicznego nie były przygotowane na 

takie zagrożenia. Myślę zatem, że nasza współpraca, koordynacja oraz 

umieszczenie kwestii zdrowia publicznego na szczycie listy priorytetów na 

szczeblu europejskim są niezwykle ważne i oczywiście bardzo się cieszę, że 

popiera pani to podejście. 

Dziękuję za pani uprzejme słowa na temat wspólnych działań i zamówień. 

Myślę, że właśnie znowu udowodniliśmy, ile naprawdę możemy razem osiągnąć, 

działając wspólnie jako 27 państw UE. Sądzę, że obecnie ważniejsze niż 

kiedykolwiek jest, aby wraz z ekspertami i na tyle, na ile jest to możliwe, znów 
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włączyć sektor nauki w proces kształtowania polityki i wykorzystywać 

odpowiednie dane do planowania naszych przyszłych działań. Tak właśnie teraz 

pracujemy w Komisji. Nasza przewodnicząca ustanowiła panel ekspertów w 

dziedzinie medycyny i jego przewodniczący bierze udział we wszystkich 

naszych debatach na temat pandemii. Ustanowiliśmy także Komitet ds. 

Bezpieczeństwa Zdrowia, w którym uczestniczą eksperci z państw 

członkowskich. Myślę, że pani pomysł, aby powołać ten panel niezależnych 

ekspertów i połączyć ich oraz stworzyć, powiedziałbym, ogólnoeuropejską sieć 

ekspertów ds. Zdrowia, jest bardzo dobry i z radością przekażę go naszemu 

komisarzowi ds. zdrowia, ponieważ wiem, że i my, i inne państwa członkowskie 

UE stosujemy takie podejście, dążąc do utworzenia panelu ekspertów, którzy 

wezmą udział w naszych dyskusjach, również ekspertów w różnych dziedzinach 

zdrowia, bo wiemy, że problemy w poszczególnych państwach członkowskich 

nie są takie same. 

Pani Jazłowiecka pytała o nową strategię Schengen i agendę cyfrową. Jeżeli 

chodzi o Schengen, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości, to myślę, że 

musimy odbudować zaufanie do systemu Schengen, na które oczywiście 

negatywnie wpłynęły pośpiesznie podjęte decyzje, szczególnie wiosną ubiegłego 

roku, kiedy to rządy usiłowały reagować na nieprzewidywalny wówczas rozwój 

wydarzeń w związku z pandemią. Zamykały kolejne granice i muszę przyznać, 

że uzgodnienie uprzywilejowanych korytarzy i zapewnienie ciężarówkom 

możliwości przejazdu przez granice wymagało ze strony Komisji ogromnego 

wysiłku, aby zabezpieczyć dostawy leków, żywności i innych niezbędnych 

materiałów dla naszej gospodarki. Uważam, że musimy teraz szczegółowo 

opracować strategię wzmocnienia strefy Schengen. Chcemy ją przedstawić w 

połowie tego roku; chcemy pracować nad lepszym zarządzaniem strefą 

Schengen, usprawnić mechanizm oceny tego, co funkcjonuje dobrze, a co 

wymaga poprawy, co musimy zmienić w naszym podejściu, a także w jaki 

sposób państwa członkowskie wdrażają przepisy dotyczące strefy Schengen. 

Bardzo ważne będzie wyciągnięcie wniosków na podstawie tej pandemii i 

dokonanie przeglądu kodeksu granicznego Schengen w taki sposób, by 

uwzględnić w nim doświadczenia z tych kilku trudnych miesięcy. 
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Zorganizujemy też debatę polityczną na ten temat, więc myślę, bardzo ważne 

byłoby przedyskutowanie tej kwestii również z państwem, z przedstawicielami 

Polski z Sejmu i Senatu, z rządem oraz przeprowadzenie debaty publicznej. 

