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Maseczki i respiratory za pieniądze z Brukseli

Jak w kryzysie pomaga Unia
Podczas pandemii koronawirusa UE wyda miliardy na służbę
zdrowia i ratowanie gospodarek
w państwach członkowskich.

Michał Kokot
Polski rząd i samorządy mają do dyspozycji 7,4 mld euro. To pieniądze,
które zostały przyznane w ramach
dotychczasowych programów unijnych. Część nie została wykorzystana. Gdy w marcu jasne się stało, jak
poważnym kryzysem będzie pandemia, Komisja Europejska zmieniła zasady wydawania pieniędzy z unijnego budżetu. Poluzowano sztywne reguły, a władze mogły wesprzeć nimi
służbę zdrowia i przedsiębiorstwa.
Rząd będzie miał do dyspozycji
2,5 mld zł na pomoc firmom. Osobny fundusz, który ma pokryć część
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kosztów wynagrodzeń, jest wart
2,6 mld zł.
KE liczy, że w ten sposób uda się
pomóc przede wszystkim mającym
największe kłopoty małym i średnim przedsiębiorstwom. Bruksela odstąpiła od obostrzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej firmom. Maksymalny jej zakres
wzrósł z 200 tys. do 800 tys. euro.
Izolacja domowa pokazała, że
wielu szkół nie jest gotowych na
pracę zdalną. KE zdecydowała więc
o wydaniu 180 mln zł na sprzęt komputerowy dla szkół.
Na walkę z pandemią polskie samorządy zamierzają przeznaczyć
2,8 mld zł. Niemal połowę z tych
pieniędzy samorządy wojewódzkie
wydadzą na pokrycie potrzeb firm
w tarapatach. Z tych środków przedsiębiorcy zapłacą za media, pokry-

ją koszt ubezpieczeń, najmu, spłacą zaległości w wynagrodzeniach.
1,3 mld zł pójdzie na zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla
szpitali, pogotowia i laboratoriów.
Jakie konkretnie wydatki planują poszczególne województwa?
Dolny Śląsk chce wydać 42 mln zł
na zakup aparatury, karetek i testów
na koronawirusa.
Kujawsko-Pomorskie zamierza
przeznaczyć na walkę z epidemią
aż 320 mln zł z funduszy unijnych.
Przystosuje placówki służby zdrowia, kupi karetki i sprzęt, opłaci pomoc psychologiczną dla pacjentów
i personelu medycznego. Część pieniędzy pójdzie na wsparcie dla firm.
Lubelskie na sprzęt i dodatkowe
wynagrodzenia dla personelu służby zdrowia wyda 48 mln zł. Lubuskie chce na pomoc służbie zdrowia

wydać 50 mln zł. 20 mln zł pójdzie
na dofinansowanie dla firm.
Łódzkie chce wykorzystać
100 mln zł na szpitale i 104 mln zł
na pomoc przedsiębiorcom.
W Małopolsce służba zdrowia dostanie 94 mln zł. Władze planują zakup aparatów USG, bronchoskopów,
pomp infuzyjnych, odzieży ochronnej
i testów. Będzie 50 nowych karetek.
192 mln zł dostaną przedsiębiorcy.
Mazowieckie chce wydać na pomoc szpitalom 250 mln zł. Urząd
marszałkowski już kupił 50 respiratorów, 42 tys. masek, 9 tys.
kombinezonów i 1,9 tys. okularów ochronnych.
Opolskie chce wydać 196 mln zł,
z czego ponad połowa ma zostać
przeznaczona na pomoc szpitalom.
Podkarpackie wyda 230 mln zł.
50 mln zł pójdzie na służbę zdro-

