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DR KAROL INA MA RCHLEWSKA

Wstęp

2010 r. to dla Unii Europejskiej (UE) kontynuacja zmian politycznych i przeobrażeń ekonomicznych. To przede wszystkim okres wzmożonego dialogu międzyinstytucjonalnego, na co większy wpływ miał fakt, iż Komisja Europejska w tym właśnie
roku rozpoczęła nową kadencję, obejmującą lata 2010-2014. Ponadto ratyfikowany
przez państwa członkowskie Traktat Lizboński wprowadził poważne zmiany w ramach instytucjonalnych Unii Europejskiej. Europa, zmagająca się z kryzysem finansowym, którego konsekwencje odczuwają zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy
na całym kontynencie, przyjęła Europejski plan naprawy gospodarczej1, stanowiący
podstawę tworzenia warunków do poprawy sytuacji gospodarczej. Na liście unijnych priorytetów 2010 r. znalazła się także potrzeba przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, połączona z walką ze
zmianami klimatu. Jeśli Unia Europejska, to przede wszystkim Jej obywatele, którym
unia musi zagwarantować wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. W 2010 r., za
podstawę tego priorytetu uznano więc ochronę praw podstawowych, promowanie
obywatelstwa oraz polityki imigracyjnej i azylowej. Nie bez znaczenia pozostały także
działania potwierdzające pozycję Europy na arenie międzynarodowej. Silna pozycja
UE na świecie ma ogromne znaczenie z perspektywy sprostania różnorodnym wyzwaniom stawianym przez globalizację, od bezpieczeństwa energetycznego, zmian
klimatu, bezpieczeństwa żywności i migracji, po pomaganie słabszym państwom w
wydostaniu się z trudnej sytuacji gospodarczej. 2010 r. to także działania w zakresie
stosowania lepszych uregulowań prawnych i przejrzystości, które stały się jednym z
podstawowych obszarów aktywności Komisji Europejskiej.
Priorytety te, które zapisane zostały w Rocznej strategii politycznej na rok 2010,
stały się także podstawą prac, które zebrane zostały w półroczniku naukowym „Studia i Analizy Europejskie” – Nr 6. W części naukowo-badawczej publikacji przedstawione zostały teksty pracowników naukowych i praktyków europejskich m.in. w
zakresie prawnym, instytucjonalnym czy ekonomiczno-społecznym UE, w obszarze
debiuty naukowe umieszczono wyróżniające się prace absolwentek uczelni wyższych,
zaś w części III – analizę ekspercką.
1
Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, „Europejski plan naprawy gospodarczej”, [Online], dostępne:
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/44675D54-78A6-4F6B-A8FE-C7D7ACC99674/49869/Europejskiplannaprawygospodarczej.pdf, 30.11.2010.

— 11 —

D r K arolina M archlewska

„Studia i Analizy Europejskie”, które koncentrują się na przedstawianiu różnorodnych wymiarów funkcjonowania Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
jej aspektu politycznego, społeczno-ekonomicznego i prawnego, tym razem podjęły
się przybliżenia Czytelnikom następujących europejskich priorytetów. Za jednych z
najważniejszych partnerów Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej uznaje się
Federację Rosyjską oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Zagadnienia te przybliżone
zostały przez mgr. Krzysztofa Wasilewskiego w artykule Europa Środkowa – pomiędzy USA a Unią Europejską. Szkic historyczny, zaś dr Rafał Willa przedstawił
nam Stosunki Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską – stan obecny, perspektywy.
W świecie UE stara się utrwalić swój wizerunek jako stabilizatora i propagatora demokratycznych wartości. Wymiar ten przybliżyła nam z kolei w artykule Unia Europejska jako polityczny i ekonomiczny partner Turcji mgr Beata Jurkowska, zaś
politykę unii w basenie Morza Śródziemnego z sukcesem opisali mgr Agnieszka
Jezierska i dr Marcin Górski. W obszarze tym wypowiedziały się także Dagmara
Moskwa, która w artykule Ukraina a UE i NATO. Na drodze do integracji? nakreśliła trudny proces transformacji tego państwa oraz zbliżenia z Europą Zachodnią a
także Joanna Wójtowicz, która skupiła się na Polityce UE wobec wybranych państw
i regionów.
Z kolei wymiar instytucjonalny i zarazem prawny Unii Europejskiej w aspekcie
międzynarodowym przedstawił w artykule Komitet Regionów a Europejska Polityka
Sąsiedztwa UE mgr Artur Sobolewski. Uzupełnienie w tym zakresie stanowić może
tekst Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej w kontekście zapisów
traktatowych mgr. Pawła Wróbla, który udowadnia, że od 1 grudnia 2009 r. unia
dysponuje lepszymi instrumentami do stawienia czoła wyzwaniom XXI w. Otwarta
pozostaje jednak kwestia, czy stworzone mechanizmy będą wykorzystywane skutecznie. W zakresie priorytetu piątego Rocznej strategii politycznej na rok 2010 – Lepsze
uregulowania prawne i przejrzystość mieści się także analiza ekspercka prof. Zbigniewa Czachóra i mec. Arkadiusza Sawaly, która dotyczy Kontroli nieprawidłowości,
nadużyć i błędów w projektach finansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej.
Oblicze prezydencji i jej roli, zarówno przed Traktatem z Lizbony, jak i bezpośrednio po nim, ukazane zostało w tekście mgr Beaty Master Znaczenie Prezydencji w
Unii Europejskiej w XXI wieku, zaś ocena uregulowań Traktatu Lizbońskiego dotyczących współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi państw Unii Europejskiej
a Parlamentem Europejskim ukazana została przez mgr Martę Tyburę w artykule
Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie
współpracy parlamentów narodowych z Parlamentem Europejskim, na postawie
uregulowań zawartych w Traktacie z Lizbony.
Ważny obszar Unii Europejskiej, wpisujący się w priorytet drugi: Po pierwsze –
obywatele, Rocznej Strategii, poruszył mgr Mikołaj Jasiak, który w artykule Ochrona
życia rodzinnego a swobodny przepływ obywateli w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, podkreślił potrzebę podjęcia środków mających na celu wzmocnienie
pozycji obywateli w Unii Europejskiej.
— 12 —

Wstęp

Z kolei potrzebę określenia potencjalnych kierunków rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej, która zdominowana zostanie przez partykularne interesy
państw członkowskich, podkreślił w artykule Perspektywy rozwoju polityki energetycznej UE mgr Mariusz Ruszel.
Poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej to na liście priorytetów Komisji Europejskiej na 2010 r. zdecydowany numer jeden. W temacie tym głos zabrał mgr Ireneusz Tomeczek, który w artykule Zrównoważony rozwój na przykładzie Polski opowiedział się za promocją i wdrożeniem gospodarki zgodnej
z zasadami ekorozwoju. Z kolei tekst dr. Wojciecha Kniecia pt. Wspólna Polityka Rolna jako źródło dysfunkcji biurokratycznych. Przykład Polski stanowi próbę oceny polityki rolnej UE i jej kierunków rozwoju w przyszłości.
W podobnym tonie wypowiedziała się mgr Sylwia Osowska w artykule Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako motor przemian zachodzących na polskiej wsi, dokonując analizy przeobrażeń obszarów wiejskich czynionych za pomocą funduszy z UE. Podsumowaniem w tym
zakresie jest tekst Uwarunkowania negocjacji Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w świetle założeń Strategii „Europa 2020” mgr. Mikołaja
J. Tomaszyka, który przybliża nam założenia nowego okresu programowania UE i jej
przyszłych kierunków rozwoju.
Tak więc „Studia i Analizy Europejskie” – Nr 6 stanowi zbiór siedemnastu artykułów, odzwierciedlających zainteresowania i poglądy autorów-ekspertów, których
łączy jedno – chęć przybliżenia obywatelom strategii oraz polityki Unii Europejskiej,
która przez to może stać się im lepiej zrozumiana, co w czasach dynamicznych przeobrażeń uznać należy za szczególnie cenne przedsięwzięcie.
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MGR K R ZYS Z TOF WASI LEWSKI
INSTYTUT HISTORII,
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
PUNKT INFORMACYJNY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
EUROPE DIRECT – GORZÓW WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Europa Środkowa – pomiędzy USA a Unią Europejską
Szkic historyczny

Streszczenie: Europa Środkowa od 1989 r. prowadziła politykę dwutorową. Z jednej strony
dążyła do bliskich związków z USA. Z drugiej natomiast - od początku pragnęła ścisłej integracji z Europą Zachodnią. Na początku XXI w. okazało się, że na dłuższą metę taka polityka
nie zdaje egzaminu. Jak więc ma się zachować omawiany region w świetle ostatnich wyzwań
w stosunkach międzynarodowych?

Wprowadzenie

M

ija dwadzieścia lat od tzw. Wiosny Ludów – politycznego trzęsienia ziemi, dzięki któremu państwa Europy Środkowej wybiły się na pełną niepodległość. Trzecia fala demokratyzacji, zapoczątkowana w dalekiej Ameryce Łacińskiej i Azji, pokonała żelazną kurtynę i zalała obszar od Berlina po Tallin1. Po raz pierwszy od prawie
pół wieku politycy w Budapeszcie, Pradze czy Warszawie mogli podejmować decyzje
niezależnie od sugestii wschodniego mocarstwa.
Przemiany społeczno-polityczne w państwach Europy Środkowej z przełomu
1989/1990 niosły za sobą wielką szansę, ale i wielkie zagrożenie. Abstrahując bowiem
od moralnych aspektów jałtańskiego podziału Europy na dwa wrogie obozy, gwaTrzecia fala demokratyzacji, o której wspominał Samuel P. Huntington odbywała się na różne sposoby, nie zawsze pokojowe. Za przykład mogą posłużyć rewolucje demokratyczne na Filipinach czy w
Rumunii, które obaliły dotychczasowe reżimy z użyciem siły. Z drugiej strony w Polsce i Republice Południowej Afryki proces demokratyzacji przebiegał pokojowo. Por. S.P. Huntington, The Third Wave:
Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma 1993, s. 196-208.
1
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rantował on względne bezpieczeństwo i stabilność na kontynencie. Warto pamiętać,
iż dominacja Związku Radzieckiego z jednej strony, a Stanów Zjednoczonych – z
drugiej – zamroziła lokalne konflikty na dziesiątki lat, czego najlepszym przykładem
była Jugosławia2. Autorytarne rządy marszałka Josipa Broz Tito wymuszały na zamieszkujących federację narodach współpracę, dzięki czemu Jugosławia rozwijała się
w miarę szybko. Nic dziwnego, iż wraz z klęską realnego socjalizmu na początku ostatniej dekady XX w. pojawiła się obawa dezintegracji całej Europy Środkowej. Wśród
zachodnich polityków żywy był obraz regionu sprzed 1939 r., gdy większe i mniejsze
konflikty zbrojne towarzyszyły tej części kontynentu przez niemal cały okres międzywojnia3. Dopiero szerokie porozumienie elit Europy Środkowej po 1989 r., poprzedzające początek faktycznej integracji regionu, wprowadziło pewien stopień stabilności
na tym obszarze4. Także prozachodni kurs przyjęty przez większość rządów byłych
radzieckich satelitów dawał podstawy sądzić, iż tragedia Bałkanów nie powtórzy się
w tej części kontynentu. Z drugiej jednak strony – z czego chyba nie do końca zdawano sobie sprawę – jednoznaczne opowiedzenie się Polski i innych państw regionu
za opcją euroatlantycką stawiało Moskwę w opozycji do tej polityki. Rosja, choć była
osłabiona po implozji ZSRR, wciąż pozostawała mocarstwem militarnym i gospodarczym5.
Wydarzenia z początku XXI w. przyniosły kolejne wyzwania dla państw tej części
Europy. Okazało się bowiem, iż paradygmat polityki zagranicznej Polski, Węgier i innych państw regionu, a więc utrzymywanie silnych więzów ze Stanami Zjednoczonymi przy jednoczesnej integracji politycznej i ekonomicznej z Europą Zachodnią jest
niemożliwy do utrzymania w niezmienionym kształcie. Należało dokonać trudnego
wyboru, który nie dla wszystkich okazał się oczywisty.

Problemy metodologiczne
Gdzie leży Europa Środkowa? To wydawałoby się proste pytanie nastręcza wielu
problemów tak historykom, jak i politologom. Przyjmując w analizie różne czynniki,
2
Część ekspertów twierdzi, iż dezintegracja Jugosławii na początku lat 90. ubiegłego wieku powstała na
skutek zaburzenia równowagi sił w Europie, spowodowanej upadkiem Związku Sowieckiego. Por. D. Jović,
Yugoslavia: A State That Withered Away, Purdue 2009, s. 26-28.
3
Wśród konfliktów zbrojnych tamtego okresu można wymienić m.in. wojnę polsko-rosyjską (19191920), zajęcie przez Czechosłowację Śląska Cieszyńskiego (1919 r.) oraz jego odbicie przez Polskę w 1938 r.,
a także liczne spięcia między Rumunią a Węgrami, czy Polską a Litwą.