Myślę, że będzie to jedna z kwestii, jakie poruszymy podczas konferencji w 

sprawie przyszłości Europy. Wśród tych kwestii znajdą się zdrowie, swobodny 

przepływ osób, korzystanie ze strefy Schengen, a także drugi temat poruszony 

przez panią senator, a mianowicie agenda cyfrowa. 

Chciałbym wspomnieć tylko o kilku punktach z tym związanych. Po 

pierwsze, musimy po prostu lepiej zarządzać naszymi danymi. Jeżeli mamy być 

szczerzy, to wydaje się, że spóźniliśmy się trochę w kwestii wykorzystywania 

danych osobowych: widzieliśmy, jak giganty technologiczne, takie jak Facebook, 

Google czy Amazon, faktycznie czerpią ogromne zyski z faktu wykorzystywania 

danych, które gromadzą od Europejczyków. Mamy bardzo niewielką kontrolę 

nad tym, w jaki sposób firmy te przetwarzają dane, w jaki sposób je analizują, 

czy też jak je wykorzystują na potrzeby mikrotargetowania czy do celów 

reklamowych, nie tylko w kontekście komercyjnym, ale także coraz częściej w 

walce politycznej, kampaniach politycznych. Widzimy, jak algorytmy sztucznej 

inteligencji zamykają ludzi w ich bańkach poglądowych, o czym mówiłem na 

początku mojego przemówienia. Widzimy jak niebezpieczne może to być bez 

demokratycznego nadzoru i odpowiednich mechanizmów kontroli. Chcemy 

zatem wykorzystać te dwa akty, o których mówiłem na początku w odniesieniu 

do rynku cyfrowego, aby ustanowić odpowiedni nadzór regulacyjny nad 

zarządzaniem takimi danymi. Druga bardzo ważna kwestia dotyczy danych 

przemysłowych. Od ekspertów słyszymy, że wszystkie dane z maszyn, które są 

w tej chwili generowane w bezprecedensowej i niewyobrażalnej ilości, mogą być 

ogromnym źródłem nie tylko wiedzy, ale też informacji. Można je 

wykorzystywać na potrzeby nowoczesnych technologii, do celów lepszego 

zarządzania, do rzeczywiście konkurencyjnych podejść przemysłowych. W 

związku z tym bardzo koncentrujemy się na zapewnieniu, abyśmy – jeżeli chodzi 

o dane przemysłowe – poradzili sobie dużo lepiej niż miało to miejsce w 

przypadku danych osobowych w przeszłości. Chcemy upewnić się, że dane, czy 

to osobowe czy przemysłowe, będą przechowywane w Europie, aby podlegały 
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przepisom europejskim oraz aby to europejskie przedsiębiorstwa mogły 

korzystać z tego bogactwa danych. Myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ 

jeżeli chodzi o przepisy dotyczące prywatności, o ochronę danych osobowych, 

nasze europejskie przepisy są dużo silniejsze niż gdziekolwiek indziej na 

świecie. Nie jesteśmy tacy chętni do dzielenia się naszymi danymi osobowymi, 

jak ma to miejsce w niektórych innych krajach czy gospodarkach. W związku z 

tym sądzę, że to, jak zarządzamy danymi rzeczywiście odzwierciedla, co czują 

nasi obywatele, odzwierciedla nasze podejście do tej bardzo istotnej dziedziny. I 

to właśnie chcemy osiągnąć za pomocą naszej agendy cyfrowej. Dziękuję 

bardzo. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Dziękuję bardzo. 

I 3 ostatnie pytania zadadzą: pan senator Stanisław Gawłowski, 

przewodniczący komisji specjalnej Senatu do spraw klimatu, później pani 

senator Kochan, a na końcu pan senator Adam Szejnfeld. 

Bardzo proszę, pan senator Gawłowski. 

Senator Stanisław Gawłowski: 

Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący, wspomniał pan już, że sprawy dotyczące klimatu to 

jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi świat, nie tylko Unia 

Europejska. Ale Unia Europejska od lat jest światowym liderem w sprawach 

dotyczących ochrony środowiska i właśnie w działaniach dotyczących 

przeciwdziałaniom związanym ze zmiana klimatu i adaptacji do zmian klimatu. 

