DEKLARACJA
Polsko-Niemieckiego Szczytu Biznesu z okazji 25-lecia
„Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”
podpisanego 17 czerwca 1991 roku

Dziś świętujemy 25-lecie polsko-niemieckiej przyjaźni. Nasze dwustronne relacje stały się w tym
okresie tak dobre, jak nigdy dotąd w naszej długiej i burzliwej historii. Korzyści wyniesione przez
obywateli zarówno Polski, jak i Niemiec, z ciągle rozwijających się więzi społecznych i ekonomicznych były olbrzymie. Obecnie jesteśmy dla siebie kimś więcej niż tylko sąsiadami i partnerami handlowymi – stanowimy wspólnotę odpowiedzialności w Europie i dla Europy. Nasz los jest
nierozerwalnie związany z losem Europy i przyszłością wspólnych instytucji europejskich. Będąc
w Unii Europejskiej, mamy przed sobą wspólną, dobrą przyszłość.
W coraz bardziej współzależnym świecie częściej mamy do czynienia z problemami, które można
rozwiązać tylko w skali globalnej: wojna w Syrii, rosyjskie działania na Ukrainie, międzynarodowy
terroryzm, zagrożenie destabilizacją w basenie Morza Śródziemnego, miliony uchodźców przybywających do Europy czy wiele innych ekonomicznych i społecznych wyzwań. Mylą się ci wszyscy,
którzy uważają, że kryzysy te można zlekceważyć i zajmować się tylko sprawami własnego kraju.
Jeśli odwrócimy się plecami do problemów innych państw, nawet tych bardzo odległych, prędzej
czy później staną się one naszymi.
W świetle tych wyzwań nie możemy już dłużej skutecznie reprezentować jedynie naszych interesów narodowych. Powinniśmy działać razem, w ramach europejskiej grupy wolnych i demokratycznych państw.
My, Europejczycy, musimy zająć wspólne stanowisko w sprawie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu, dostaw energii, polityki klimatycznej i wielu innych. Unia Europejska musi przemawiać jednym głosem. Do tego jednak potrzebuje niezbędnych kompetencji,
w tym możliwości podejmowania decyzji większością głosów w Radzie Europejskiej. Tylko wtedy,
gdy Unia będzie w stanie skutecznie działać w ważnych kwestiach politycznych, będziemy mogli
kształtować przyszłość wolną od wojen, ubóstwa, brutalnego terroru i niedającego się opisać
słowami cierpienia, na równi z innymi regionami świata.
Wyzwaniem dla Unii jest dalszy rozwój wewnętrzny, pogłębienie strefy Euro i osiągnięcie konwergencji ekonomicznej między państwami członkowskimi. Musimy wzmocnić zasady subsydiarności i konkurencyjności, rozwijać rynek wewnętrzny i zapewnić wszystkim obywatelom udział
we wzroście i dobrobycie. Należy nadal rozbudowywać wspólny rynek energetyczny, kapitałowy
i gospodarki cyfrowej. Wzmacniać instytucje Unii Gospodarczej i Walutowej przy jednoczesnej
kontynuacji zrównoważonych reform strukturalnych w państwach członkowskich.

Europa, która przemawia jednym głosem i rozwija się wewnętrznie, nie pozbawia nas tożsamości
narodowych. To różnorodność czyni ją silną, i chcemy, aby tak pozostało. Tym ważniejsze jest, aby
akceptacja dla Unii nie została podważona nadmierną ingerencją w codzienne życie obywateli.
„Wielka w wielkich sprawach, mała w małych sprawach” – to właściwe motto! Sprawy, które można lepiej załatwić na szczeblu krajowym, należy pozostawić w kompetencji państw członkowskich.
To klucz do budowania zaufania i poparcia dla UE, która szanuje tożsamość narodową.
Przed Unią Europejską wiele wyzwań. Najwyższy czas, aby zmobilizować europejski potencjał
i przekonać wszystkich, którzy z rozczarowaniem od niej się odwrócili. Europa musi zdecydowanie zacieśnić współpracę, odzyskać zaufanie obywateli i przejść do ofensywy.
Stowarzyszenia przedsiębiorców oraz państwa członkowskie Unii ponoszą w tym względzie
szczególną odpowiedzialność. Wspólna historia zobowiązuje do intensywnej współpracy, by razem stawiać czoła czekającym nas zadaniom. Jesteśmy przekonani, że pokonując dzisiejsze trudności, Unia stanie się silniejsza – z korzyścią dla firm, ale przede wszystkim obywateli, oczekujących od europejskiej wspólnoty wolności, demokracji, solidarności i stabilności.
Warszawa, 15.06.2016 r.

Henryka Bochniarz

Stefan Mair

Ingo Kramer

Konfederacja Lewiatan

Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI)

Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA)