Dużą rolę odgrywała tu Polska, która jako największy kraj regionu wyznaczała kierunek działania pozostałym państwom. Elity w Warszawie przyjęły za obowiązujące wskazówki Jerzego Giedroycia, wedle
którego rolą Polski było szerzenie demokracji na Wschodzie i realizowanie doktryny ULB (Ukraina-Litwa-Białoruś). Por. J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks polski” i ULB, „Kultura” 1974, nr 9/324, s. 3-14.
4

5
Stany Zjednoczone, zwycięskie przecież mocarstwo po zimnej wojnie, przyznawały w 1994 r. ustami
swojego prezydenta, iż Rosja wciąż należy do grupy najsilniejszych państw, a jej ustabilizowana pozycja
może sprzyjać pokojowi w Europie i na świecie. Por. A.T. Kowalska, Współistnieć w zjednoczonej Europie,
„Rzeczpospolita” z 6 lipca 1994 r., nr 210, s. XI.
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obserwatorzy dochodzą do różnych wniosków. Polityczna i kulturowa tożsamość tej
części Starego Kontynentu jest fenomenem o dość krótkiej historii, przynajmniej w
ocenie Zachodu. Dla wielu ekspertów z Paryża czy Waszyngtonu odrębności Europy
Środkowej należy poszukiwać dopiero od 1989 r., kiedy to Polska i pozostałe państwa regionu uniezależniły się od Związku Radzieckiego. Sugestywny jest tu przykład
prestiżowego magazynu „Foreign Affairs”, który piórem Charlesa Gati stwierdził w
1990 r.: Europa Wschodnia jest teraz Europą Środkowo-Wschodnią. Polityczne trzęsienie ziemi, które wydarzyło się w 1989 r. przesunęło sześć byłych sowieckich sojuszników ze wschodu bliżej na zachód6. W rozumieniu autora nowy region tworzyły (po
zjednoczeniu Niemiec), Polska, Czechosłowacja7, Węgry, Bułgaria i Rumunia. Później
niektórzy publicyści pisma dodali do tego grona także Albanię8. Dopiero kolejne lata
przyniosły rozróżnienie na Europę Środkową, tj. byłe państwa bloku socjalistycznego
należące od 2004 r. do Unii Europejskiej (UE) oraz na Europę Wschodnią (względnie
Środkowo-Wschodnią), którą tworzą Ukraina, Białoruś, a czasami też Gruzja i Mołdawia9.
Wydaje się, iż za słuszny należy przyjąć podział dokonany przez wybitnego polskiego historyka emigracyjnego Piotra Wandycza. Co prawda, w swoich pracach interesujący nas region określa on mianem Europy Środkowowschodniej (pisownia oryginalna), to jednak definiuje go jako obszar zajmowany obecnie przez Polskę, Czechy,
Słowację i Węgry10. Pojęcie i termin Europa Środkowowschodnia – pisze Wandycz – są
w jakimś sensie umowne. Powstały one z potrzeby nazwania obszaru, który w pełni
nie należy ani do Wschodu, ani do Zachodu, lecz stanowi jakby >>strefę środkową<<
lub też >>kraje między Wschodem a Zachodem<<, jak tytułują autorzy swoje prace
poświęcone tej tematyce11. Warto nadmienić, iż podobną charakterystykę tego regionu
stosował inny nestor polskich i europejskich historyków XX w., Oskar Halecki12. W
pracy pt. Historia Europy – jej granice i podziały, której pierwsze wydanie przypadło
na rok 1950 r., obszar pomiędzy Niemcami a Rosją (ZSRR) zaliczał do trzeciej części
Europy, rozpatrywanej często w połączeniu lub raczej pomiędzy dwiema głównym częściami: zachodnią i wschodnią13.
Także w powszechnym rozumieniu instytucji Unii Europejskiej Europa Środkowa
6

Ch. Gati, East-Central Europe: The Morning After, „Foreign Affairs”, Winter 1990/1991, s. 129-145.

Czechosłowacja (od 1990 r. Czeska i Słowacka Republika Federacyjna) rozpadła się na dwa państwa,
tj. Republikę Czeską i Słowację 1 stycznia 1993 r.
7

8

A. C. Janos, East Central Europe in the Modern World, Standford University Press 2000, s. 97-99.

F. S. Larrabee, Danger and Opportunity in Eastern Europe, „Foreign Affairs”, November/December
2006, s. 117-131.
9

10
P. S. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowowschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 2003, s. 5.
11

Ibidem, s. 11.

Oskar Halecki (1891-1973), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii
Umiejętności. Po II wojnie światowej osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził wykłady z historii Polski i Europy, m.in. na Columbia University w Nowym Jorku. W swoich pracach podejmował
problem jedności Europy i postulował integrację kontynentu.
12

13

O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2002, s. 121.
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jest równoznaczna z terenem zajmowanym przez Polskę i pozostałe państwa dawnego bloku socjalistycznego, które wstąpiły do Wspólnoty w 2004 r. Tak więc z tego
obszaru są wykluczone Bułgaria i Rumunia, jako raczej części składowe Bałkanów14.
Z drugiej strony coraz częściej do Europy Środkowej zalicza się republiki bałtyckie15,
które jeszcze niedawno uznawano za tzw. obszar poradziecki16. Jednocześnie warto
zauważyć, iż nie tylko czynnik geograficzny determinuje definicję omawianego obszaru17. Warto tutaj zacytować słowa Karola Wojtyły, który na kilka miesięcy przed
wyborem na głowę Kościoła katolickiego pisał: Wskazanie geograficznej granicy Europy nie sprawia (…) problemów ani na zachodzie, ani na południu i północy, a także na
wschodzie, gdzie granica ta wydaje się raczej umowna niż naturalna. Niemniej jednak
pytanie o granicę Europy pozostaje uzasadnione i konieczne. Chodzi bowiem nie tylko
o granicę, którą wyznacza sama ziemia, lecz o dużo głębsze granice, które znajdują się
w samych ludziach18. Równie więc ważnym, jeśli nie ważniejszym od geograficznego
czynnikiem, są wspólne doświadczenia polityczne z różnych okresów historii, religijna dominacja zachodniego chrześcijaństwa (katolicyzmu i protestantyzmu) oraz
przeświadczenie elit i społeczeństw tych państw o należeniu do zachodniej cywilizacji, co np. nie zawsze można powiedzieć o społeczeństwach Rosji lub państw bałtyckich19. Wchodząc do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska oraz pozostałe państwa
regionu zadecydowały o związaniu swoich losów z Zachodem, potwierdzając w ten
sposób przywiązanie do zachodniego kręgu kulturowego. Jak się okazało, problem
zrodził się gdzie indziej, a mianowicie w Europie Zachodniej, która nie do końca pozytywnie odnosiła się do ambicji Europy Środkowej.

„Nowa Europa” a „Stara Europa”
Podział na „Starą Europę” i „Nową Europę” nie był wymysłem amerykańskich
neokonserwatystów. Trwał on znacznie dłużej niż dwie kadencje George'a W. Busha,
14
W publikacjach instytucji UE Rumunia i Bułgaria występują jako państwa Bałkanów lub Bałkanów
Zachodnich. Por. Directorate General for Economic and Financial Affairs, Western Balkans in transition,
nr 30, 2006, s. 3-24.
15
W przeciwieństwie do np. Polski czy Węgier, Litwa, Łotwa i Estonia były pozbawione własnej państwowości, którą odzyskały dopiero w 1990 r.
16
Por. I. Topolski, Region Wspólnoty Niepodległych państw [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, (red.) I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, s. 104-125.
17
Problemów często nastręcza tłumaczenie obcojęzycznych tytułów. Zazwyczaj w odniesieniu do Polski, Czech, Słowacji i Węgier polscy tłumacze używają określenia Europa Środkowa, nawet jeśli w oryginale autor pisał Europa Wschodnia (Eastern Europe). W publikacjach anglojęzycznych Europa Środkowa często oznacza Niemcy i Austrię. Por. T. Rosenberg, Kraje, w których straszy. Europa Środkowa w
obliczu upiorów komunizmu, Poznań 1997.

K. Wojtyła, Gdzie znajduje się granica Europy?, „Ethos” nr 28, 1994, s. 28. Artykuł po raz pierwszy
został opublikowany w prasie włoskiej w 1978 r.
18

Przykładem odrębności tych krajów od reszty Europy Środkowej jest silny nacjonalizm obecnych w
tych państwach, z którym wydają się sobie poradzić inne kraje, jak Polska czy Republika Czeska.
19
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a jego źródeł należy szukać nie tylko w ambiwalentnym stosunku państw zachodnich
do państw byłego bloku socjalistycznego. Część winy ponosiły rządy Europy Środkowej. Szybko uznały one, iż członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) w
pełni gwarantuje ich państwom bezpieczeństwo militarne. Samozadowolenie rządów
w Warszawie czy Pradze doprowadziło do politycznego uśpienia tego obszaru i jego
dalszą marginalizację w stosunkach międzynarodowych. Nie bez winy pozostawały
także państwa zachodnie. Przyzwyczajone do traktowania uboższych sąsiadów z „ojcowską” troską, nie były przygotowane na samodzielne funkcjonowanie tego regionu.
Ponadto dążenie do jak najlepszych kontaktów z Rosją, nawet za cenę pogorszenia
relacji ze swoimi oficjalnymi sojusznikami, stały u podstaw polityki zagranicznej
Niemiec, Francji i innych zachodnioeuropejskich państw. Górę wzięły zimnowojenne przyzwyczajenia Zachodu, które kazały traktować obszar Europy Środkowej jako
strefę wpływów Moskwy20. Z uznaniem odnoszono się do ostrzeżeń m.in. Henry
Kissingera i Richarda Nixona, aby dobre stosunki z Polską i innymi państwami regionu nie przyczyniły się do odrodzenia rosyjskiego imperializmu21. Po początkowej
energicznej współpracy, np. w ramach Trójkąta Weimarskiego22, uwidoczniła się różnica interesów, która powodowała ograniczenie jego funkcjonowania do kurtuazyjnych wizyt23. Czy zatem należy się dziwić zwrotowi tego regionu ku Stanom Zjednoczonym?

Europa Środkowa wobec USA
Rozczarowanie państw Europy Środkowej integracją z zachodnią częścią kontynentu można wytłumaczyć doświadczeniem ostatnich lat, ale też sięgającym dalszej
przeszłości. Już w okresie zimnej wojny Europa Zachodnia wykazywała mniejsze zaangażowanie w sprawy bloku socjalistycznego niż Stany Zjednoczone. Chłodno lub
wręcz niechętnie odnoszono się do zrywów niepodległościowych na Węgrzech w
1956 r. czy Czechosłowacji dwanaście lat później24. Z dystansem traktowano narodziny „Solidarności” w 1980 r. w Polsce, za to z nieskrywaną ulgą przyjęto decyzję o
wprowadzeniu stanu wojennego25. Z drugiej strony Ameryka budowała swoją pozycję
20
Warto tutaj wspomnieć tzw. Doktrynę Sonnenfeldta, który jako jeden z doradców prezydenta Richarda M. Nixona miał opowiedzieć się za „organiczną” przynależnością Europy Środkowej do Związku
Sowieckiego. Por. W. Isaacson, Kissinger, New York 2005, s. 664-665.
21

Por. R. Nixon, Beyond Peace, New York 1994, s. 97.

Trójkąt Weimarski (Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej) – organizacja
powołana przez Francję, Niemcy i Polskę w 1991 r., której celem było włączanie polski w zachodnie
struktury poprzez wzrost współpracy politycznej i kulturowej.
22

23

Por. W. Lorenz, Berlin, Paryż i ta trzecia, „Rzeczpospolita” z 13 listopada 2009 r., nr 8472, s. 10.