Cieszymy się bardzo, że prezydent elekt zadeklarował powrót do porozumienia 

paryskiego. To otwiera szansę na porozumienie światowe, ale przecież wiemy, że 

są kraje, które są ogromnym emitentem gazów cieplarnianych, i one wymagają 

stałego współdziałania oraz stałego monitorowania w tej części dotyczącej 

redukcji emisji gazów cieplarnianych. Czy tutaj Europa, Unia Europejska, 

Komisja Europejska, ma pomysły, w jaki sposób oddziaływać na te kraje na 

świecie? To jest pierwsze pytanie. 

Drugie pytanie dotyczy działań lokalnych. W tym obszarze dotyczącym 
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zmiany klimatu bardzo ważne jest pozyskanie społeczności lokalnych, 

pozyskanie organizacji pozarządowych. Czy Komisja Europejska przygotowuje 

instrument, który będzie właśnie wspierał z jednej strony działania edukacyjne, a 

z drugiej strony działania, które dotyczą właśnie zachęcania obywateli do 

ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu? 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Dziękuję bardzo. 

Pani senator Magdalena Kochan. 

Senator Magdalena Kochan: 

Dziękuję bardzo. 

Panie Przewodniczący, bardzo się cieszę z możliwości spotkania się z 

panem i takiej bezpośredniej rozmowy. Dołączam się do wszystkich życzeń 

zdrowego nade wszystko roku 2021, roku, w którym zdajemy sobie sprawę – tu 

podzielam także pański pogląd – jak krucha może być demokracja i jak bardzo 

winniśmy o nią ciągle zabiegać. 

I teraz w myśl tej demokracji i zabiegów o nią myślę o młodym pokoleniu. 

Młodzi ludzie, nie mając 18 lat, nie mają możliwości zabrania takiego głosu 

politycznego, ale wszystkie kraje Unii Europejskiej ratyfikowały konwencję 

praw dziecka. Czy nie uważa pan w związku z tym, że przy różnych 

zabezpieczeniach realizowania praw najmłodszych obywateli Unii Europejskiej, 

nie powinniśmy na wzór europejskiego rzecznika praw obywatelskich już 

powołać europejskiego rzecznika praw dziecka? Dziękuję pięknie. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Dziękuję bardzo. 

Pani senator Kochan. 

I jako ostatni pan senator Adam Szejnfeld. 

Senator Adam Szejnfeld: 

Dzień dobry, Panie Komisarzu. Życzę wszystkiego najlepszego na nowy 

rok. 

Bardzo dziękuję, cieszę się, że poruszył pan komisarz tak szeroko 
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problematykę dotyczącą przemysłu danych i ochrony sfery prywatności 

obywateli Unii Europejskiej. To jest temat, który bardzo mnie interesuje. Ale 

pozwolę sobie go zostawić może na inna okazję. Wrócę do tego tematu, o którym 

pan wspomniał i który określił pan jako największy problem, który spotkał 

Europę od czasów II wojny światowej, a więc pandemię. Chcę o tym powiedzieć 

w kontekście pieniędzy. Mianowicie drugą charakterystyczną sprawą minionego 

roku i rozpoczętej kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej… No, to 

są gigantyczne pieniądze, to jest gigantyczny budżet Unii Europejskiej, prawie 

1 bilion 800 miliardów euro. Z tego 750 miliardów euro będzie przeznaczonych 

na europejski program odbudowy. To wspaniała wiadomość. Chciałbym w tym 

kontekście zapytać: czy Unia Europejska, czy Komisja Europejska przewiduje 

jakieś szczególne kryteria i metody kontroli prawidłowości wydatkowania tych 

pieniędzy? Pytam o to dlatego, że jeśli mamy największy kryzys nie tylko w 

sferze zdrowia, ale także w sferze gospodarki i rynku pracy, to pieniądze nie tyle 

są potrzebne, ile są potrzebne na wydatki efektywne i przynoszące pozytywne 

skutki. Marnotrawienie tych pieniędzy byłoby czymś absolutnie karygodnym. 