wia, 120 mln zł na wsparcie przedsiębiorczości, a 60 mln zł na utrzymanie miejsc pracy.
Podlasie przeznaczy 22 mln zł
na sprzęt medyczny.
Pomorskie chce na ten cel wydać
50 mln zł, a 120 mln zł ma być uruchomione w ramach potrzeb (część
dostaną przedsiębiorcy).
Śląski Urząd Marszałkowski na służbę zdrowia chce wydać
379 mln zł. Świętokrzyskie rozdysponuje 173 mln zł (z czego 55 mln zł
na zdrowie), Warmińsko-Mazurskie –
30 mln zł, a Wielkopolskie – 63 mln zł.
Kompleksowy program ma Zachodniopomorskie, które na samą
pomoc przedsiębiorcom chce wydać 170 mln zł. Władze województwa rozważają wsparcie dla firm
po 2 tys. zł na miejsce pracy przez
trzy miesiące. +
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• Przykład unijnej
solidarności w dobie
kryzysu związanego
z epidemią koronawirusa: francuscy
pacjenci zakażeni
wirusem SARS-CoV-2 byli transportowani do oddziałów intensywnej
terapii niemieckich
szpitali. Na zdjęciu
wojskowy helikopter służący do
przewozu chorych
po wylądowaniu na
lotnisku w Dreźnie,
4 kwietnia 2020
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Jak Unia przetrwa pandemię koronawirusa

Trzeba więcej Europy,
by wyjść z tego kryzysu
Podczas pandemii głośniej słychać populistów,
którzy żyją z podsycania społecznych lęków.
Ale gdy ona się skończy i zaczniemy ożywiać gospodarkę, mówienie, że tylko państwo narodowe może
zapewnić bezpieczeństwo, nie będzie miało sensu.
Potrzebna będzie silna wspólnota.

ROZMOWA Z
MARKIEM PRAWDĄ
dyrektorem Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce
BARTOSZ T. WIELIŃSKI: Czy z powodu
epidemii koronawirusa Unia Europejska
się rozpadnie?
MAREK PRAWDA: Ciągle słyszę, że państwa
narodowe lepiej sobie radzą podczas epidemii,
a Unia Europejska dała się kryzysowi zaskoczyć. Ale przecież to właśnie Unia Europejska
wymusza na państwach członkowskich zniesienie zakazów eksportu sprzętu medycznego i leków wewnątrz wspólnoty. To także UE
przeforsowała stworzenie na granicach tzw.
zielonych pasów, dzięki czemu utrzymano
łańcuchy dostaw, a produkcja w fabrykach
jest w jakimś stopniu kontynuowana.
Nieskoordynowane działania w Europie na
początku epidemii nie wynikały z deficytu Unii
Europejskiej, tylko z nieprzygotowania państw
członkowskich. Zresztą trudno było się przygotować na kryzys takich rozmiarów. Narzekanie na Unię nie ma też sensu, bo jej instytucje
robią to, do czego je powołano. Unia może koordynować działania wobec zagrożeń, uzupełniać to, co robią państwa, inicjować, namawiać.

Niezależnie od tego, czy zarzuty są sprawiedliwe, czy nie, Wspólnota trzeszczy.
– Widzimy na razie, że epidemia koronawirusa doprowadza do pewnej zmiany myślenia
wśród Europejczyków… Większą rolę zaczyna odgrywać protekcjonizm, powszechnieją nastroje typu „moja chata z kraja”. W polityce głośniej słychać populistów, którzy żyją z podsycania społecznych lęków.
Ale z drugiej strony, gdy pandemia się
skończy, kiedy zaczniemy ożywiać gospodarkę, okopywanie się i mówienie, że tylko
państwo narodowe jest w stanie zapewnić
bezpieczeństwo, nie będzie miało sensu. Potrzebna będzie silna wspólnota.
Pytanie, jak długo potrwa ten etap odgradzania się krajów Unii od siebie. Jeśli będzie
długi, to faktycznie może wywołać falę nacjonalizmu i doprowadzić do załamania się
współpracy czy wymiany międzynarodowej.
Wówczas wygrałaby polityczna medycyna niekonwencjonalna. Ale jeśli uda nam się kryzys utrzymać pod kontrolą, to konsekwencją
pandemii będzie korekta kursu Unii Europejskiej. Wierzę w rozsądek przywódców Europy.
W Unii trwa obecnie gaszenie pożaru. Poluzowano nałożony na państwa gorset przepisów dotyczących np. deficytu budżetowego
czy reguł pomocy publicznej. Zgodziliśmy się