J. Puhl, First Tanks, then Silence. The Tragic Failure of the Prague Spring, „Der Spiegel” z 7 kwietnia 2008 r.,
[Online], dostępne: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,563951,00.html, 21.07.2010.
24

‚

Por. S. Kwiatkowski, 13 grudnia 81 – reakcje państw zachodnich, „Dziś. Przegląd Społeczny”, nr 12
(207), 2007 r., s. 146-153.
25
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poprzez wspieranie działalności grup opozycyjnych. Dużą rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku USA odegrało ponadto Radio Wolna Europa (RWE), której narodowe rozgłośnie były jednym z niewielu źródeł w miarę niezależnych informacji. Władze komunistyczne starały się zdyskredytować RWE, podkreślając jego finansowanie
przez Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA) i zależność od bieżącej amerykańskiej
polityki zagranicznej, niemniej dla dziesiątek milionów ludzi radio to stanowiło okno
na świat26. Istotny wkład w promowaniu amerykańskich ideałów w zniewolonej Europie Środkowej miała także liczna w USA reprezentacja „uciemiężonych państw”. Takie
organizacje jak Kongres Polonii Amerykańskiej czy liczne stowarzyszenia emigrantów czeskich, słowackich i węgierskich posiadały odpowiednie środki do przedstawienia swojego punktu widzenia w najważniejszych ośrodkach decyzyjnych Stanów
Zjednoczonych27. Nawiązywano w ten sposób do praktyk z okresu pierwszej wojny
światowej, gdy słusznie uważano, iż to właśnie USA odegra decydującą rolę w nowym
podziale Europy.
Na początku lat 90. XX w. młode demokracje Europy Środkowej uznały, iż integracja militarna powinna mieć pierwszeństwo wobec integracji gospodarczej. Pragniemy
jednej, bezpiecznej Europy, a jej gwarancje znajdują się w NATO – powiedział w 1991
r. w rozmowie z ówczesnym sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego
Manfredem Wörnerem, prezydent Lech Wałęsa28. Dlatego aktywnie rozpoczęto starania o członkostwo w NATO, w którym słusznie widziano zbrojne narzędzie sterowane
przez Stany Zjednoczone. Milczeniem zbywano ostrzeżenia zachodnioeuropejskich
mocarstw, koncentrując swoją dyplomację na zbliżeniu z USA. Tak więc ostateczny
akces Polski, Czech i Węgier do paktu w marcu 1999 r. powitano w stolicach tych
państw nie jako krok ku integracji z Europą Zachodnią, lecz jako wyraz przyjacielskich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Te zaś potrafiły wykorzystać przywiązanie Europy Środkowej, używając jej instrumentalnie w relacjach z Niemcami czy
Francją29.
Doskonale można było to zaobserwować podczas dyskusji na temat zasadności
amerykańskiej inwazji na Irak w marcu 2003 r.30 Podczas jednego z wywiadów, ówczesny sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld powiedział: Jeśli spojrzy się na wszystkich europejskich członków NATO, to centrum uwagi przesuwa się na wschód. A tam
jest wiele nowych członków. (…) Niemcy są problemem i Francja jest problemem. (…)
Por. K.W. Tatarowski, Literatura i pisarze w programie rozgłośni polskiej Radio Wolna Europa, Kraków 2005, s. 33-54.
26

27
Por. S.A. Blejwas, Polonia and Politics, [w]: Polish Americans and Their History: Community, Culture
and Politics, (red.) J.J. Bukowczyk, Pittsburgh 2006, s. 121-151.
28
Cytat za: M.Bos-Karczewska, Do niepodległości krok po kroku, „Gazeta Wyborcza” z 11 września 2009 r.,
nr 213, s. 30.
29
Przewiduję – pisał Jacek Bocheński – że po wejściu do Unii [Europejskiej] niemałą trudność wielu Polaków okaże się konieczność życzenia dobrze Polsce i zarazem Europie. Czy można to w ogóle pogodzić? W
dodatku tak się ostatnio składa, że grając w europejskiej grze, trzymamy dla bezpieczeństwa >>boczek<<
ze Stanami Zjednoczonymi”. J. Bocheński, Trzynaście ćwiczeń europejskich, Warszawa 2005, s. 188.

W rzeczywistości w inwazji na Irak wzięli udział nie tylko żołnierze amerykańscy, lecz także brytyjscy i – w mniejszej liczbie – oddziały innych krajów, w tym Polski.
30
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Ale trzeba spojrzeć na inne kraje w Europie. One nie są z Francją i Niemcami w tej
sprawie [sprzeciwu wobec inwazji w Iraku], one są ze Stanami Zjednoczonymi31. Podczas gdy to stwierdzenie wywołało silny sprzeciw w Paryżu, Berlinie i nie tylko32, w
stolicach Europy Środkowej odebrano je jako pozytywne wyróżnienie przez największe mocarstwo na świecie33. Symptomatyczna była reakcja samych zainteresowanych.
Chociaż w opinii D. Rumsfelda „Nową Europę” tworzyły nie tylko państwa na wschód
od Odry, lecz także np. Hiszpania i Wielka Brytania, to słowa krytyki skierowano
przede wszystkim na najmłodszych członków NATO. To im nakazano „siedzieć cicho”, strasząc nawet odsunięciem w czasie ich akcesji do Unii Europejskiej34. Nowy
podział w europejskiej rodzinie dobrze wykorzystała Rosja, która zacieśniła stosunki
z Niemcami i Francją, jednocześnie ochładzając relację ze swoimi zachodnimi sąsiadami.
Jak zatem miały zachować się państwa Europy Środkowej? Wydaje się, iż zbliżenie
ze Stanami Zjednoczonymi było naturalną konsekwencją lekceważenia tego obszaru
przez Europę Zachodnią. Rządy w Warszawie, Pradze czy Budapeszcie poczuły się
oszukane, gdy po długim i – co ważniejsze – bolesnym okresie wyrzeczeń torującym
drogę do akcesji do Unii Europejskiej35, jej starsi członkowie rozpoczęli głośno dyskutować nad stworzeniem „Europy dwóch prędkości”. Obawiano się, iż region zostanie
zmarginalizowany w ramach UE do roli gospodarczych i politycznych peryferiów,
wykorzystywanych przez silniejszych do rozwiązywania sporów między sobą36. W
ścisłym sojuszu z USA, a zwłaszcza w jego militarnym aspekcie, upatrywano szansy
na większą niezależność, także w ramach Unii Europejskiej. Świadczy o tym zabieganie Polski i Republiki Czeskiej, a więc „dwóch motorów napędowych” Europy Środkowej, o instalację na ich terenie tzw. tarczy antyrakietowej37. Znamienne, że ostateczne fiasko projektu zostało przywitane z ulgą wśród stolic zachodnioeuropejskich oraz
w Rosji. Moskwa kolejny raz wykorzystała sprzeczności pomiędzy sojusznikami w
NATO i UE, stawiając zainteresowane państwa w trudnym położeniu międzynarodowym38.
31
Secretary Rumsfeld Briefs at the Foreign Press Center, [Online], dostępne: http://www.defense.gov/
transcripts/transcript.aspx?transcriptid=1330, 15.07.2010.
32
Por. Outrage at ‚old Europe’ remarks, BBC News, [Online], dostępne: http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/2687403.stm, 15.07.2010.
33
Jeden z polskich obserwatorów stosunków międzynarodowych pisał: „Zaangażowanie w interwencję w Iraku, jako decyzja ryzykowna, jest bowiem wyraźnie próbą kompensacji własnej słabej pozycji w
rozszerzającej się UE”. B. Cichocki, Stara czy nowa Europa? Szkic do filozofii polskiej polityki w Europie,
„Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 6 (16), 2003 r., s. 25-50.
34
A. Stankiewicz, Oni też mówią o nas ‚oni’. Rozmowa z Janem Kułakowskim, „Rzeczpospolita”
z 6 grudnia 2003 r., nr 3095, s. X1.
35

316.
36

Por. T.G. Grosse, Europeizacja, [w:] Modernizacja Polski, (red.) W. Morawski, Warszawa 2010, s. 289Por. H. Chołaj, Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Lublin 1998, ss. 62-74.

W. Waszczykowski, Obyśmy dostali kolejną szansę, „Rzeczpospolita” z 5 października 2010 r.,
nr 8440, s. 13.
37

Por. J. Prus, Moskwa: patrioty nie wpisują się w dialog polsko-rosyjski, „Rzeczpospolita” z 27 maja
2010 r., nr 8633, s. 12.
38
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Objęcie amerykańskiej prezydentury przez Baracka Obamę zmniejszyło znaczenie Europy Środkowej w dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z opublikowaną w maju 2010 r. Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, podstawę nowej polityki
zagranicznej USA mają stanowić dobre stosunki z Rosją, Chinami i Indiami. Sama
zaś Europa sprowadzona została do drugorzędnej roli słabego militarnie sojusznika39.
Jak słusznie zauważyli eksperci, nowa strategia drastycznie zrywała z priorytetami
przyjętymi przez administrację George'a W. Busha40. Dla interesującego nas obszaru oznaczało to jego dalszą marginalizację. W krytykowanej powszechnie polityce
zagranicznej prowadzonej przez amerykańskich neokonserwatystów lepiej można
było realizować interesy Europy Środkowej niż w preferującej równowagę sił między
największymi mocarstwami koncepcji prezydenta B. Obamy. Państwa tego regionu
ponownie muszą lawirować pomiędzy rosnącą pozycją Rosji a interesami Unii Europejskiej, do której przecież należą. Niemniej, dominujące państwa w UE, a więc
Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, nie zawsze wydają się traktować swoich
wschodnich partnerów z należytą uwagą i taktem.

Wnioski
Historyk nie powinien przewidywać przyszłości, zgodnie ze słynną sentencją Fryderyka Schillera, iż historycy to prorocy z twarzami zwróconymi do tyłu. Warto jednak
pamiętać o innej dewizie, stworzonej przez Johna Roberta Seeleya: Historia to przeszła polityka, polityka to teraźniejsza historia. Można więc – podążając za drogą wyznaczoną przez wyśmienitego polskiego historyka emigracyjnego generała Mariana
Kukiela41 – pokusić się o politologiczną analizę bieżących wydarzeń w sercu Europy w
celu odnalezienia pewnych wskazówek, co do kierunku rozwoju stosunków międzynarodowych w tym regionie.
Zmiana administracji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych na początku 2009 r.
oznaczała nowy etap w stosunkach Waszyngtonu z państwami Europy Środkowej.
Wywodzący się z Partii Demokratycznej prezydent B. Obama uznał, iż interesów USA
należało bronić przede wszystkim poprzez rozmowy na forum międzynarodowym.
Potwierdził to podczas zgromadzenia generalnego ONZ we wrześniu 2009 r., kiedy
powiedział: Dążymy do nowej ery zaangażowania na świecie, ale nie może to być jedynie amerykańskie przedsięwzięcie. Czas teraz dzielić się odpowiedzialnością. To musi
być wspólny wysiłek całego świata42. Zdaniem ekspertów powyższe słowa oznaczały
powrót USA do polityki równowagi sił, osiąganej przez układanie się z pozostały39

National Security Strategy, May 2010, s. 7-11.

K. DeYoung, Obama redefines national security strategy, looks beyond military might, „The Washington Post” z 27 maja 2010 r., [Online], dostępne: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/27/AR2010052701044.html?hpid=sec-politics, 15.07.2010.
40

41

M. Kukiel, Historia w służbie teraźniejszości, Warszawa 1994, s. 44.

Cytat za: P. Gillert, J. Przybylski, Obama podbije Iran?, „Rzeczpospolita” z 20 marca 2009 r.,
nr 8273, s. 9.
42
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mi mocarstwami43. Przekreślił tym samym zasadę swojego poprzednika, wedle której
amerykańskie interesy, zwłaszcza w tzw. wojnie z terroryzmem, nierzadko wymagały
zdecydowanych unilateralnych akcji, bez oglądania się na swoich tradycyjnych sojuszników44. Z tej doktryny często korzystała Europa Środkowa, która chętnie wspierała Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Rządzący w Warszawie, Pradze
czy Bukareszcie wychodzili z założenia, iż niski potencjał gospodarczy i militarny ich
państw można było zniwelować poprzez ścisły sojusz z mocarstwem zza Atlantyku.
Taka polityka przyniosła co prawda krótkotrwałe korzyści (głównie w sferze werbalnej), lecz na dłuższą metę doprowadziła do izolacji tego regionu w światowej polityce.
Czy zmiana w amerykańskiej dyplomacji oznacza powrót Polski i innych państw
regionu do Europy? Co prawda wspomniane państwa nigdy fizycznie nie opuściły
Starego Kontynentu, jednak – wedle oponentów ich polityki zagranicznej – same się
z niego wykluczyły, wspierając USA, podczas gdy pozostali członkowie Unii Europejskiej wysuwali sprzeciw. Ostatnie dwa lata przyniosły więc istotne przetasowania w
Europie. Wbrew powszechnej opinii, zmiana prezydenckiej administracji w Stanach
Zjednoczonych nie wywarła aż tak znacznego wpływu na interesujący nas obszar, jak
można by przypuszczać. Owszem, wśród priorytetów B. Obamy Europa Środkowa
znajdowała się na dalekim miejscu, jednak rozluźnienie sojuszu między USA a Polską
i innymi państwami regionu dało się zaobserwować już wcześniej. Wystarczy tutaj
przypomnieć raczej chłodny stosunek społeczeństw do osoby George’a W. Busha i
jego dokonań czy rozczarowanie nierozwiązanymi problemami wizowymi. Zgodnie z
prawami demokracji niezadowolenie obywateli wymusiło zmianę w dotychczasowej
polityce zagranicznej. Dlatego jej początków należy szukać nie w Waszyngtonie, lecz
w samych stolicach środkowoeuropejskich. Dobrze obrazuje to przykład Polski, która
podczas rządów koalicji PO-PSL sukcesywnie realizuje postulat zbliżenia z Rosją, co
przekłada się na stosunki z Niemcami i całą „Starą Europą”. Relacje z USA znajdują
się zaś na ważnym, choć nie najważniejszym planie. Podobne zachowanie da się zaobserwować w sąsiednich Czechach. Podczas ich prezydencji w Radzie Europejskiej
w pierwszej połowie 2009 r. można było zauważyć ocieplenie relacji z Moskwą i realizację polityki zagranicznej narzuconej przez starych członków UE. Także podczas
wojny Rosji z Gruzją Czechy wykazały się obojętnością, która wówczas oznaczała
ciche przyzwolenie na działania Kremla. Nadmienić należy, iż konflikt na Kaukazie
doprowadził do kolejnego kryzysu politycznego w Polsce, gdzie rząd zdecydowanie
sprzeciwił się prezydenckiemu poparciu Tbilisi45. Próby USA, aby poprzez państwa
Europy Środkowej wpłynąć na zachowanie Rosji, tym razem się nie powiodły.
Europa Środkowa ma wielkie osiągnięcia w dziedzinie integracji europejskiej. Wywodzący się z tego obszaru myśliciele, politycy czy twórcy promowali jedność kontynentu już od wielu wieków, często wyprzedzając pomysły rodem z Europy Zachodniej.
43
Barack Obama’s Foreign Policy, “The Economist” z 14 czerwca 2007 r., [Online], dostępne: http://www.
economist.com/blogs/democracyinamerica/2007/06/obama_sets_out_a_foreign_polic, 15.07.2010.
44
Por. G. Rose, America Unrivalled; The Future of the Balance of Power, “Foreign Affairs”, January/
February 2003.
45