Tak więc wydaje mi się, że pytanie o szczególne baczenie na prawidłowość 

wydawania tych ogromnych pieniędzy na odbudowę Europy po pandemii jest 

uzasadnione. 

Skoro dotykam kwestii funduszy, to chciałbym na koniec zapytać jeszcze o 

sprawę powiązania funduszy Unii Europejskiej z kwestią praworządności. To 

jest, jak pan komisarz, pan przewodniczący, mam nadzieję, zdaje sobie sprawę, 

fundamentalnie ważna sprawa także w Polsce. Czy pan komisarz mógłby 

skomentować debatę na ten temat? Mianowicie po ostatnim szczycie Unii 

Europejskiej, na którym rozstrzygnięto kwestie wprowadzenia zasady łączenia 

funduszy Unii Europejskiej z zasadą praworządności, de facto pojawiły się 2 

opcje, 2 stanowiska: pierwsze, że tak takiego powiązania w praktyce nie będzie, 

co byłoby smutne, i drugie, że oczywiście liczy się na to, że praworządność w 

Unii będzie jeszcze bardziej chroniona niż do tej pory, właśnie tym powiązaniem 

z funduszami Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Dziękuję. 

Panie Komisarzu, to były ostatnie pytania. 

Bardzo prosimy o odniesienie się do nich. 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič: 

Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. 

Na początku odpowiem na pytanie pana senatora Gawłowskiego. Panie 

Senatorze, ma pan absolutną rację, że jeżeli chodzi o kwestię zmiany klimatu, nie 

tylko jesteśmy postrzegani jako lider w tych działaniach, ale rzeczywiście tym 

liderem jesteśmy. Nie jest tak tylko dlatego, że spadek emisji CO2 jest u nas 

większy niż gdziekolwiek indziej, ale także dlatego, że pokazujemy, że – jeśli 

spojrzeć na rok 1990 – udało nam się obniżyć emisje o, jak mi się wydaje, 23% 

lub 24%, a jednocześnie nasze gospodarki urosły o niemal 60%. Pokazujemy 

więc, że te nożyczki mogą być otwarte, że można obniżyć emisje CO2 i 

jednocześnie zapewnić sobie wzrost gospodarczy. Ponadto wiele państw UE 

cieszy się tą przewagą pioniera, cieszy się posiadaniem czystych, zielonych i 

zaawansowanych przedsiębiorstw, które opracowują technologie tak bardzo 

potrzebne na całym świecie. Mam nadzieję, że również w tym 10-leciu 

ugruntujemy tę pozycję, w której Europa będzie liderem działań w tym zakresie, 

i że przekujemy to w korzyści biznesowe i możliwości rynkowe za granicą. 

Mamy też ogromną nadzieję, że nowa administracja dołączy do nas, czy też 

ponownie dołączy do nas, przy stole porozumienia paryskiego, ponieważ, jak 

państwo wiedzą, działamy z pomocą kilku innych gospodarek, takich jak na 

przykład Chiny, ale zawsze mówiłem moim amerykańskim współpracownikom z 

obecnej administracji, że po prostu czujemy, że Stanów Zjednoczonych nie ma 

przy tym stole, ponieważ są wielką gospodarką, wielką potęgą dyplomatyczną i 

ich decyzja o wycofaniu się z porozumienia paryskiego niemal spowodowała nie 

tylko spowolnienie, ale także nieprzestrzeganie podstawowych postanowień 

porozumienia paryskiego. Wierzę, że się to zmieni i że przeorganizujemy, 

ożywimy walkę ze zmianą klimatu. Co możemy zrobić w kwestii gospodarek, 

które nie przestrzegają wszystkich, powiedziałbym, zobowiązań, które 
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podjęliśmy? Myślę, że widzimy, że takich państw jest coraz mniej. Nawet Chiny 