więc, że w czasie kryzysu – innego niż ekonomiczny – nie potrzeba „aż tyle Europy”, w tym
specyficznym sensie, rzecz jasna. Ale gdy pożar zacznie dogasać, to trzeba będzie rozwijać
gospodarkę. Państwa członkowskie będą musiały odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcą
same ponosić koszt wychodzenia z kryzysu gospodarczego, czy raczej skorzystać z pomocy
Wspólnoty. Czy jednolity rynek powinien dalej
być pozbawiony kontroli, czy trzeba ją przywrócić i nad nim zapanować, tak by najbogatsi nie zdominowali zupełnie mniej bogatych.
Myślę, że większość krajów członkowskich
zrozumie, że by szybko wyjść z kryzysu, potrzeba będzie znów „trochę więcej Europy”,
bardziej zintegrowanej, ze skuteczniejszymi narzędziami.
Piękna wizja, ale w tej chwili jednak do ludzi przemawiają słowa np. przywódcy włoskiej skrajnej prawicy Mattea Salviniego,
który zarzuca Unii, że zostawiła Włochy
na pastwę koronawirusa.
– Śledziłem wiele publikacji o reakcjach we
Włoszech i innych krajach Unii Europejskiej
na to, jak zachowują się Włochy. Pojawiały się
zarzuty, że Unia nie pomogła Włochom w dramatycznej fazie epidemii. Ale były też głosy,
że w przeszłości Unia pomagała Włochom za
bardzo, bo podczas każdego kryzysu Rzym domagał się specjalnego traktowania, a Unia godziła się na to, naginając reguły. Jedno i drugie
to jednak rażące uproszczenie rzeczywistości.
Trzeba pamiętać, że Włosi prosili o pomoc
państwa członkowskie i to one nie zareagowały. Obecnie od wielu dni do Włoch płynie pomoc z Niemiec, Francji, Austrii i innych krajów. Jest o wiele większa niż wsparcie, które
przysłały Chiny czy Rosja. Czytałem analizę
ekspertów od walki z dezinformacją. Prawie
połowa wpisów we włoskich mediach społecznościowych z podziękowaniami dla Chin
za pomoc w czasie epidemii to dzieło botów.

Jasno widać, że komuś zależy, by atakować
Unię Europejską, a sławić Chiny.
Salvini opowiadał, że koronawirusa przywieźli uchodźcy. A Marine Le Pen, przywódczyni skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, ogłasza, że czas skończyć z dogmatem otwartych granic. To jest zupełnie inna wizja kontynentu. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z konsekwencji beztroskiego, nieustannego narzekania na Unię. To jak otwieranie drzwi dla reżimów półautorytarnych.
Bo to one są alternatywą dla tego, co mamy,
a nie jakiś wyidealizowany świat z przeszłości, którego – nawiasem mówiąc – nigdy nie
było. A poza tym jest to wtórowanie cudzym
pomysłom wbrew własnym interesom.
Włochy dopominają się od Unii specjalnych obligacji. Niemcy i inne kraje bogatej Północy nie chcą o tym słyszeć.
– Z jednej strony widać, że emisja europejskich obligacji, za które trzeba by wziąć
wspólną odpowiedzialność, to dla niektórych krajów tabu. Ale trwa też ożywiona dyskusja w tej sprawie. Byli przywódcy niemieckich Zielonych i socjaldemokratów Joschka
Fischer i Sigmar Gabriel napisali apel do
Angeli Merkel i innych przywódców UE, by
w dramatycznej sytuacji nie trzymali się kurczowo pryncypiów, tylko udzielili Włochom
i Hiszpanii pomocy. Przestrzegają, że jej brak
wzmocni populistów i pogłębi kryzys.
Ze strony przeciwników euroobligacji słychać zaś głosy, że kryzys to nie jest dobry czas