W. Lorenz, Czy Gruzja traci sojusznika, „Rzeczpospolita” z 21 kwietnia 2010 r., nr 8604, s. 11.
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Nic więc dziwnego, że z tak bogatą tradycją i kulturą obszar ten uważał się za integralną część łacińskiej cywilizacji, wcale nie gorszą od jej zachodniej części. Po roku 1989
Europa na nowo mogła oddychać „dwoma płucami”, jak trafnie zauważył Jan Paweł II.
Silne związki ze Stanami Zjednoczonymi miały co prawda historyczne korzenie, lecz
nie mogły zastąpić gospodarczej, politycznej i militarnej integracji Europy Środkowej
z Zachodnią. Wyzwaniem na przyszłość pozostaje natomiast zachowanie tożsamości
tego regionu. Przy całej jej słabości wynikającej nie tylko z okresu komunizmu, lecz
sięgającej wielu wieków wstecz, Europa Środkowa ma szansę stać się jednym z ważnych elementów polityki światowej. Warunek jest jeden: państwa tego regionu muszą
ze sobą współpracować i poszerzać integrację. Może temu sprzyjać regionalna dominacja umiarkowanej prawicy, która w 2010 r. rządzi w Polsce, Czechach, Słowacji i na
Węgrzech. Jak słusznie zauważył jeden z liderów węgierskiego Fideszu, ale czy nam się
to podoba czy nie, Europa Środkowa musi ze sobą współpracować. Siedzimy w tej samej
łódce46. Zjednoczona i silna będzie w stanie wypełnić swoje dziedzictwo jednego z
motorów integracji europejskiej i gwaranta równowagi sił na kontynencie. Wówczas
to, zgodnie z postulatem Zbigniewa Brzezińskiego, Europa „Charlemagne” nie tylko
zmieni się w Europę „Petrine”, lecz stanie przed szansą realizacji Europy de Gaulle'a,
rozciągającą się od Atlantyku po Ural47.

Cytat za: K. Zuchowicz, Chcemy, by Węgry znów były silnym krajem Europy. Wywiad z Palem Schmittem, „Rzeczpospolita” z 26 kwietnia 2010 r., nr 8609, s. 12.
46

Z. Brzeziński, Plan dla Europy, [w:] Z. Brzeziński, O Polsce, Europie i świecie 1988-2001, Warszawa
2002, s. 248.
47
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WYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Stosunki Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską
– stan obecny, perspektywy

Streszczenie: Rosja jest dla Unii Europejskiej największym sąsiadem i trzecim co do wielkości partnerem handlowym (zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach). To właśnie to państwo jest także jednym z najważniejszych dostawców surowców energetycznych dla państw
członkowskich organizacji. Już tylko te elementy sprawiają, że relacje łączące oba podmioty
są niezwykle istotne dla całego kontynentu, ale nawet i świata. Mimo iż nie są to stosunki
harmonijne i łatwe, obie strony – z różnych względów – potrzebują siebie nawzajem. Celem
artykułu jest prześledzenie historii stosunków wzajemnych oraz nakreślenie perspektyw ich
dalszego rozwoju.

P

o rozpadzie ZSRR władze w Moskwie deklarowały chęć powrotu Rosji do demokratycznej „rodziny narodów”, a co za tym idzie Kreml przyjął kurs na szybką integrację z większością europejskich organizacji międzynarodowych. Jednym z
celów było także podpisanie umowy ze Wspólnotami Europejskimi. Jednakże brak
sprecyzowanych celów i priorytetów współpracy w Europie powodowały, że Bruksela prowadziła wobec tego kraju politykę polegającą, z jednej strony, na trzymaniu
swojego partnera „na odległość wyciągniętej ręki”, z dala od zachodzących procesów
integracyjnych1, z drugiej zaś na wspieraniu reform i poszukiwaniu płaszczyzn bliższej współpracy.
Warto także zauważyć, iż wzajemne relacje zostały skomplikowane również przez
stronę rosyjską, albowiem ta ignorowała istnienie Unii Europejskiej (UE) i stara(ła)
się współpracować, na ile to możliwe, z poszczególnymi państwami. Tak było chociażby w trakcie rozmów z Niemcami w sprawie Nord Stream i Bułgarami – dotyczącymi
South Stream. Z tego właśnie powodu, przy analizowaniu obustronnych stosunków,
należy pamiętać, że w kwestiach polityk bezpieczeństwa, zagranicznej czy gospodarczej Unia Europejska nie mówi wspólnym (jednym) głosem. „Stare” państwa człon1
Przyczyny braku zaufania Brukseli do wschodniego partnera były wielorakie: nieprzewidywalność
polityczna, niezadowalająca dynamika przeobrażeń demokratycznych i rynkowych, łamanie postanowień Karty NZ w obszarze praw człowieka, polityka uzależniania byłych republik radzieckich, wsparcie
Rosji dla Białorusi, rozszerzenie UE na Wschód, itd.
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kowskie wydają się być najbardziej zainteresowane zapewnieniem długoterminowych
dostaw paliw energetycznych i normalizacją wzajemnych stosunków z Rosją. Z kolei
nowe podmioty UE zatroskane są rosyjską dominacją w byłych republikach radzieckich i używaniem przez Rosję „broni energetycznej” (energy weapon) do szantażowania państw przez wzgląd na rosyjskie dostawy surowców. Pozostaje zatem unia
zbiorem suwerennych państw, które, w szczególności te największe, prowadzą własną
politykę z Rosją i wobec niej, nastawioną na kooperację i kompromis2.

Sytuacja po rozpadzie ZSRR
Jeszcze w 1991 r. Rada Europejska zleciła Komisji Europejskiej przygotowanie ramowego projektu umowy z Rosją i państwami powstałymi po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Rok później projekt był gotowy i obejmował szeroko rozumiane kwestie polityczne, gospodarcze i kulturalne. Negocjacje
nad umową trwały kolejne półtora roku. W ich rezultacie 9 grudnia 1993 r. w Brukseli
podpisano Wspólną Deklarację o Partnerstwie i Współpracy między Unią Europejską a
Federacją Rosyjską. Dokument ten stanowił szkic najważniejszych założeń przyszłego
porozumienia. Kolejne pół roku spotkań negocjacyjnych doprowadziło do rozwiązania wszystkich kwestii spornych, dzięki czemu 24 czerwca 1994 r., na wyspie Korfu,
możliwym stało się podpisanie Układu o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Unią
Europejską a Federacją Rosyjską (PCA)3. Zaczął on obowiązywać 1 grudnia 1997 r.
Układ o Partnerstwie i Współpracy regulował stosunki między stronami w ponad
30 dziedzinach. Co oczywiste, najwięcej miejsca poświęcono stosunkom politycznym, wymianie handlowej i kulturze4. Ustanawiał on regularny dialog polityczny, którego filarami miały być: współpraca ekonomiczna, zbliżanie stanowisk w kluczowych
kwestiach międzynarodowych, umacnianie pokoju i stabilności oraz propagowanie
demokracji i ochrona praw człowieka. W dziedzinie wymiany handlowej obie strony
przyjęły wobec siebie klauzulę największego uprzywilejowania i zniosły ograniczenia
ilościowe (z paroma wyjątkami, np. tekstyliów, węgla, materiałów nuklearnych). StroPor.: R.E. Kanet, Russia and the European Union: The U.S. Impact on the Relationship, “Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series”, nr 2 (2009), s. 3, 14-15; M. Larivé, Between Perceptions and Threats – The Fraught
EU-Russia Relationship, “EUMA Papers”, nr 3 (2008), s. 3; S. Dias Fernandes, Time to reassess the European
security architecture? The NATO–EU–Russia Security Triangle, „EPIN Working Paper”, nr 22 (2009), s. 6.
2

3
Został on zawarty na 10 lat, a po upływie tego terminu miał być automatycznie przedłużany o każdy
kolejny rok, o ile żadna ze stron nie zgłosi sprzeciwu. W wyniku polskiego veta z końca listopada 2006
roku, spowodowanego m.in. embargiem Rosji na eksport polskiego mięsa oraz zabiegów Polski w sprawie prowadzenia przez UE wspólnej polityki energetycznej, do odnowienia współpracy wzajemnej jeszcze nie doszło i nadal bazuje ona na postanowieniach z 1994 roku. Por.: Z. Białobłocki, A. Krzymkowski,
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w aspekcie stosunków transatlantyckich,
Kutno 2005, s. 102; Z.W. Puślecki, Unia Europejska a Rosja i Chiny w wielobiegunowej perspektywie rozwoju gospodarki światowej, „Przegląd Politologiczny”, nr 1 (2007), s. 51.

Por.: M. Bodio, Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Stan i perspektywy rozwoju,
Warszawa 2005, s. 31-37.
4
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na wspólnotowa anulowała ponad 600 restrykcji ekonomicznych stosowanych wobec
ZSRR, a Rosja zobowiązała się prowadzić działania zmierzające do stopniowej harmonizacji swojego prawa z prawem UE. Natomiast w kwestii kultury zwracano szczególną uwagę na tworzenie warunków dostępu do dóbr kultury, wymianę informacji
czy współpracę naukową.
Układ wygasł jednak z dniem 1 listopada 2007 r. Początkowo państwa członkowskie Unii Europejskiej nie były w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii przedłużenia jego obowiązywania, następnie konflikt gruziński oraz konflikt gazowy z 2009
r. przyczyniły się do odłożenia rozmów na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jednakże
PCA jest automatycznie prolongowany na kolejny rok, tak długo, dopóki któraś ze
stron nie przerwie jego obowiązywania. Pojawiają się głosy, że negocjacje dotyczące
nowego PCA z Rosją stanowić będą test wiarygodności wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej5.
PCA zaczął obowiązywać dopiero 3,5 roku od momentu jego podpisania. Przyczyną takiego stanu rzeczy było zamrożenie kontaktów na linii Bruksela-Moskwa spowodowane pierwszą wojną w Czeczenii (lata 1994-1996). W ocenie bowiem UE, władze
rosyjskie stosowały tam środki naruszające prawa człowieka oraz międzynarodowe
konwencje wojskowe i humanitarne6. Skutkiem tego było zawieszenie procesu ratyfikacji PCA. Niemniej jednak, by w jakiś sposób zapełnić lukę w stosunkach wzajemnych, 17 czerwca 1995 r. podpisano Tymczasowe porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską o współpracy handlowej, które zawierało wiele uzgodnień
zapisanych w PCA. Weszło ono w życie 1 lutego 1996 r.
Celem normalizacji stosunków wzajemnych, wdrożenia ratyfikowanego Traktatu
Amsterdamskiego i dalszego rozwinięcia układu PCA, 4 czerwca 1999 r. na szczycie
Rady Unii Europejskiej w Kolonii przedstawiona została Wspólna strategia Unii Europejskiej wobec Rosji7. Bruksela deklarowała w niej wsparcie dla rosyjskich reform (w
tym także finansowe), niemniej jednak podkreślano, że to na samej Rosji spoczywa
odpowiedzialność za budowę strategicznego partnerstwa. Strategia odzwierciedla(ła)
wizję partnerstwa z Rosją opartą na sieci powiązań i współzależności w sferach politycznej i gospodarczej, eliminujących możliwości powstawania sytuacji kryzysowych
między stronami. Celami strategicznymi polityki UE wobec Rosji stały się: stabilna,
otwarta i pluralistyczna Rosja z rozwijającą się gospodarką rynkową oraz utrzymanie
stabilności w Europie i promocja bezpieczeństwa globalnego.
Odpowiedzią Rosji na te działania było przedstawienie, 22 października 1999 r.,
Średniookresowej strategii rozwoju stosunków pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską w latach 2000-2010. Była to pierwsza próba sformułowania jednolitej polityki
wobec WE. Mimo bowiem uznawania integracji z Europą za priorytetowy kierunek
Por.: C. Ochmann, EU Eastern Partnership: Fine, but what about Russia?, “Spotlight Europe”, nr 6
(2009), s. 2-6.
5

Podobne zarzuty pojawiały się później także wobec poczynań rosyjskich w Inguszetii, Dagestanie
czy Kabardo-Bałkarii. Por.: [Online], dostępne: http://www.amnesty.org/en/region/russia/report-2009,
08.09.2010.
6

7

Por.: M. Bodio, op.cit., s. 38; Z. Białobłocki, A. Krzymkowski, op.cit., s. 102.
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polityki zagranicznej, Rosja preferowała dwustronne kontakty z państwami członkowskimi UE, w pewnym sensie ignorując tym samym Wspólnotę jako całość. W
tym kontekście warto odnotować także, że przedstawiony dokument negował możliwość członkostwa lub bardzo bliskiej współpracy Rosji z UE. Co ważniejsze jednak,
Rosja kategorycznie zakwestionowała prawo UE do nawiązywania bardzo bliskich
stosunków z państwami Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), uznając ten obszar za strefę swoich wpływów. Ponadto Rosja kładła nacisk na rezygnację przez UE z
NATO i USA-centryzmu oraz budowę świata wielobiegunowego; współpracę z Unią
Zachodnioeuropejską (UZE) w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, umacnianiu
demokracji i stabilności oraz konsultacje w sprawie rozszerzenia UE na Wschód.
Obie strony przekonane były, że w oparciu o PCA i wspomniane dokumenty strategiczne będą mogły prowadzić efektywny dialog polityczny i gospodarczy. Jednakże
przełożenie zapisów dokumentów na praktykę okazało się być zadaniem niełatwym.
Mimo regularnych spotkań w ramach Komisji Parlamentarnej czy Rady Współpracy,
dużo ważniejszymi okazywały się ustalenia ze spotkań na szczycie. To właśnie one nadają główne impulsy dla rozwoju współpracy wzajemnej. 31 maja 2003 r. podpisano
w Sankt Petersburgu deklarację o wzmocnieniu strategicznego partnerstwa poprzez
utworzenie tzw. wspólnych przestrzeni: gospodarczej, wolności, bezpieczeństwa i
spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa międzynarodowego, badań naukowych, edukacji i kultury8.

