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Stanowisko w sprawie funkcjonowania Komisji Europejskiej 

 

Zwracamy się do parlamentu i europosłów Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy 
dokonania głębokich reform struktur decyzyjnych Unii Europejskiej. Wynika to z konieczności stawienia 
czoła obecnym trudnym wyzwaniom, stojącym przed państwami Europy, przez wspólne rozwiązywanie 
kluczowych problemów zagrażających stabilności i poczuciu bezpieczeństwa Europejczyków. 

 Wielkim zagrożeniem dla przyszłości Unii Europejskiej jest konsekwentna realizacja polityki wspierania 
partykularnych interesów grup finansowo - przemysłowych, „zagnieżdżonych” w najsilniejszych 
gospodarczo państwach Unii, przez władze i reprezentantów tych państw. 

Takie działania rozmijają się z ideami, na których była budowana wspólnota europejska. Oczekiwanym 
celem społeczno - gospodarczym tej polityki jest silne rozwarstwienie ekonomiczne w słabszych 
gospodarczo krajach Unii oraz brak perspektyw rozwoju, zwłaszcza dla młodszego pokolenia w tych 
państwach. Ma to utrwalić dominację ekonomiczną grup finansowo - przemysłowych  z najsilniejszych 
gospodarczo państw UE, zapewniając jednocześnie  dopływ „taniej siły roboczej” dla tych korporacji z 
krajów słabiej rozwiniętych. Do obecnych efektów tej polityki zaliczamy: doprowadzenie do zagrożenia 
stanem upadłości niektórych państw, kryzys migracyjny i kontrowersyjne decyzje tak zwanych 
„najważniejszych polityków europejskich” w podejściu do rozwiązania tego problemu oraz kryzys 
gospodarczy i związany z nim wzrost bezrobocia, szczególnie widoczny wśród najmłodszych uczestników 
rynku pracy. 

Władze Rzeczypospolitej Polski wraz z parlamentem obecnie podjęły działania osłabiające skutki tej polityki 
w stosunku do Polski. Wszczęcie przez Komisję Europejską procedury ochrony praworządności w Polsce i 
debata w Parlamencie Europejskim jest represją wobec tych działań władzy ustawodawczej i wykonawczej 
Polski.  Komisja Europejska i Parlament Europejski stały się stroną wewnętrznego sporu politycznego kraju 
członkowskiego Unii Europejskiej. Taka postawa Komisji Europejskiej budzi szeroki sprzeciw i jest 
powszechnie traktowana, jako próba ograniczenia suwerenności parlamentu wybranego w demokratycznych 
wyborach oraz wzmacnia tendencje dezintegracyjne w Unii Europejskiej.   

Uważamy, że najwyższy czas stanąć na gruncie podstawowych wartości europejskich i przystąpić do 
poszukiwania rozwiązań problemów w zgodzie z interesem wszystkich państw tworzących Unię Europejską. 

Kraków, dnia 15.02.2016 r. 
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