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Europe Day: 70 years of the Schuman Declaration.
Komentarz
byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa,
przewodniczącego Stowarzyszenia Byłych Posłów do Parlamentu Europejskiego, na temat
dzisiejszego znaczenia
deklaracji francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana sprzed 70 lat, z
dnia 9 maja 1950 r., w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS):

Wizjonerskie koncepcje Roberta Schumana są kolebką integracji europejskiej. Bez nich nie
istniałaby dzisiejsza Unia Europejska (UE). Jego propozycje obejmowały przede wszystkim
instrumenty gospodarcze – węgiel i stal,
będące podporą działań wojennych w
przeszłości. Koncepcje Roberta Schumana
były jednak inspirowane ideałami: wiarą w
pojednanie po wyniszczającej drugiej
wojnie światowej, która pociągnęła
Europę na dno; nadzieją na liberalny
europejski porządek prawny; pragnieniem
współpracy i wspólnego działania;
tęsknotą za pokojem i solidarnością
między europejskimi narodami.
Również dziś pozostaje to wyzwaniem. Osiągnęliśmy wiele, ale integracja europejska wciąż
jest zagrożona. Obecnie pojawiają się nowe zadania.
Europejska jedność zawsze umacniała się dzięki rozwiązywaniu konkretnych problemów.
Doświadczenia zdobyte w związku z pandemią koronawirusa uczą nas, że w przyszłości
musimy znaleźć na szczeblu UE wspólne ramy regulacyjne na wypadek wystąpienia tego typu
kryzysów, aby uniknąć jednostronnych (!) środków krajowych, np. zamykania granic. Działania
na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym muszą się wzajemnie uzupełniać. Przede
wszystkim nie można dopuścić do powstawania barier w głowach Europejek i Europejczyków.
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Mimo wszystko możemy być pewni własnej wartości. Początkowe ukrywanie przez
komunistyczny rząd w Pekinie prawdy na temat koronawirusa w chińskim Wuhan przyczyniło
się do katastrofalnego rozprzestrzenienia się pandemii. Dowodzi to wartości naszego
liberalnego i otwartego społeczeństwa. Z trudnymi wyzwaniami lepiej poradzą sobie nie
autorytarne ani totalitarne rządy, lecz liberalne i otwarte społeczeństwo, które jest wierne
prawdzie.
Pamięć o Robercie Schumanie uczy nas, że musimy bronić naszych wartości: godności ludzkiej,
wolności, demokracji, prawa i pokoju. Potrzebujemy ochrony tych wartości, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Globalizacja wymaga ram regulacyjnych. Nie możemy dopuścić do wyprzedaży Europy – ani
duchowej, ani materialnej.
Unia Europejska jest wspólnotą prawa. Różnice zdań i konflikty są rozwiązywane w drodze
dyskusji i negocjacji w oparciu o traktaty, na których zasadza się UE. Jest to często żmudne,
uciążliwe i czasochłonne. Ale odbywa się w sposób pokojowy. To novum w historii Europy. W
przypadku różnic zdań i sporów ostatnie słowo ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) w Luksemburgu. Jego decyzje muszą być przestrzegane i szanowane. Należy
z determinacją bronić tego trzonu jedności europejskiej. Ponieważ to prawo ma władzę, a nie
władza prawo. Prawo jest dla nas Europejczyków gwarantem pokoju w Unii Europejskiej.
UE nie jest doskonała, ale nie można jej obwiniać za uchybienia na szczeblu krajowym. Z jednej
strony coraz bardziej rosną oczekiwania wobec niej, a z drugiej strony państwa członkowskie
odmawiają jej niezbędnych środków finansowych. Dyskusje na temat ram finansowych na lata
2021–2027 są okazją do poprawy tej sytuacji.
UE musi działać solidarnie, tak jak ma to miejsce obecnie – mimo początkowych trudności –
podczas pandemii koronawirusa. Dyskusje na temat właściwych narzędzi są zrozumiałe.
Oczywiste jest także, że jeżeli jakieś państwo UE nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać
danego problemu (np. migracji), rozwiązanie musi solidarnie znaleźć cała Unia Europejska.
UE nie jest rajem na ziemi. Ale jeśli spojrzymy na świat, Unia Europejska jest uprzywilejowaną
wspólnotą państw, narodów i obywateli. To, że do niej należymy, zawdzięczamy również
Robertowi Schumanowi. Jego idee pozostają naszym zadaniem na dziś i na przyszłość.
Hans-Gert Pöttering,
FMA President
Former President of the European Parliament
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About the FMA
Dr. Hans-Gert Pöttering is the current President of the European Parliament Former Members
Association. He is a German politician (CDU) and was the only Member of the European Parliament
who has served continuously from the first direct election in 1979 until July 1st 2014 – with 35
years of uninterrupted membership. He held a number of leading positions in the EP and European
People’s Party throughout his political career. From 2007 until 2009 he was President of the
European Parliament. He initiated the House of European History which was opened in Brussels in
May 2017.
The FMA is involved in a wide range of activities including seminars, the spreading of information
about the European Parliament and EU policies, and promoting political dialogue and democracy
building. In addition to that, FMA members are engaged in Democracy Support and Election
Observation missions as well as fostering the co-operation with universities by participating probono in the educational FMA programme “EP to Campus”.
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