Stanowisko Rosji wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód
Sytuacja związana z rozszerzeniem Unii Europejskiej rodziła niepokoje wśród elit
politycznych Rosji. Spośród całego katalogu obaw federacji służby zagraniczne tego
państwa akcentowały nade wszystko kwestie związane z bezpieczeństwem terytorialnym, gospodarką i wymiana handlową9. Niemniej jednak doświadczenia związane
z rozszerzeniem z 1995 r. wskazywały, że obawy są w dużej mierze nieuzasadnione.
Oficjalnie zastrzeżenia strony rosyjskiej wobec potencjalnego kolejnego rozszerzenia
UE sformułowano po raz pierwszy 25 sierpnia 1999 r. w przekazanym Komisji Europejskiej dokumencie Wykaz problemów stanowiących przedmiot zaniepokojenia Rosji
w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Wskazano tam 15 obszarów problemowych, w tym m.in. taryfy celne, tranzyt, wizy, preferencje w handlu, stosowanie norm
i certyfikatów UE.
Kilka miesięcy później Rosja nieco zmodyfikowała swoje stanowisko. Zawarła
je – we wspomnianej już wcześniej – Średniookresowej strategii rozwoju stosunków
D. Heinz, A Review of EU-Russian Relations. Added Value or Structurally Deficient?, “ZEI Discussion
Paper”, nr 177 (2007), s. 3-9.
8

9
Więcej informacji na ten temat w: M. Lipiec-Zajchowska, L. Pankowa, Rozszerzenie Unii Europejskiej
a interesy Rosji, [w:] Wschód jako partner Unii Europejskiej, (red.) M. Dobraczyński, M. Lipiec-Zajchowska, Warszawa 2005, s. 24-32.
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pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską w latach 2000-2010. Lista obaw rosyjskich została uzupełniona o dwa obszary: politykę technologiczną i postępowania
antydumpingowe. Zaproponowano także konsultacje z wszystkimi bezpośrednio zainteresowanymi państwami na temat konsekwencji rozszerzenia UE. Strona rosyjska
zagroziła także, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione to zastrzega sobie prawo
veta w kwestii rozszerzenia PCA o nowych członków Unii Europejskiej10.
21 marca 2001 r. rząd rosyjski przekazał władzom w Brukseli dokument pt. Handlowe i gospodarcze skutki rozszerzenia Unii Europejskiej. Wskazywano w nim na potencjalne trudności związane z obowiązywaniem u obu partnerów różnych norm i
standardów oraz zaproponowano wprowadzenie w związku z tym okresów przejściowych. W dokumencie tym sformułowana była również propozycja, by nowe państwa
członkowskie UE nie podpisywały PCA, a jedynie protokół do niego, dzięki czemu
mogłyby one stać się aktywnymi obserwatorami porozumienia.
Lata 2002-2003 to wzrost aktywności Rosji ukierunkowanej na rozpowszechnianie informacji o negatywnych konsekwencjach rozszerzenia UE na Wschód11. Polegała ona w głównej mierze na kampanii nacisku na Brukselę i państwa kandydujące.
Elementem tej kampanii był chociażby list Ministra Spraw Zagranicznych Rosji Igora
Iwanowa do Brukseli z 22 stycznia 2003 r., w którym wyrażał on zaniepokojenie sytuacją mniejszości rosyjskojęzycznej w państwach nadbałtyckich (520 tys. na Łotwie
i 170 tys. w Estonii). Zażądał nawet, by język rosyjski stał się językiem oficjalnym w
tych państwach – a w związku z planowanym rozszerzeniem język ten stałby się także
jednym z języków oficjalnych UE (!). Inny przykład kampanii antyrozszerzeniowej
to stanowisko parlamentu rosyjskiego pt. O rozszerzeniu Unii Europejskiej ze stycznia
2003 r. Wyrażono w nim zaniepokojenie parlamentarzystów związane negatywnymi
konsekwencjami rozszerzenia w przyszłości Obwodu Kaliningradzkiego oraz stosunków z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.
Na początku 2004 roku Rosja dokonała istotnych korekt w swoim stanowisku na
temat negatywnych skutków rozszerzenia UE. Przestała zdecydowanie domagać się
wielkich odszkodowań i powtarzać w negocjacjach uporczywe niet. 22 stycznia władze
tego kraju przekazały do Brukseli listę problemów spornych (tzw. „14 postulatów”), od
rozwiązania których uzależniły zgodę na rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa12. 23 kwietnia 2004 r. Rada UE w randze ministrów spraw zagranicznych przyjęła
stanowisko krytycznie oceniające „14 postulatów”. Kilka dni później Komisja Europejska skierowała pismo do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące stosunków
z Rosją. Zażądała tam, by państwo to wyraziło zgodę na automatyczne rozszerzenie
obowiązywania PCA na nowe państwa członkowskie. Poinformowała, że w przypadPor.: B. Łomiński, Unia Europejska jako strategiczny partner Rosji, [w:] Wschód jako partner Unii
Europejskiej, (red.) M. Dobraczyński, M. Lipiec-Zajchowska, Warszawa 2005, s. 59-60.
10

Kampania ta przypadła bezpośrednio na okres przed wyborami w Rosji i niewątpliwie wzmacniała
wizerunek obozu prezydenckiego w odbiorze społecznym.
11

12
M. Bodio, op.cit., s. 67. Były to m.in. postulat zniesienia wiz dla obywateli rosyjskich, uproszenia
procedur kontrolnych na granicach, pisemne gwarancje o rezygnacji z dywersyfikacji importu gazu
ziemnego i ropy itd. Por.: B. Łomiński, op.cit., s. 62.
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ku odrzucenia tej propozycji wprowadzone zostaną sankcje ekonomiczne. Żądano od
Rosji także reform w sektorze energetycznym, ratyfikowania protokołu z Kioto i podwyższenia standardów transportu materiałów nuklearnych. Skrytykowano również
Moskwę, po raz kolejny, za sytuację w Czeczenii.
Z ostrej wymiany stanowisk obie strony wyciągnęły jednak wnioski i uznały, że
jedyna drogą do osiągnięcia porozumienia jest polityka wzajemnych ustępstw. Negocjacje nad porozumieniem trwały około 2,5 miesiąca. 27 kwietnia 2004 r. w Luksemburgu podpisany został protokół o rozszerzeniu PCA na państwa wstępującej do UE
„dziesiątki” oraz Wspólne oświadczenie o rozszerzeniu Unii Europejskiej i stosunkach
Unia Europejska–Federacja Rosyjska. Rosja wyraziła zgodę na tymczasowe stosowanie
protokołu od 1 maja do czasu jego ratyfikacji – prezydent Putin podpisał dokument o
rozszerzeniu PCA 6 listopada 2004 r., co zakończyło ten proces13.

Inne problemy w relacjach dwustronnych
W 2006 r. Polska i Litwa zablokowały (na ponad półtora roku) negocjacje z Rosją
dotyczące nowej umowy handlowej. Fakt ten spowodował wyciągnięcie na światło
dzienne szeregu innych, dwustronnych sporów państw członkowskich UE z Rosją.
Pozwoliło to uzmysłowić sobie, jak niekorzystny wpływ tego typu spory mają na stosunki między UE (jako całością) i Rosją. W ciągu kolejnych kilku miesięcy cały szereg incydentów, by wskazać tu chociażby sprawę Litvinenki, spór o Rafinerię Możejki
czy symboliczny pomnik w Estonii, pozwalał wyciągnąć wniosek, iż spory te zaczęły
przybierać na znaczeniu w stosunkach UE-Rosja14. Lecz, co warto podkreślić, nie pojawiły się one wraz z rozszerzeniem UE w 2004 r. czy wzrostem rosyjskiej asertywności na arenie międzynarodowej. Zdarzały się one już dużo wcześniej, jak m.in. rosyjskie restrykcje na import żywności z Finlandii (połowa lat 90. XX w.) czy naciski Rosji
na Danię, by ta nie organizowała Światowego Kongresu Czeczenów w Kopenhadze
(październik 2002)15.
13
Por.: H. Haukkala, T. Gomart, A. Marin, EU-Russian Security Dimensions, “EU-ISS Occasional Paper”, nr 46 (2003), s. 9-17. O tym, jak rozszerzenie wpłynęło na handel z Rosją: P. Sulamaa, M. Widgrén,
Economic Effects of Free Trade between the EU and Russia, “CEPS ENEPRI Working Papers”, nr 36 (2005).
14
Należy podkreślić, że w kilku tego typu dwustronnych sporach, pozostając poza kompetencjami
wyłącznymi Wspólnoty, Komisja Europejska nie była angażowana. Tak działo się m.in. w sprawie łotewskich szprotek, opłat cargo Lufthansy czy TNK-BP. Jak bowiem nieoficjalnie można było usłyszeć od
przedstawicieli UE: „większe państwa członkowskie uważały za bardziej prawdopodobne rozwiązanie
sporu na bazie relacji łączących oba państwa. Poza tym posiadanie utrwalonych dwustronnych kanałów
rozwiązywania powstających problemów, większe kraje członkowskie nie miały powodów by angażować
stronę unijną (…). Co więcej, rządy często pragną uniknąć dodatkowej polityzacji związanej z zaangażowaniem UE”. Zob.: V. Samokhvalov, Relations in the Russia-Ukraine-EU triangle: ‚zero-sum game’ or not?,
“EU-ISS Occasional Paper”, nr 68 (2007), s. 24.
15
Por.: M. Roth, Bilateral Disputes between EU Member States and Russia, “CEPS Working Document”,
nr 319 (2009), s. 1, 4; P. Buras, F. Cameron, C. Ochmann, A. Zagorski, Prospects for a new EU-Russia-Agreement, “Spotlight Europe”, nr 8 (2008), s. 3.
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W kontekście rozszerzenia UE ważnym problemem był też status Obwodu Kaliningradzkiego, bowiem z dniem 1 maja 2004 r. obszar ten stawał się (w całości) terytorium graniczącym z państwami UE16. Problem ten rozwiązano jednak, na drodze
negocjacji, podpisując Wspólne oświadczenie Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej
o tranzycie między Obwodem Kaliningradzkim a pozostałą częścią Federacji Rosyjskiej
(11 listopada 2002 r.) oraz Wspólne oświadczenie o rozszerzeniu Unii Europejskiej i stosunkach Unia Europejska–Federacja Rosyjska (27 kwietnia 2004 r.). Przyjęte uzgodnienia w sprawie tranzytu do Kaliningradu były wyrazem daleko idącego kompromisu ze
strony Brukseli. UE zgodziła się na bardzo ogólną interpretację porozumień z Schengen,
dzięki czemu Rosjanie wjeżdżający na obszar Schengen nie mają obowiązku posiadania
wiz. Rosja natomiast zobowiązała się do informowania o tym, kto przejeżdża przez
terytorium państw UE17.
Jednym z głównych celów PCA było podnoszenie poziomu wymiany handlowej
oraz rozwijanie harmonijnych relacji gospodarczych. Obecnie UE i Rosja negocjują
nowe porozumienie mające zastąpić wysłużone już PCA. Nie spieszą się przy tym,
albowiem – jak zostało to już wcześniej powiedziane – obowiązywanie PCA jest automatycznie przedłużane na kolejny rok. Mandat negocjacyjny dla Komisji Europejskiej
ustalony został w maju 2008 r., a same negocjacje ruszyły 4 lipca tegoż roku. W tym
kontekście warto wskazać, jak obecnie kształtują się relacje handlowe obu stron. Można
je określić za pomocą dwóch słów: energia (o czym poniżej) i asymetryczność. UE jest
dla Rosji najważniejszym partnerem handlowym, gdyż obroty z nią stanowią ponad
50% całego obrotu międzynarodowego Rosji. UE wyeksportowała do Rosji (2008 r.)
towarów i usług na łączną kwotę 123 mld euro, natomiast import stamtąd wyniósł
184,7 mld euro. UE cierpi zatem na deficyt w handlu z Rosją. Jeśli uwzględnić jeszcze
przy tym skalę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (odpowiednio 17 mld euro i
1 mld euro) wspomniana asymetryczność staje się aż nadto widoczna18. Z pewnością
zatem strona unijna chciałaby tę sytuację zmienić.
Przez ostatnią dekadę Rosja realizowała, opartą na własnych warunkach, strategię integracyjną w świecie gospodarki. Założono rozwijanie szerokiej sieci powiązań
handlowych i uprzywilejowanych partnerstw ekonomicznych bez jednak scedowania ani skrawka swej suwerenności, zyskując jednocześnie pole manewru na scenie
międzynarodowej. Rosyjski przemysł energetyczny wiódł prym w tym schemacie,
co szczególnie widoczne było/jest w relacjach z UE i państwami postsowieckimi. W
kilku ostatnich latach Moskwa odnowiła polityczne i ekonomiczne stosunki z autoSzerzej na ten temat: M. Bodio, op.cit., s. 73-88; B. Musiałowicz, Kaliningrad - pilot rosyjskiej polityki
wobec UE?, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 2 (2006), s. 78-94.
16