zgodziły się, że do 2060 r. chciałyby osiągnąć neutralność klimatyczną. Wiemy, 

że dla nich jest to dużo trudniejsze zadanie, ponieważ, jak sądzę, jesteśmy w tych 

działaniach daleko przed Chinami. Wiemy jednak, że nie wszyscy podzielają 

nasze zobowiązania. Niektóre państwa i przedsiębiorstwa nie są tak chętne do 

ograniczania emisji CO2 i śladu węglowego. Zamierzamy zatem wprowadzić w 

tym roku podatek korygujący od emisji dwutlenku węgla. Z jednej strony 

chcemy utrzymać naszą ambicję dotyczącą promowania w Unii Europejskiej 

przedsiębiorstw, firm i technologii, które będą dalej ograniczać emisje CO2, aby 

osiągnąć do 2050 r. określony poziom neutralności klimatycznej. Z drugiej 

jednak strony nie chcemy, aby były one narażone na nieuczciwą konkurencję ze 

strony tych przedsiębiorstw, które zwyczajnie nie zwracają uwagi na 

ograniczanie emisji CO2. W związku z tym właśnie zamierzamy wprowadzić 

podatek korygujący od emisji dwutlenku węgla. Oczywiście chcemy 

odpowiednio omówić ten temat z naszymi najważniejszymi partnerami 

gospodarczymi. Chcemy zapewnić, aby podatek ten był w pełni zgodny z 

zasadami WTO. Sądzę jednak, że w tym przypadku musimy egzekwować te 

nowe normy w skali globalnej i zamierzamy to robić w kluczowych 

technologiach, takich jak baterie, technologie cyfrowe, które również muszą być 

coraz bardziej ekologiczne, ponieważ ślad węglowy ośrodka przetwarzania 

danych jest dziś na przykład dość znaczny i sądzę, że przy pomocy większej 

mocy obliczeniowej możemy sprawić, że będzie ona bardziej zielona niż jest 

dziś. 

W jaki sposób zamierzamy przeciągnąć obywateli na swoją stronę i 

przekonać ich, że robimy to, co należy? Po wielu moich wizytach w Polsce 

dzieliłem się swoją opinią z moimi współpracownikami, że aby osiągnąć sukces 

w naszych działaniach na rzecz walki ze zmianą klimatu, potrzebujemy poparcia 

społeczeństwa. Z radością stwierdzam, że opinia publiczna w Unii Europejskiej 

jest prawdopodobnie najsilniejszą opowiadającą się za ograniczeniem emisji CO2 

i ochroną środowiska. Nigdzie na świecie nie ma takiego wysiłku, takiej 

intensywności działań, takiego poparcia – i właśnie dlatego Europa może, jak 

uważam, odnosić takie sukcesy w tej dziedzinie. Jednocześnie rozumiem, że 
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Zielony Ład, który wprowadzamy, niesie za sobą wiele możliwości, ale też jest 

przyczyną niepokoju wielu osób, które są zatrudnione w tradycyjnych gałęziach 

przemysłu. Dlatego wprowadziliśmy platformę dla regionów górniczych, a także 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, którego Polska jest faktycznie 

głównym beneficjentem, zapewniające 3,5 miliarda euro dodatkowych środków, 

aby pomóc regionom, aby pomóc sektorom przemysłu, aby pomóc ludziom 

pracującym w tradycyjnych gałęziach przemysłu w zakresie reform, nabywania 

nowych umiejętności i tworzenia nowych możliwości w tych regionach, w 

których do tej pory dominował tradycyjny przemysł. Zapewnimy również, aby 

nasz budżet odzwierciedlał nasz cel polityczny. 