na upychanie kolanem decyzji, która może
Unię wysadzić w powietrze. Lepiej więc skorzystać z 500 mld euro zgromadzonych na
potrzeby Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, który powstał w czasie kryzysu strefy euro. Ten spór skończy się jakimś
kompromisem. Może będziemy mieli koronaobligacje, które nie będą się tak nazywały?
Europa ma pewne pole manewru.
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Wróćmy do Polski. Premier Mateusz Morawiecki mówił ostatnio w Sejmie, że Unia
Europejska nie dała na walkę ze skutkami
epidemii ani euro…
– Unia może rozdzielać pieniądze, które są
obecnie w jej budżecie. A ten, zgodnie z wolą państw członkowskich, jest bezdeficytowy
– nie da się wydać więcej, niż wpłacono. Z różnych funduszy i rezerw Komisja przekierowała jednak na walkę ze skutkami pandemii
wszystko, co można było. Na razie to 93 mld
euro. To pieniądze, które w innym przypadku
wydawano by gdzie indziej i później.
Polska dostawała np. od UE zaliczki na realizację projektów. Ponad miliard euro nie
został wykorzystany – w normalnych warunkach trzeba by go do czerwca zwrócić. Teraz
te pieniądze można wykorzystać – bez biurokratycznych procedur – np. na inwestycje.
Do tego dochodzą pieniądze, których nie zakontraktowano. To dziś w sumie 13 mld euro.
I to bardzo dobrze działa. Na przykład Polska nie wykorzystała wszystkich pieniędzy
z programu cyfryzacji. I natychmiast można było przeznaczyć 186 mln zł na zakup laptopów i tabletów dla uczniów z mniejszych
miejscowości, by mogli brać udział w zdalnych lekcjach. Unia podjęła decyzję w tej
sprawie w ciągu 24 godzin. Niestety, przedstawiciele polskiej administracji utyskiwali
na rzekomo mozolne procedury UE, starannie przy tym unikając odniesień do unijnych
źródeł finansowania projektu.
Tego typu reakcje wpisują się w tendencję
traktowania Unii jako zewnętrznego imperium,
które można obciążać winą za wszelakie problemy. Przemilczanie unijnego zaangażowania ułatwia postrzeganie Unii nie jako wspólnoty, do której Polska należy, lecz jako czegoś
obcego i wrogiego. Ten sam zabieg stosowano w Wielkiej Brytanii. Skutkiem był brexit.
Już wcześniej Bruksela musiała wysyłać
listy do polskiego rządu, aby przypomnieć,
że podczas uroczystości otwarcia inwesty-
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cji finansowanej z unijnych środków należy
wspomnieć o wkładzie UE. Co zresztą jasno
wynika z przepisów. Interweniował m.in.
dyrektor generalny ds. polityki regionalnej.
W wielu oficjalnych komentarzach odżywa
tradycyjna opowieść o Polsce osamotnionej,
porzuconej przez sojuszników, o złych sąsiadach, którym nie należy ufać. Jakby uczestnicy debaty publicznej nie zdawali sobie sprawy,
że ten styl mobilizuje radykałów. Stwarza im
okazję, by otwarcie szerząc niechęć do Unii,
mogli się poczuć patriotami. Pamiętam materiał w telewizji publicznej o tym, że Belgia
nie dostała zamówionych w Turcji maseczek
ochronnych. Problem, choć dotyczył sporu
między jednym państwem i jakąś nieuczciwą
firmą w innym, przedstawiono jako dowód
na degrengoladę Unii Europejskiej, która nie
potrafiła tego rzekomo „unijnego”przedsię-