17

M. Bodio, op.cit., s. 81-82.

Por.: Russia, [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/, 03.09.2010; C. Ochmann, A. Zagorski, Breaking the stalemate: The EU and Russia in 2008, “Spotlight Europe”, nr 1 (2008), s. 4; S. Adoura, Assessment of the cooperation between the EU
and Russia, [Online], dostępne: http://aei.pitt.edu/9092/01/Russia-EU.pdf, 10.09.2010, s. 3; M. Emerson,
F. Tassinari, M. Vahl, A New Agreement between the EU and Russia: Why, what and when?, “CEPS Policy
Briefs”, nr 103 (2006), s. 11; K.C. Smith, Security Implications of Russian Energy Policies, “CEPS Policy
Briefs”, nr 90 (2006), s. 2.
18
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rytarnymi reżimami Azji Środkowej. Podpisano nowe porozumienia z Kazachstanem, Uzbekistanem i innymi znaczącymi producentami paliw energetycznych, co
skutkować będzie zwiększeniem dostaw gazu i ropy przeznaczonych dla europejskich
konsumentów za pośrednictwem istniejących już mających powstać sieci rurociągów,
które przebiegają przez terytorium Rosji. To wszystko jest częścią rosyjskich działań
zmierzających do zwiększenia kontroli nad gazem i ropą płynącymi z Azji Środkowej
i Federacji Rosyjskiej do Europy – kontroli, której Moskwa chce używać do celów
politycznych w stosunkach z krajami sąsiadującymi19.
Z tego względu często pojawiają się w UE głosy wzywające do zdywersyfikowania
dostawców surowców energetycznych (Nabucco), podnoszenia efektywności energetycznej oraz solidarności energetycznej UE (Traktat Lizboński). Jednakże UE nie
jest pozbawiona argumentów w negocjacjach z Rosjanami. Oni potrzebują dostępu
do rynku UE, by móc budować swą gospodarkę. Jest tak, ponieważ 2/3 rosyjskiego
eksportu surowców energetycznych trafia właśnie do UE, także 2/3 unijnego importu
z Rosji to paliwa. Nie ma bowiem Rosja aż tak wielu alternatywnych opcji eksportu
swoich surowców. Niemniej jednak UE nie może pozwalać Rosji na szantażowanie
państw trzecich „bronią energetyczną” i tym samym na zagrażanie bezpieczeństwu
organizacji20.
Obecnie UE jest, jak już podkreślono, głównym partnerem handlowym Rosji i
kluczowym inwestorem zagranicznym na jej terytorium. We wzajemnych relacjach
gospodarczych niezwykle istotna jest kwestia akcesji Rosji do Światowej Organizacji
Handlu (WTO). Rosja złożyła wniosek o członkostwo 16 czerwca 1993 r., ale – jak
dotychczas – bez skutku. Barierą w postępie negocjacji jest materia związana z dostosowaniem przez Rosję systemu finansowego do standardów WTO, ale też dalsza
liberalizacja rynku, otwarcie przestrzeni lotniczej, doskonalenie systemów łączności,
zmiany w polityce cenowej w sektorze energetycznym oraz w rolnictwie. Choć UE
popiera rosyjskie dążenia, przez co postrzegana jest jako „adwokat” strony rosyjskiej
w grupie negocjacyjnej (inni członkowie grupy to m.in. USA, Indie, Japonia), to jeszcze do maja 2004 r., gdy zakończono dwustronne rozmowy UE-Rosja dotyczące jej
akcesji do WTO, Rosja zarzucała Brukseli, że jej deklaracje o poparciu dla wniosku
akcesyjnego w WTO rozmijają się z rzeczywistością21. Z unijnego punktu widzenia do
zakończenia wielostronnych negocjacji Rosji dotyczących akcesji do WTO pozostały
jeszcze sprawy cła na eksport, opłaty (m.in. za kolej), konieczność wdrożenia przez
Rosję rozwiązań prawnych zbliżających jej system kontrolny do wymogów ustanowionych przez WTO. Rosyjski rząd planuje zakończenie rozmów do końca 2010 r., w
czym znajduje poparcie ze strony UE, jednak pod warunkiem spełnienia powyższych
wymogów.
19

Por.: R.E. Kanet, op.cit., s. 11.

Por.: S. Secrieru, Russian Foreign Policy in Times of Crisis: Greater compliance or resilient self-confidence?, “CEPS Policy Brief ”, nr 19 (2009), s. 2; K.C. Smith, op.cit., s. 4; R.E. Kanet, op.cit., s. 10; M. Larivé,
op.cit., s. 7; J. Rogers, From Suez to Shanghai: the European Union and Eurasian maritime security, “EU-ISS Occasional Paper”, nr 77 (2009), s. 19-20; V. Samokhvalov, op.cit., s. 13-18; H. Vogel, Russia-EU: A
Dangerous Relationship?, “Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series”, nr 4 (2009), s. 10.
20

21

Por.: Z. Białobłocki, A. Krzymkowski, op.cit., s. 104-105; B. Łomiński, op.cit., s. 62-63.
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Inną kwestią sporną w relacjach gospodarczych był status Federacji Rosyjskiej w
prawodawstwie Unii Europejskiej. Aż do 1998 r. Rosja klasyfikowana była w Brukseli
jako państwo o gospodarce planowej (wtedy to – pod naciskami Rosji – zmieniono jej
klasyfikację). Strona rosyjska zabiegała o tę zmianę, ponieważ z tego tytułu ponosiła
ona duże straty w handlu międzynarodowym, a to poprzez liczne procedury antydumpingowe wprowadzane przez UE. Dopiero w 2002 r. Romano Prodi – w imieniu całej UE – zakwalifikował Rosję do państw prowadzących gospodarkę rynkową i,
choć była to decyzja polityczna, tworzyła ona wiele udogodnień dla rosyjskich przedsiębiorstw.
Wydarzeniem, o którym należy również wspomnieć w kontekście wzajemnych
relacji gospodarczych, był szczyt Unia Europejska–Federacja Rosyjska w Moskwie
(21-22 maja 2004 r.). W jego rezultacie podpisano specjalny protokół o zakończeniu
negocjacji taryfowych. Unia zgodziła się wtedy na wstąpienie Rosji do WTO oraz
wyraziła gotowość wspierania rozwoju (poprzez programy pomocowe) Obwodu
Kaliningradzkiego. Rosja zaś zgodziła się na liberalizację rynku wewnętrznego (np.
stopniowe zrównywanie cen nośników energii, ograniczenia ceł na import żywności,
zrównanie warunków działalności przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych) oraz
na ratyfikację protokołu z Kioto.
Na szczycie UE w Lahti 20 października 2006 roku z udziałem prezydenta Putina,
Rosja nie obiecała tego, na czym Unii zależało najbardziej, czyli ratyfikacji Europejskiej
Karty Energetycznej, która jest podstawowym aktem UE dotyczącym rynku energii. W
przypadku Karty Energetycznej Rosja podkreślała, iż należy brać pod uwagę interesy
wszystkich stron, a oczekiwanie, że kraj ten zrezygnuje ze swoich interesów narodowych
do niczego nie prowadzi. (…) Potwierdziła się zatem rozbieżność stanowisk. Rosja chce
bowiem sama wydobywać, transportować i sprzedawać gaz w Europie, a UE zainteresowana jest dostępem do złóż i sieci przesyłowych22. Mimo upływających lat (dziś
mamy już rok 2011) nic w tej kwestii się nie zmieniło – Rosja wydobywa, sprzedaje i
dostarcza surowce energetyczne a państwa UE je kupują, gdyż nie mają alternatywy.
Swoją drogą, które państwo będące w położeniu Rosji chciałoby zmienić taki układ?
Odpowiedź jest chyba oczywista – żadne.
Przed szczytem UE-Rosja zaplanowanym na czerwiec 2008 r. państwa członkowskie podzieliły się na dwa „obozy” w kwestii relacji z tym podmiotem. Po jednej stronie znaleźli się – niemal wyłącznie – nowi członkowie UE, na których czele stanęły
Polska i Estonia, choć w niektórych kwestiach popierały je także Szwecja i Wielka
Brytania. Dla nich bowiem sposób potraktowania Gruzji i Estonii przez Rosjan, jak
również wspieranie przez nią grup secesjonistycznych w byłych republikach radzieckich23, żywo przypominało półwieczną dominację ZSRR w regionie. Szwecja popierała te państwa w sprawach gruzińskich, natomiast Zjednoczone Królestwo – także
w zakresie zagadkowej śmierci w 2006 r. Aleksandra Litvinenki, byłego oficera służb
bezpieczeństwa Rosji. Po drugiej stronie znalazły się państwa-założyciele UE, którym
22

Z.W. Puślecki, op.cit., s. 53.

Chodzi m.in. o Nadniestrze w Mołdawii, Górny Karabach w Armenii oraz Południową Osetię i
Abhazję w Gruzji.
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zależy na dobrych relacjach z Rosją, gdyż potrzebowały i potrzebują jej paliw energetycznych. Państwa unijne zdołały jednak wyznaczyć mandat negocjacyjny dla Komisji
Europejskiej, dzięki czemu szczyt ten stanowił swego rodzaju przełom w dotychczasowych wzajemnych stosunkach z Rosją. Negocjacje bowiem mogły ruszyć z miejsca24.
Niemniej jednak obie strony mają – jak można to zaobserwować – różną koncepcję dotyczącą natury nowego porozumienia. Unia Europejska lansuje wizję kolejnego
PCA, które szczegółowo określałoby warunki porozumienia w kwestiach ekonomicznych, energetycznych i politycznych. Forma ta jednak ma szereg wad, by wymienić
chociażby jej sztywność czy konieczność osiągnięcia kompromisu we wszystkich kwestiach problemowych w tym samym czasie. A do tego na ewentualne porozumienie
zgodę musi wyrazić aż 27 państw po stronie unijnej i sama UE. Rosja zatem proponuje
znacznie węższe porozumienie ramowe, które przesunęłoby określenie ścisłych warunków do późniejszych umów25. Jeżeli dodać do tego wydarzenia gruzińskie, wcześniej – czeczeńskie, konflikt gazowy z Ukrainą z 2009 r., w tym jego implikacje dla UE,
jasnym staje się, iż osiągnięcie porozumienia będzie niezwykle trudnym zadaniem.
Sytuacja wewnętrzna w Rosji w kwestii praw człowieka i podstawowych wolności
także budzi zastrzeżenia strony unijnej. Przykładowo, sprawa rosyjskich więzień, w
których warunki pobytu są bardzo odległe od uregulowań konwencji międzynarodowych, co w konsekwencji nie ułatwia skazanym resocjalizacji. Inna kwestia to łamanie
praw kobiet i dzieci. Rocznie, według danych Amnesty International, ginie w tym
państwie (z rąk krewnych) około 14 tys. kobiet. Wątpliwości budzi w tym wszystkim
brak reakcji ze strony wymiaru sprawiedliwości i służb ścigania. Ponadto, w wielu
miejscach federacji często naruszane było prawo do zgromadzeń: władze szczególnie
zakazywały demonstracji organizowanych przez opozycję. Często dochodziło do zatrzymywania uczestników takich manifestacji. Co niemniej ważne, procesy i sposób
traktowania w więzieniu byłych szefów Jukosu Michaiła Chodorkowskiego i Płatona
Lebiediewa pokazują, jak wiele wad – naruszających prawo do sprawiedliwego procesu – ma system sprawiedliwości. Skonstatować zatem przyjdzie, że jakkolwiek istnieją
widoki na pozytywne zmiany w Rosji, to jednak nie nastąpią one prędko. Po pierwsze,
Rosja nie ma tradycji demokratycznych i poszanowania praw człowieka. Po drugie,
wreszcie musi zmienić się mentalność samych Rosjan, dla których nie jest istotne poszanowanie ich własnych praw, byleby tylko zapewnione zostało bezpieczeństwo ich
oraz państwa26.
Od zakończenia II wojny światowej drogi rozwojowe UE i Rosji były zupełnie odmienne. Wspólnota urosła do 27 państw, jej legitymacja jest coraz bardziej rozpoznawalna na arenie międzynarodowej, państwa trzecie chcą mieć dostęp do jej rynku wewnętrznego. W odróżnieniu od tego obrazu Rosja ciągle żyje w okresie transformacji i
poszukuje nowej legitymacji. Dotychczasowy dialog obu stron był mocno zhierarchizowany (dominujący-zdominowany). Teraz, gdy rosyjska gospodarka staje się coraz
24

Por.: R.E. Kanet, op.cit., s. 18; P. Buras, F. Cameron, C. Ochmann, A. Zagorski, op.cit., s. 1.

25

Por.: M. Emerson, F. Tassinari, M. Vahl, op.cit., s. 2.