Jeżeli chodzi zatem o Next Generation EU, 37% tej inwestycji ma być 

powiązane z agendą klimatyczną i technologiami klimatycznymi, to jest 

znacząca ilość pieniędzy i wiem, że stanowi to wyzwanie dla naszych rządów, 

które z końcem wiosny mają przedstawić Komisji Europejskiej tzw. plany 

odbudowy. Możemy więc faktycznie się zgodzić, że będą to obszary, w których 

kraje będą inwestowały środki z instrumentu Next Generation EU i w których 

uzgadnia się również tzw. cele pośrednie, co oznacza, że po osiągnięciu pewnego 

celu następuje wypłata środków z budżetu europejskiego. Musimy zatem 

uzgodnić plan, zobaczyć, że jest on prawidłowo realizowany, a gdy cele 

pośrednie będą stopniowo osiągane, środki w ramach Next Generation EU będą 

stopniowo wypłacane państwom członkowskim. Jeżeli chodzi o całkowity budżet 

Komisji Europejskiej, a mówimy tu o kwocie ponad biliona, czyli tysiąca 

miliardów euro, uzgodniliśmy, że na tzw. uwzględnianie kwestii związanych ze 

zmianą klimatu należy przeznaczać 30% środków, a to oznacza, że co trzecie 

euro powinno być kierowane na przeciwdziałanie zmianie klimatu. Uważam, że 

zapewni nam to dodatkowe instrumenty i możliwości w zakresie monitorowania 

tego, czy mądrze wydajemy pieniądze, czy idą one na obszary przyszłościowe. 

Jak mówiłem, 37% na kwestie związane z klimatem i 20% na sektor cyfrowy. 

Powiedziałbym więc, że to byłyby główne ramy naszej pracy. 

Pani senator Kochan wspominała o kruchej demokracji, o przyszłości 

naszych dzieci i o kwestii, czy potrzebujemy rzecznika praw dziecka w Europie. 

Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jest to kwestia bardzo ważna. Wiele 
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naszych dzieci, zgodnie z naszą oceną ponad jedna czwarta wszystkich dzieci w 

Unii, jest narażonych na ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Myślę 

też, że sytuacja ta uległa znacznemu pogorszeniu w czasie pandemii, gdyż dzieci 

te nie miały dostępu do komputerów, do laptopów, do zdalnej nauki. Dlatego też 

chcemy przedstawić wniosek w sprawie gwarancji dla dzieci będących w trudnej 

sytuacji. Nastąpi to również w I kwartale, czyli bardzo, bardzo niedługo. Chcemy 

mieć pewność, że uwzględnione zostaną kwestie zagrożenia ubóstwem, 

wykluczeniem społecznym, trudną sytuacją oraz że zapewnimy dzieciom dostęp 

do wysokiej jakości podstawowych usług. Jak patrzę na pracę Europejskiej 

Rzecznik Praw Obywatelskich, pani O’Reilly, która pełni tę funkcję już chyba 

trzecią kadencję, a zatem jest bardzo doświadczoną rzecznik, wydała ona już 

szereg orzeczeń w sprawie sytuacji dzieci. Jeżeli więc chodzi o tę kwestię, jest to 

osoba, która może wiele zrobić, lecz gdybyśmy potrzebowali czegoś ponadto, 

pozostajemy otwarci na dyskusję na ten temat, czy to w ramach europejskiego 

filara praw socjalnych, czy też mogłyby to być kwestie do poruszenia na szczycie 

europejskim, zwanym europejskim szczytem społecznym, który prezydencja 

portugalska i premier Costa chcą zorganizować przed nadejściem lata. Mógłby to 

być również jeden z ciekawych tematów do omówienia na konferencji w sprawie 

przyszłości Europy, gdyż dzieci naprawdę są naszą przyszłością. 

I ostatnie pytanie pana Senatora Szejnfelda dotyczące wieloletnich ram 

finansowych, Next Generation EU oraz państwa prawa. Mogę państwu 

powiedzieć, że jako Słowak, jako wasz sąsiad, jestem bardzo zadowolony, że 

znaleźliśmy rozwiązanie, które jest dobre dla wszystkich obywateli Unii 

Europejskiej. Dzięki temu kompromisowi zapewniliśmy sobie dostęp do 

niespotykanych dotąd ilości pieniędzy. Mówimy tu o bezprecedensowej kwocie 

1,82 biliona euro, która, jak myślę, stanowi odpowiedź na obecny kryzys i 

przygotuje Europę, a zwłaszcza nasze kraje, które były tyle lat za żelazną 

kurtyną, na XXI wiek i uważam, że jest to bardzo ważne. Jeżeli chodzi o 

mechanizm, o którym mówił szanowny pan senator, moim zdaniem, po pierwsze, 

należy wspomnieć, że ten mechanizm warunkowości może tylko dotyczyć 

sytuacji istotnych w kontekście prawidłowego zarządzania budżetem unijnym. 