Pomimo kryzysu Unia nadal
przygląda się sprawom
praworządności, szczególnie
że obecna sytuacja zachęca do
wprowadzania rozwiązań,
które trudno pogodzić
z zasadami demokracji
i fundamentalnymi
wartościami UE
MAREK PRAWDA
dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce

wzięcia dopilnować. Tam, gdzie to komuś pasuje, kłopoty państwa członkowskiego przedstawia się jako problem Unii. A gdy zmienia
się zapotrzebowanie, państwo członkowskie
chwali się, że lepiej radzi sobie z kryzysem
niż niemrawa Wspólnota.
Inny przykład. Uruchomiliśmy program repatriacji dla unijnych obywateli, których wybuch epidemii zastał poza Europą. 75 proc.
kosztów powrotu pokrywa się z funduszy UE,
resztę płaci za obywatela jego państwo. Polska przez pewien czas nie brała w tym programie udziału, skupiając się na własnej inicjatywie „Lot do domu”. Jednak w tym wypadku trzeba było zapłacić za podróż. Unia
w 90 proc. finansuje koszty pozyskiwania
i gromadzenia zapasów strategicznych, a także wspólnych przetargów na zakup sprzętu,
aby wyrównać szanse dostępu biedniejszym
członkom UE. Miliony euro przeznaczyła na
poszukiwanie szczepionki na koronawirusa.
Jaka będzie Unia Europejska po pandemii?
– Pierwsza debata, która nas czeka, będzie dotyczyć korekty globalizacji. Przesuną się punkty ciężkości. Chiny będą chciały wykorzystać
sytuację, wzmocnić się, tak by nie być już fabryką świata. Ale z drugiej strony wiele krajów – pomnych doświadczeń z kryzysu – będzie chciało uniezależnić się od dostaw z Chin.
Skoro tam jest wytwarzana większość sprzętu medycznego i leków, będą się starały uruchamiać produkcję w innych krajach albo na
swoim terytorium. I może nie tylko lekarstw,
ale też podzespołów elektronicznych? Nie da
się uniknąć zmian we współpracy międzynarodowej, choć z globalizacji nie zrezygnujemy. Unia Europejska powinna wyjść z epidemii również jako sprawny globalny gracz.
Zyska też socjalna szkoła rozwiązywania
kryzysów. Jest już chyba powszechna zgoda,
że gospodarka musi być bardziej inkluzywna.
Unia Europejska będzie się teraz mocno angażować w wyrównywanie społecznych podzia-
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łów, które pogłębił kryzys. Ale także w promocję eksperckiego zarządzania ryzykiem, które powinno zastąpić zarządzanie strachem.
To będzie jedna z ważnych lekcji z pandemii.
Czeka nas przyspieszenie prac nad nowym
wieloletnim budżetem. Wszyscy by chcieli, aby
pełnił takie funkcje jak plan Marshalla po zakończeniu drugiej wojny światowej, choć nie
mówimy przecież o krajach biednych. Te są
gdzie indziej i będą nadal dramatycznie potrzebowały pomocy. Ten budżet ma pokazać,
że Unia Europejska jest w stanie działać, a rodzaj problemów, które dzisiaj mamy, domaga
się właśnie wspólnych odpowiedzi. Przypuszczam, że kwestie ochrony zdrowia będą miały w nim wyższy priorytet niż kiedykolwiek.
Europa zacznie pewnie szukać lepszych, automatycznie uruchamianych sposobów reagowania w przypadku kolejnych kryzysów.
Epidemia, kryzys gospodarczy i jego skutki… Czy Unia będzie się jeszcze zajmować
takimi kwestiami jak praworządność i demokracja w krajach członkowskich? Decyzję premiera Węgier Viktora Orbána,
by zawiesić parlament, przyjęto w zasadzie ze zrozumieniem.
– Pomimo kryzysu Unia jednak przygląda
się sprawom praworządności, szczególnie
że obecna sytuacja zachęca do wprowadzania rozwiązań, które trudno pogodzić z zasadami demokracji i fundamentalnymi wartościami UE. To instrumenty tych przywódców, którzy lubią zarządzać strachem, o czym
właśnie przed chwilą wspomniałem. Może to prowadzić do zjawiska, które Leszek
Kołakowski nazywał samozatruciem społeczeństwa otwartego. Autorytarni przywódcy na świecie bardzo by się ucieszyli z naszego udławienia się wolnością słowa, prawami człowieka czy wolnym rynkiem. Na taką
„pandemię” nas po prostu nie stać. +
Rozmawiał Bartosz T. Wieliński
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Unia walczy z wirusem dezinformacji

Pod ostrzałem propagandy
Komisja Europejska, która podczas
pandemii próbuje powstrzymać narodowe egoizmy i budować solidarny
front walki z koronawirusem, musi się
zmierzyć z jeszcze jednym zagrożeniem
– propagandą i dezinformacją. Do uderzenia w Unię kryzys wykorzystują
Rosjanie, ale ich przekaz powielają
niekiedy sami Europejczycy – w tym
Telewizja Polska.

• Kadr z filmu
rosyjskiego ministerstwa obrony
pokazuje dezynfekcję przeprowadzaną na przedmieściach Bergamo. Rosyjskie
media nagłaśniały
pomoc wysłaną
do Włoch w czasie epidemii, ale
według włoskiej
prasy sprzęt,
który przywieźli
Rosjanie, nie
nadawał się do
walki z koronawirusem FOT. RUSSIAN