Por.: Human Rights in Russian Federation, [Online], dostępne: http://www.amnesty.org/en/region/
russia/report-2009, 01.09.2010.
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silniejsza i pod większą kontrolą, dialog ten staje się bardziej zrównoważony27.
Zarówno Bruksela, jak i Moskwa wyrażają także rozbieżne poglądy na szereg
kwestii tyczących bezpieczeństwa, od tzw. „bliskiego sąsiedztwa” aż do rozszerzenia
NATO. Istnieje zatem potrzeba ewaluacji istniejących aktualnie problemów w europejskim dialogu o bezpieczeństwie i prawdopodobieństwa rozwinięcia tegoż dialogu
w narzędzie do rozwiązywania sporów. Naturalnie, wziąwszy pod uwagę wpływy i
rolę najważniejszych uczestników bezpieczeństwa Europy28.
Warto w tym miejscu pochylić się również nad kwestią tarczy antyrakietowej. W
tym kontekście dwie sprawy podnoszone są przez stronę rosyjską: decyzja o zawieszeniu Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (CFE) oraz sprzeciw wobec planów dalszego rozszerzania NATO na wschód o Ukrainę i Gruzję. W
odniesieniu do tego drugiego państwa Kreml argumentuje, mając w pamięci casus
ogłoszenia niepodległości przez Kosowo29, że stworzyło ono precedens dla innych sił
separatystycznych, które odtąd mogły liczyć na wsparcie Moskwy, co prowadziło do
eskalacji napięć30. Nie należy również zapominać, iż sam plan utworzenia tarczy budzi(ł) w Rosji wrażenie, że jest ona wymierzona przeciwko niej. Z racji wycofania się
USA z realizacji tych zamierzeń problem ten – przynajmniej częściowo – przestał istnieć. Pojawiły się natomiast wątpliwości strony rosyjskiej dotyczące celowości i zasadności tworzenia w Europie Środkowej amerykańskich baz i radarów wojskowych31.
Powstanie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE (CSDP) ma kluczowe
znaczenie w definiowaniu pozycji Unii Europejskiej jako globalnego uczestnika stosunków międzynarodowych w średnio- i długoterminowej perspektywie czasowej32.
W ramach wzajemnej współpracy UE i Rosji w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego dwa aspekty są najistotniejsze: zarządzanie kryzysami i nierozprzestrzenianie
broni masowego rażenia. Jak się wydaje to właśnie ta druga kwestia stanowi esencję
agendy współpracy. Rosja znajduje się bowiem na pierwszym miejscu spośród państw
spoza UE, z którymi ta utrzymuje największą ilość spotkań na wszelkich szczeblach
dyplomatycznych. Jest także specjalnym partnerem NATO. Niemniej jednak istnieje
próżnia w architekturze bezpieczeństwa europejskiego, która nie jest w stanie powią27
Por.: M. Larivé, op.cit., s. 10; L. Delcour, Does the European Neighbourhood Policy make a difference?
Policy Patterns and Reception in Ukraine and Russia, “European Political Economy Review”, nr 7 (2007), s. 27.
28

Por.: S. Dias Fernandes, op.cit., s. 1.

Rosja poparła działania Serbii w kwestii Kosowa i sprzeciwiła się „separatyzmowi”, który mógłby
mieć poważne konsekwencje dla ładu międzynarodowego. Por.: Rosja popiera Serbię w sprawie Kosowa,
[Online], dostępne: http://www.wprost.pl/ar/123904/Rosja-popiera-Serbie-ws-Kosowa/, 04.09.2010.
29

30

Por.: S. Dias Fernandes, op.cit., s. 4.

Por.: Tarcza antyrakietowa nie jest wymierzona przeciw Rosji, [Online], dostępne: http://www.wprost.
pl/ar/?O=107942, 05.09.2010.
31

W tym kontekście należy wspomnieć o rosyjskim stanowisku w kwestii Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Zdaniem Rosjan stanowi ona alternatywę wobec struktur natowskich i z tego właśnie
względu została przyjęta na Kremlu z zadowoleniem. Por.: B. Łomiński, op.cit., s. 60; A. Legucka, Rosyjska wizja Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 3-4 (2007), s. 147-150; A.S. Makarychev,
Russia and its ‘New Security Architecture’ in Europe: A Critical Examination of the Concept, “CEPS Working Document”, nr 310 (2009), s. 1.
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zać masy wielo- i dwustronnych forów dotyczących obrony przeciwrakietowej i tym
podobnych33.

Podsumowanie
Podstawowym problemem, który rzuca się cieniem na stosunki dwustronne UE z
Rosją jest – z pewnością – niekompatybilność obu systemów politycznych. Jeden walczy o regionalną hegemonię i globalną rozpoznawalność (w rozumieniu XX-wiecznego
nacjonalizmu), podczas gdy drugi ciągle poszukuje alternatywnych odpowiedzi na wyzwania XXI w.34 Geograficznie są one bliskimi sąsiadami, lecz w dalszym ciągu dzieli
je wiele lat różnic w pojmowaniu rządów, prawnych standardów i zasad postępowania.
Z tego właśnie powodu ciągłe spory i zderzenia dotyczące kooperacji są nieuniknione.
Pomimo jednak istniejących różnic, zinstytucjonalizowane relacje na linii UE–Rosja
wykazują potencjał do generowania bardziej wszechstronnych i wyważonych więzi35.
Koniec okresu zimnej wojny otworzył zupełnie nową erę w stosunkach UE z Rosją.
Ta jest obecnie dla unii strategicznym partnerem gospodarczym36. Niemniej jednak
jest to państwo niezależne, nieuczestniczące w procesach integracji europejskiej zarówno teraz, jak i w dającej się przewidzieć przyszłości. Jest to też partner nieprzewidywalny, gdyż w dalszym ciągu przechodzi przez polityczne, ekonomiczne, demograficzne, społeczne i geopolityczne zmiany, co powoduje odejście od modelu demokracji
europejskich i zmierzanie w kierunku centralizmu i autorytaryzmu37. Także i w Unii
Europejskiej trudno było przewidzieć niektóre zdarzenia (odrzucenie Konstytucji
Europejskiej, trudności z przyjęciem Traktatu Lizbońskiego). Partnerstwo obu stron
ma jednak ogromne dla nich znaczenie, albowiem zarówno UE, jak i Rosja chcą być
postrzegane na świecie jako podmioty działające globalnie38. Więcej, dialog miedzy
nimi musi być zintensyfikowany, a to w interesie politycznej stabilności, utrzymania
bezpieczeństwa i ekonomicznego dobrobytu w całym regionie39. O tym, że w istocie
33

Por.: S. Dias Fernandes, op.cit., s. 7.

Michael Emmerson porównuje nawet UE do wegetariańskiego słonia, natomiast Rosję – do niedźwiedzia, który nie potrafi odmówić sobie gniewnych pomruków i zastraszania mniejszych sąsiadów. Por.:
M. Emerson, The EU-Russia-US Triangle, “CEPS Policy Briefs”, nr 52 (2004), s. 2.
34

35

Por.: H. Vogel, op.cit., s. 9-10.

Choć pojawiają się również i takie opinie: „Obie strony wiele czasu poświęcają na udawanie, za pośrednictwem komunikatów ze szczytów UE-Rosja, że są dla siebie strategicznymi partnerami”. Por.: M.
Emerson, op.cit., s. 7.
36

37

Por.: H. Vogel, op.cit., s. 6.

W tym kontekście jako interesujące musi przedstawiać się twierdzenie Michaela Emersona, że „UE
jest postrzegana jako normatywnie atrakcyjna w stosunkach międzynarodowych, lecz ciągle bardziej
jako organizacja ramowa aniżeli aktor polityki zagranicznej, któremu wciąż brak dyscypliny działania
jako jedności. Rosja pod rządami Putina z kolei stała się bardziej obecna w relacjach międzynarodowych,
po chaotycznym okresie rządów Jelcyna, niemniej jednak brakuje jej często normatywnej atrakcyjności,
którymi kusiłaby swoich sąsiadów”. Por.: M. Emerson, op.cit., s. 2.
38

39

Por.: S. Adoura, op.cit., s. 1; H. Vogel, op.cit., s. 12.
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strona rosyjska przykłada do relacji z UE dużą wagę, świadczyć może fakt, że jej misja
przy UE w Brukseli jest obecnie jej największą placówką dyplomatyczną. Okazuje się
też, że Komisja Europejska i rosyjski rząd utrzymują nie mniej niż 40 tematycznych
grup roboczych40.
W UE pojawia się niemało barier przy próbie wypracowania jednolitego stanowiska wobec Rosji41. Mimo wytycznych Brukseli nierzadko państwa członkowskie
prowadzą własną politykę i troszczą się wyłącznie o swoje interesy. W rezultacie unia
traci na wiarygodności, zaś Rosja jest w stanie oddziaływać na decyzje Brukseli za
pośrednictwem kontaktów bilateralnych z państwami przynależącymi do organizacji. Tym bardziej, że Rosja zdaje się przywiązywać większą wagę do relacji dwustronnych z poszczególnymi państwami Unii Europejskiej aniżeli z UE jako całością42. A
władze rosyjskie umiejętnie wykorzystują brak spójności polityki unijnej. Przykładem
jest chociażby szczyt w Rzymie (6 listopada 2003 r.), na którym premier Berlusconi nie
zastosował się do wytycznych KE krytykujących władze rosyjskie za działania związane z Jukosem i łamaniem praw człowieka w Czeczenii. Co więcej, premier Włoch,
wbrew stanowisku unijnemu, pozytywnie ocenił sytuację wewnętrzną w Rosji. Oceną tą
była zaskoczona nawet delegacja rosyjska (…)43. Inny przykład to postawa prezydenta
Francji Jacques’a Chiraca w lutym 2004 r., który – jako „rzecznik interesów rosyjskich” – przeciwstawił się krytycznemu stanowisku Parlamentu Europejskiego wobec
postawy władz rosyjskich w kwestii rozszerzenia PCA.
Można zatem stwierdzić, że dyplomacja rosyjska wykazuje zainteresowanie pogłębianiem podziałów między państwami członkowskimi UE (zwłaszcza między „starymi” a „nowymi” członkami UE)44. W tym też duchu, na zasadzie „dziel i rządź”,
można było odczytać działania Rosji związane z blokowaniem eksportu żywności z
nowych państwach członkowskich do Rosji, decyzję o budowie Nord Stream, omijającego terytoria tychże państw czy wykorzystywanie estońskiej i łotewskiej polityki
wobec mniejszości narodowych, jako rzekomego przykładu podwójnych standardów
w zakresie polityki praw człowieka w Unii Europejskiej. Niemniej dla Rosji ważnym
pozostaje rozszerzenie sfery współdziałania gospodarczego z UE, a dla unii – utrzymanie swojej roli priorytetowego kierunku zagranicznej polityki gospodarczej Rosji
jako podstawowego zadania w średniookresowej perspektywie czasu45. Niemniej war40

Por.: M. Emerson, F. Tassinari, M. Vahl, op.cit., s. 2.

Ważne jest, by te stosunki nie układały się w myśl pewnej anegdoty. Brzmi ona następująco: „Unia
Europejska udaje, że ma strategię w stosunku do Rosji a ta udaje, że jest aktywnym podmiotem tej strategii”. Por.: M. Bodio, op.cit., s. 46.
41

Por.: A. Legucka, op.cit., s. 145-146; A. Romanowski, B. Musiałowicz, Kierunki rosyjskiej polityki
zagranicznej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 2 (2006), s. 27-30.
42
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M. Bodio, op.cit., s. 51.

44

Por.: Z.W. Puślecki, op.cit., s. 52-53.

Jak wskazuje Sandra Dias Fernandes: „można uznać za pewnik, iż Rosja jest nieuniknionym partnerem w zakresie spraw bezpieczeństwa w Europie i że mamy do czynienia z silną interdependencją
pomiędzy UE i Rosją. Obecnie relacja ta jest asymetryczna i jeśli nawet Rosja jest geopolitycznie istotna
dla UE i USA, to jest ona zarazem zależna od UE przynajmniej gospodarczo”. Por.: S. Dias Fernandes,
op.cit., s. 6. Por.: M. Lipiec-Zajchowska, L. Pankowa, op.cit., s. 32; M. Roth, op.cit., s. 1-2.
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to podnieść, iż pojawiają się głosy, jak choćby Heinricha Vogla, że Unia Europejska
znajduje się obecnie w miejscu, w którym jest paraliżowana niespodziewanym rosyjskim oportunizmem, w myśl którego usprawiedliwione są twierdzenia o uprawnionej
sferze interesów i konieczności obrony rosyjskiej mniejszości, powtarzalnym wzorze
przerw w dostawach energii i agresywnym podejściu „długi w zamian za równość” w
regionach sąsiednich, i komunikatach o współpracy wojskowej z notorycznie anty-zachodnimi państwami na całym świecie46. Takie podejście każe sądzić, że to Rosja
jest stroną dominującą we wzajemnych relacjach.
Warto w tym miejscu wspomnieć o Traktacie Lizbońskim. Dzięki niemu możliwym stało się procedowanie za pomocą zreformowanych struktur instytucjonalnych
UE. Rezultatem ma być, zgodnie z przyjętymi założeniami, większa zdolność UE do
podejmowania działań w ramach bardziej spójnej Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa (CFSP). Znaczenia jednak tegoż traktatu nie należy ani przeceniać
ani nie nie doceniać. Nie zwalnia on bowiem UE z konieczności osiągania wewnętrznego porozumienia w zakresie CFSP. Niemniej wskazuje, że europejska polityka zagraniczna składa się z trzech połączonych elementów, tj. relacji zewnętrznych UE,
CFSP i polityk zagranicznych poszczególnych państw członkowskich. Więcej, że relacje międzynarodowe UE prowadzone będą w oparciu o wartości, na których została
ona stworzona (np. demokracja, prawa człowieka, podstawowe wolności, rządy prawa), by propagować je także poza swymi granicami47.
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Unia Europejska
jako polityczny i ekonomiczny partner Turcji

Streszczenie: Ustanowienie Republiki Tureckiej w 1923 r. przez Mustafę Kemala Atatürka1
oraz wprowadzenie licznych reform mających na celu modernizację i laicyzację państwa miały
włączyć Turcję do zachodniego kręgu cywilizacyjnego. Dodatkowo jej związki z Zachodem
zostały podkreślone poprzez członkostwo państwa tureckiego w takich organizacjach, jak:
NATO (1952 r.), Rada Europy (1949 r.) czy OECD (1961 r.). Starania Turcji o akcesję do Unii
Europejskiej (UE) trwają od ponad 45 lat i nadal nie zakończyły się sukcesem. W tym czasie
stała się ona jednak członkiem wszystkich większych organizacji europejskich, za wyjątkiem
UE – swojego największego partnera handlowego.