Mechanizm nie ma na celu sankcjonowania przypadków naruszenia wartości UE, 
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które nadal podlegają procedurom ustanowionym w art. 7 Traktatu o Unii 

Europejskiej. Reprezentuję Komisję w Radzie do Spraw Ogólnych i mogę 

państwu powiedzieć, że te dyskusje są bardzo trudne, bardzo otwarte i w ramach 

których odbywa się wiele wymian opinii, które określiłbym jako intensywne. 

Chcemy mieć pewność, że dyskusje te są sprawiedliwe, dlatego przedstawiliśmy 

pierwsze sprawozdanie na temat praworządności we wszystkich państwach 

członkowskich. Odbyliśmy już też pierwsze posiedzenie, na którym pierwsze 5 

krajów Unii Europejskiej, w kolejności alfabetycznej, poddano ocenie, 

omówiono i przedstawiono wobec nich pewne sugestie dotyczące tego, jak mogą 

one poprawić praworządność. Nie jest to więc kwestia związana tylko z Polską i 

Węgrami, chcemy być sprawiedliwi dla wszystkich i chcemy zapewnić, aby 

praworządność była jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Unii 

Europejskiej, należycie przestrzeganą we wszystkich naszych państwach 

członkowskich. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że warunki wdrażania tego 

mechanizmu są bardzo przejrzyste. Będziemy absolutnie obiektywni i będziemy 

je stosowali w jednakowy sposób wobec wszystkich państw członkowskich. W 

przypadku pojawienia się nieporozumień lub sporów państwa członkowskie będą 

miały 3 możliwości przedstawienia swoich poglądów na temat ustaleń Komisji, 

proponowanych środków, a także przed Radą. Oczywiście celem Komisji 

Europejskiej będzie zawsze rozwiązywanie wszelkich problemów na drodze 

dialogu. Nie chcemy nakładać na nikogo sankcji, chcemy rozwiązywać 

problemy, chcemy należytego wdrażania państwa prawa i chcemy 

konstruktywnej dyskusji na ten temat i to stanowi cały czas naszą przewodnią 

zasadę. I oczywiście, uzupełniając odpowiedź na pytanie senatora Szejnfelda, 

powiem, że wszelkie środki przyjęte przez Radę większością kwalifikowaną 

mogą zostać zakwestionowane przez państwa członkowskie i skierowane do 

Rady Europejskiej, a wszystkie opisane przeze mnie etapy podlegają również 

możliwej pełnej kontroli sądowej Trybunału Sprawiedliwości. Uważam zatem, 

na podstawie tego, co opisałem – a potraktowałem tę kwestię bardzo 

szczegółowo, gdyż wiem jak jest ważna w Polsce – że jest całkowicie oczywiste 

i jasne, że chcemy być sprawiedliwi, że uzgodniony system jest bardzo 

zrównoważony, co stworzy wiele możliwości do poszukiwania rozwiązań, do 
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dyskusji i należytego administrowania i zarządzania budżetem Unii. Moje 

ostatnie zdanie na temat jest więc następujące: jestem bardzo zadowolony, że 

znaleźliśmy rozwiązanie. Jest ono dobre dla wszystkich państw członkowskich, a 

w szczególności jest dobre dla 450 milionów obywateli Unii Europejskiej. 

Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

Bogdan Klich: 

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, za ten dialog z naszym Senatem. 

Myślę, że możemy zmierzać do skonkludowania naszego spotkania. 