Maciej Orłowski
13 marca, gdy epidemia koronawirusa dopiero
rozlewała się na Europę, „Wiadomości” TVP
opublikowały materiał „Bruksela bezradna wobec epidemii”. – Groźny koronawirus
pokazał słabość Unii Europejskiej. Bruksela
nie wypracowała żadnych skutecznych metod walki z epidemią – zapowiadała Danuta
Holecka. A dziennikarz Marcin Szypszak zarzucał unijnym instytucjom, że nie pomagają
państwom członkowskim w zwalczaniu koronawirusa, zaznaczając, że samolot ze sprzętem medycznym wysłały do Włoch Chiny.
Nie był to jedyny antyunijny materiał, jaki
wyemitowały „Wiadomości” od czasów przejęcia władzy przez PiS. Sztandarowy program
informacyjny telewizji publicznej regularnie
publikuje treści uderzające w Unię, zarzucając jej oderwanie od życia zwykłych Europejczyków, realizowanie niemieckich interesów czy – gdy Komisja Europejska wytykała PiS-owi niszczenie niezależnego sądownictwa – „wtrącanie się w polskie sprawy”.
Był to jednak jeden z pierwszych materiałów „Wiadomości”, który oficjalnie skomentowała Komisja Europejska. „Ten materiał to
fake news. Nie jest prawdą, że Unia nie pomaga Włochom. Komisja Europejska przekaże Rzymowi kilka miliardów euro na pomoc
w walce ze skutkami pandemii koronawirusa” – napisało na Twitterze Przedstawicielstwo KE w Polsce. Do wpisu załączyło skierowane do Włochów oświadczenie przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, w którym
ta zapewnia o wsparciu Wspólnoty.
Odkąd koronawirus dotarł do Europy, UE
zmaga się z niespotykaną wcześniej falą fake
newsów i manipulacji ze strony eurosceptyków i wrogów Unii, jak Rosja czy Chiny. Epidemia to dla nich wymarzony prezent.

UE na celowniku Kremla

Raporty na temat dezinformacji regularnie publikuje Europejska Służba Działań
Zewnętrznych (ESDZ) odpowiedzialna za
wspólną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. „Twierdzenia, że Unia rozpada
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się z powodu COVID-19, są popularne w mediach społecznościowych we wszystkich analizowanych regionach” – czytamy.
W propagandzie prym wiodą Rosjanie
– od 22 stycznia unijna grupa zajmująca się
rosyjską dezinformacją zarejestrowała ponad 150 jej przypadków, na ogół realizowanych poprzez rosyjskie media na Zachodzie
w rodzaju RT (wcześniej Russia Today) czy
Sputnik. Kremlowskie media promują obraz słabej Unii, która nie radzi sobie z pandemią i jest bliska rozpadu, oraz egoistycznych i niesolidarnych państw członkowskich.
Rosja według tego przekazu to tymczasem odpowiedzialne państwo, które pomaga innym krajom. Rosyjskie media nagłaśniały historię transportu sprzętu medycznego do Włoch wysłanego w czasie, gdy eksport swojego sprzętu blokowały Niemcy. Nie
wspomniały, że po rozpakowaniu wyposażenie okazało się bezużyteczne.
Z drugiej strony Rosjanie publikują wiele materiałów, które są sprzeczne z wiedzą
medyczną i niebezpieczne dla zdrowia i życia – jak informacja powielana przez Sputnik Deutschland, że „mycie rąk nie pomaga”.
Jak podkreśla ESDZ, antyunijną propagandę uprawiają nie tylko Rosjanie, ale też
sami Europejczycy. Niedawno zwracał na to
uwagę Donald Tusk, przewodniczący największej frakcji w europarlamencie, Europejskiej Partii Ludowej.
– Unia stała się największą gwarancją państwa polskiego oraz samodzielności i niezależności polskiego narodu. Paradoks polega
na tym, że nacjonaliści chcą zniszczyć ten

mechanizm, który po raz pierwszy dał nam
takie szanse – mówił w rozmowie z Radosławem Sikorskim.