Pan, Panie Komisarzu, mówił tutaj o oczekiwaniu na szybką ratyfikację 

decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. Większość w Senacie jest 

przekonana co do tego, że taka ratyfikacja powinna w Polsce nastąpić istotnie 

szybko. Ponad 80% polskiego społeczeństwa wyraża zadowolenie z udziału 

naszego kraju w Unii Europejskiej we wszystkich sondażach, jakie są 

prowadzone. Ok. 70% opowiadało się za szybką akceptacją zarówno 

wieloletnich ram finansowych, jak i funduszu odbudowy Unii Europejskiej. Nie 

ma zatem powodów, żeby przeciągać proces ratyfikacji w Polsce. Ale też jest 

oczekiwanie ze strony Polaków, że Komisja Europejska będzie szybko pracować 

nad procedurami, które miałyby wdrażać w życie treść rozporządzenia 

przyjętego na zasadzie współdecydowania pomiędzy Radą Unii Europejskiej a 

Parlamentem Europejskim, zatem rozporządzenia o warunkowości. Tego 

oczekujemy od Komisji Europejskiej. 

Ze swojej strony czy z naszej strony mogę także powiedzieć o tym, bo mam 

upoważnienie w postaci uchwały komisji spraw zagranicznych, że czekamy 

także na szybkie rozpoczęcie prac konferencji o przyszłości Europy. Konferencja 

o przyszłości Europy jest sprawą zasadniczą dzisiaj, gdy Europa stoi wobec 

takich wyzwań, o których sam pan mówił w swoim wystąpieniu. Z naszej strony 

zaznaczamy konieczność zaproszenia nie tylko elit politycznych do tej 

konferencji, ale także przedstawicieli samorządów, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz liderów opinii, tak żeby rzeczywiście ten głos na temat 

przyszłego kształtu i odpowiedzialności Unii Europejskiej był jak najlepiej 

legitymizowany. W tej sprawie Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
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Europejskiej Senatu zajęła już swojego czasu stanowisko. 

Myślę, że zakończenie spotkania z panem komisarzem należy do pana 

marszałka, gospodarza naszego dzisiejszego spotkania. W związku z tym 

przekazuję panu marszałkowi głos. 

Dziękuję bardzo. 

Marszałek Tomasz Grodzki: 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. 

Panie Przewodniczący Šefčovič, bardzo panu dziękuję, bo zaczął pan od 

tego, że język polski i język słowacki są do siebie bardzo podobne. Rzeczywiście 

używaliśmy języka angielskiego, ale pewnie poradzilibyśmy sobie i bez tego. 

Ale nie tylko nasze języki są podobne, także nasze poglądy są podobne. Senat 

jako Izba wyższa polskiego parlamentu, jako strażnik demokracji, 

fundamentalnych praw konstytucyjnych jest bardzo wdzięczny za ten otwarty 

dialog. Słuchaliśmy z uwagą. Wierzymy, że nasza stała, aktywna obecność w 

Unii Europejskiej jest jednym z motorów postępu naszej drogiej 

Rzeczypospolitej. Dziękujemy, że poświęcił nam pan tyle czasu. Mam nadzieję, 

że to było pierwsze, trochę oficjalne spotkanie, ale jeszcze przed nami wiele 

spotkań mniej formalnych i formalnych. I proszę pamiętać, że jak tylko COVID 

trochę odpuści, zaproszenie dla pana przewodniczącego do odwiedzenia Senatu 

Rzeczypospolitej jest cały czas na stole i będziemy pana tu z ogromną 

przyjemnością gościć. Dziękuję bardzo. 

(Oklaski) 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič: 

Dziękuję bardzo za tę bardzo uprzejmą wymianę opinii. Jak już mówiłem, 

jestem częstym gościem w państwa kraju i mam nadzieję, że nasze następne 

spotkanie odbędzie się stacjonarnie. Dziękuję bardzo za tę wspaniałą dyskusję, 

którą właśnie odbyliśmy. Dziękuję i do widzenia. 

(Koniec spotkania o godzinie 15 minut 29) 
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