Komisja tylko prostuje

Niedawno „Wiadomości” poświęciły Komisji
Europejskiej kolejny materiał. „Komisja Europejska nie pozostawia złudzeń. Dla Brukseli bezpieczeństwo Polek i Polaków nie jest
najważniejsze” – oznajmiał grobowym głosem dziennikarz TVP Maciej Sawicki. „Unijni urzędnicy chcą karać nasz kraj za to, że
potrzebne do walki z koronawirusem środki ochronne i medyczne trafiają do polskich
obywateli, a nie za granicę”.
Chodziło o sprawę blokowania przez Polskę eksportu leków za granicę, co wcześniej
tego samego dnia skrytykował unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.
Polska była jedynym krajem, który wciąż blo-
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kował eksport środków niezbędnych do walki z koronawirusem. Wcześniej eksport blokowały Niemcy, Francja czy Czechy, ale pod
naciskiem Brukseli ustąpiły.
Unijni urzędnicy twierdzą, że w obliczu pandemii państwa Unii muszą być solidarne. – Swobodny przepływ towarów
i usług na rynku wewnętrznym jest naszym głównym atutem w zapewnianiu dostaw w całej UE. Żaden kraj nie jest w stanie zaspokoić wszystkich własnych potrzeb w tym zakresie – mówiła w rozmowie z korespondentką RMF FM rzeczniczka KE Sonya G
 ospodinova.
Jednak dla „Wiadomości” – które niewiele wcześniej wytykały Unii brak solidarności
– był to kolejny dowód na dyskryminację Polski. Przy okazji dostało się byłej koalicji PO-PSL, która „przez lata swoich rządów przystawała na podwójne standardy Wspólnoty”,
oraz Donaldowi Tuskowi, który „działa pod
dyktando brukselskich elit”.
Komisji Europejskiej pozostaje prostowanie takich manipulacji. W ostatnich tygodniach jej profil na Twitterze częściej niż
wcześniej komentuje wpisy „Wiadomości”,
polityków, partii politycznych czy nawet zwykłych trolli, wytykając im fake newsy i manipulacje.
„To NIEPRAWDA, że »dla Brukseli bezpieczeństwo Polaków nie jest najważniejsze«.
To NIEPRAWDA, że »unijni urzędnicy chcą
karać za ochronę Polaków«. Ponadto polski
rząd odblokował już eksport leków, zgodnie
z sugestią Komisji Europejskiej” – czytamy
pod materiałem „Wiadomości”. +

Apel 12 europejskich gazet o solidarność podczas pandemii

Nadeszła godzina przebudzenia Europy
Żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z kryzysem wywołanym epidemią. Podziały i brak solidarności pomiędzy państwami mogą prowadzić do zniszczenia Unii Europejskiej
– czytamy we wspólnym apelu 12 europejskich gazet. Wśród
sygnatariuszy jest też „Gazeta Wyborcza”.
Wzniesiona na zgliszczach II wojny światowej Unia Europejska powstała dzięki determinacji Europejek i Europejczyków, którzy w duchu
solidarności mierzyli się z trudnościami, wierząc szczerze, że budują wspólną przyszłość. W różnych
kontekstach historycznych, często
trudnych, nazajutrz po wojnie, po

upadku dyktatury gazety towarzyszyły odrodzeniu się kontynentu,
występując w obronie wartości demokratycznych i wyjątkowej przestrzeni wolności na świecie.
Obecne podziały i brak solidarności pomiędzy państwami mogą
prowadzić do zniszczenia tej budowli w czasach, gdy jest ona szcze-

gólnie potrzebna. W obliczu pandemii, która boleśnie dotyka Europę,
Unia staje przed historycznym wyborem: albo górę wezmą podziały
i egoizmy narodowe – co w obliczu
pandemii byłoby całkowicie niezrozumiałe dla europejskiej opinii publicznej – albo zwycięży solidarność
europejskich narodów i wola jednoznacznego potwierdzenia pójścia wspólną drogą.
W tym tygodniu spotkają się
ministrowie i szefowie europejskich państw, my zaś apelujemy
do rządów narodowych o przebu-

dzenie dla Europy. Kryzys, którego
doświadczamy, stanowi egzystencjalne zagrożenie dla UE. Mógłby on być również pewną dla niej
szansą, pod warunkiem jednak,
że nasi rządzący wspólnie potrafiliby stawić czoło wyzwaniom. Jeśli chcemy, by obecny kryzys nie
osłabił nas w sposób trwały, kluczowa jest wspólna strategia sanitarna i gospodarcza. Żaden kraj
nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z kryzysem.
Nadeszła godzina przebudzenia Europy! +

POD APELEM PODPISAŁY SIĘ:
• „Berliner Morgenpost” (Niemcy),
• „Braunschweiger Zeitung”
Niemcy
• „El Païs” Hiszpania
• „Gazeta Wyborcza” Polska
• „Hamburger Abendblatt” Niemcy
• „Jutarnji List” Chorwacja
• „L’Eco di Bergamo” Włochy
• „Le Quotidien” Luksemburg
• „Le Soir” Belgia
• „Ouest-France” Francja
• „Publico” Portugalia
• „Tageblatt” Luksemburg
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