Turcja jako polityczny partner Unii Europejskiej

T

urcja prowadzi prozachodnią politykę zagraniczną praktycznie od początku powstania republiki w 1923 roku2. Już wtedy wartości zachodnie były inspiracją dla
elit, które tworzyły nowe państwo tureckie. Po upadku imperium to właśnie Europę
Zachodnią traktowano jako wzorcowy model dla rozwoju młodej Republiki3.
Kontakty Turcji z Europą sięgają roku 1949, kiedy to stała się ona członkiem Rady
Europy, stojącej na straży europejskich wartości oraz zasad. Została ona również
1
Mustafa Kemal Atatürk, do 1934 Mustafa Kemal Pasza (Mustafa Kemal Paşa), urodził się 12 marca
1881 w Salonikach – turecki polityk i wojskowy. W 1922 roku stanął na czele ruchu nacjonalistycznego
i obalając sułtanat zakończył epokę Imperium Otomańskiego. Po proklamowaniu republiki przeniósł
stolicę kraju ze Stambułu do Ankary. W 1923 roku został wybrany na prezydenta kraju, którym pozostał
aż do śmierci w 1938 roku, wprowadzając w kraju autorytarne rządy, którymi wspierał modernizację
i europeizację. W 1934 roku parlament turecki nadał mu tytuł Atatürk, czyli Ojciec Turków. Wśród
przeprowadzonych przez niego reform prawnych i społecznych na uwagę zasługują m.in. wprowadzenie
w Turcji kalendarza gregoriańskiego i alfabetu łacińskiego.
2
Proces europeizacji oraz modernizacji kraju postępował bardzo szybko po objęciu władzy w państwie
przez Atatürka w 1923 r.
3

F. S. Larrabee, I. O. Lesser,Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty, Santa Monica (CA) 2003, s. 46.
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członkiem-założycielem powstałej w 1960 r. Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD), jak również Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1973 r.) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju4. Obecnie Turcja jest pełnoprawnym członkiem wszystkich większych organizacji europejskich, za wyjątkiem
Unii Europejskiej5.
Państwo tureckie aktywnie włączyło się również w proces tworzenia zachodnich
paktów militarnych, stając się następnie ich członkiem. 4 kwietnia 1949 r. powstał w
Waszyngtonie Pakt Północnoatlantycki (NATO). Początkowo należało do niego 12
państw, jednak Turcja, mimo wyrażanej chęci przystąpienia, nie została zaproszona
do udziału w tej organizacji. W celu przełamania obaw i wykazania swojej wiarygodności jako sojusznik, Turcja wzięła w 1950 r. udział w wojnie koreańskiej, wysyłając
do 1953 r. na front ponad 25 tysięcy żołnierzy. Postawa ta znacząco wpłynęła na
zmianę decyzji wewnątrz sojuszu, głównie Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii, które
najdłużej blokowały decyzję o przystąpieniu Turcji do paktu. W lutym 1952 r. stała
się ona pełnoprawnym członkiem NATO6.
Turcja była jednym z pierwszych państw szukających w 1959 r. możliwości bliskiej
współpracy z utworzoną rok wcześniej Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Została
ona zrealizowana poprzez podpisanie 12 września 1963 r. między obiema stronami Porozumienia Stowarzyszeniowego, tzw. Porozumienia z Ankary. Weszło ono w
życie 1 grudnia 1964 r. i przewidywało możliwość uzyskana przez Turcję pełnego
członkostwa w EWG (art. 28) poprzez wprowadzenie unii celnej jako instrumentu
zacieśnienia współpracy między stronami oraz po wypełnieniu przez Ankarę odpowiednich zobowiązań7. 13 listopada 1970 r. został podpisany Protokół Dodatkowy do
Umowy Stowarzyszeniowej, w którym szczegółowo określono sposób wprowadzenia
unii celnej8.
14 kwietnia 1987 r. Turcja złożyła oficjalny wniosek o członkostwo we Wspólnocie Europejskiej. W odpowiedzi Komisja Europejska, w grudniu 1989 r., przedstawiła
swoją opinię (Avis)9, zaakceptowaną następnie przez Radę Ministrów. Przedstawiła
w niej szereg problemów o charakterze politycznym i ekonomicznym, stanowiących

Rząd w Ankarze wykorzystuje swoje bliskie relacje z UE i NATO, aby wzmocnić swą pozycje w regionie. Turcja zbliżyła się do innych krajów świata muzułmańskiego utrzymując zarazem poprawne relacje
z państwami zachodnimi. Turcja jest nie tylko członkiem NATO czy Rady Europy, ale również Organizacji Konferencji Islamskiej czy Organizacji Współpracy Gospodarczej (ECO – Economic Cooperation
Organization; innymi członkami są m.in. Iran czy Pakistan). Można ją uznać za przykład prowadzenia
zrównoważonej polityki zagranicznej.
4

A.A. Ambroziak, Nowe wyzwania dla Turcji i UE w ramach unii celnej (I), „Wspólnoty Europejskie –
Biuletyn Informacyjny” 1996, nr 1, s. 13.
5

6

D. Kołodziejczyk, op.cit., s. 183.

Oficjalna strona Delegacji Komisji Europejskiej w Turcji, EU-Turkey, [Online], dostępne: http://
www.avrupa.info.tr/AB_ve_Turkiye/Gumruk_Birligi.html, 16.08.2010.
7

8

J. Misiagiewicz, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Toruń 2009, s 131.

Commission opinion on Turkey’s request for Accession to the Community, Commission of the European
Communities, SEC (89) 2290 final2, Brussels, 20 December 1989.
9
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barierę dla przyjęcia Turcji do Wspólnoty10. Zarzucono również Turcji, iż nadal łamane są na jej terenie prawa człowieka oraz nierespektowane są tam prawa mniejszości narodowych. Konflikt z jednym z państw członkowskich – Grecją – również
wywarł niekorzystny wpływ na ocenę tureckiej aplikacji11. W efekcie 5 lutego 1990 r.
Wspólnota wypowiedziała się negatywnie o możliwości rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ankarą. Jako powód podano, iż problemy z przyjęciem Jednolitego Aktu
Europejskiego oraz tworzenie ram Unii Gospodarczo-Walutowej, uniemożliwiają
podjęcie kolejnych rokowań akcesyjnych z nowym państwem12.
W 1996 r., weszła w życie Unia Celna pomiędzy Unią Europejską a Turcją. Objęła
ona produkty przemysłowe i przetworzone produkty rolne oraz przyczyniła się do
znacznego przyspieszenia dostosowań prawodawstwa tureckiego do unijnych standardów13.
Kwestia członkostwa Turcji w strukturach europejskich była wielokrotnie rozpatrywana przez Radę Europejską, Radę do Spraw Ogólnych, a także przez Radę Stowarzyszeniową, jednakże ciągle zwracano uwagę na to, iż problemy ekonomiczne i
polityczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w Turcji, uniemożliwiają rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z tym państwem14.
Momentem przełomowym w relacjach Turcji z Unią Europejską był szczyt w Helsinkach w 1999 r., na którym to stwierdzono iż: Turcja jest krajem kandydującym do
członkostwa w Unii na podstawie takich samych kryteriów, jakie zastosowano wobec
innych państw kandydujących15. Dzięki tej decyzji Turcja znalazła się na drodze do
długo wyczekiwanego członkostwa. Zainicjowało to szereg przedsięwzięć takich, jak:
Partnerstwo dla Członkostwa czy roczne raporty Komisji Europejskiej, które mają
stymulująco wpływać na przeprowadzanie reform w Turcji16.
Dzięki usilnym staraniom ze strony tureckiej postanowiono w grudniu 2002 r.
na szczycie Rady Europejskiej wyznaczyć wraz z końcem 2004 r. datę rozpoczęcia
negocjacji akcesyjnych, pod warunkiem, iż Ankara spełni wszystkie kryteria kopenhaskie. W tym celu zwiększono zakres polityki Partnerstwa dla Członkostwa oraz
Unii Celnej pomiędzy Turcją a UE. Ankara otrzymała również zwiększoną pomoc
finansową. Z drugiej zaś strony, od początku 2003 r. rząd turecki znacząco przyspieDotyczyły one m.in.: niskiego PKB per capita, niskiej wydajności pracy, zbyt wysokiego wskaźnika
zatrudnienia w rolnictwie, wysokiej inflacji oraz bezrobocia, jak również nadmiernego interwencjonalizmu państwowego i niskich standardów opieki społecznej.
10

Turkey in Europe: More than a promise?, Report of the Independent Commission on Turkey, British
Council and the Open Society Institute, Brussels 2004, s. 13.
11

A. Gwiazda, Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia , „Wspólnoty Europejskie –
Biuletyn Informacyjny”, nr 10 (167), 2005, s. 3.
12

13

S. Konopacki, Droga Turcji do Unii Europejskiej, ”Studia Europejskie”, 1/2005, s. 51.

W celu poprawienia swojego wizerunku na arenie międzynarodowej i umożliwienia ratyfikacji unii
celnej z Unia Europejską w lipcu 1995 r. Turcja wprowadziła 15 poprawek do swojej konstytucji, które
znosiły niektóre ograniczenia swobód obywatelskich.
14

15

Ibidem.

16

Turkey in Europe…, s. 14.
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szył wprowadzanie reform w państwie, pokazując w ten sposób swoją determinację
do wypełnienia wszystkich warunków określonych przez Radę Europejską17. Ostatecznie 16-17 grudnia 2004 r. na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli podjęto decyzję o rozpoczęciu w październiku 2005 r. negocjacji akcesyjnych z Turcją. Dały one
nadzieję na integrację Ankary z UE w ciągu kolejnych dziesięciu lat, jednakże jest to
proces skomplikowany i nie gwarantuje sukcesu.

Turcja jako partner handlowy Unii Europejskiej
Unia Europejska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Turcji.
Przypada na nią prawie połowa realizowanej przez Ankarę wymiany handlowej. W
roku 1996 (czyli w roku powstania Unii Celnej między Turcją a państwami Unii Europejskiej) Turcja dostarczała na rynek wspólnotowy towary o łącznej wartości 12,57
mld USD, co w ogólnej wartości 23,22 mld USD eksportu stanowiło 54,13% 18. W
roku następnym było to już 13,4 mld USD, a w 2008 – przeszło 63,39 mld USD19. A
zatem w analizowanym okresie Turcja niemal pięciokrotnie zwiększyła wartość swoich towarów sprzedawanych na jednolitym rynku europejskim, przy czym największe zmiany odnotowano w roku 2003, kiedy to w porównaniu z rokiem poprzednim
eksport wzrósł do 34,2% (z 20,4 mld USD do 27,4 mld USD) oraz w roku 2004, kiedy
to w porównaniu z rokiem poprzednim eksport wzrósł o około 33,6 % (z 27,4 mld
USD do 36,6 mld USD) – zob. wykres 1.
Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż w początkowym okresie funkcjonowania unii celnej pomiędzy Turcją a UE efekt kreacji oraz przesunięcia eksportu
miał raczej marginalne znaczenie. W roku 1997 wartość eksportu wzrosła bowiem
jedynie o 866 mld USD w porównaniu z rokiem 1996 (6,9%)20. Dla kolejnych lat
wzrost ten wynosił odpowiednio: 1 378 USD (1998 r.), 611 USD (1999 r.) i 240 USD
(2000 r). Istotne zmiany w wolumenie eksportu widoczne są dopiero od roku 2001.
Biorąc pod uwagę fakt, iż od początku funkcjonowania unii, Wspólnota znosiła cła
i ograniczenia ilościowe na tureckie towary, tak nieznaczny wzrost eksportu może
świadczyć o niskiej konkurencyjności tureckich towarów21.

17

Ibidem.

Opracowanie własne na podstawie danych z Turkish Statistical Institute, [Online], dostępne: www.
turkstat,gov.tr, 01.08.2010.
18

19

Ibidem.

20

Ibidem.

21

The EU & Turkey. A Glittering Prize or a Millestone?, (red.) M. Lake, London 2005, s. 68.
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WYKRES 1. EKSPORT TURCJI DO UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 1996-2008, MLN USD8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Turkish Statistical Institute, [Online], dostępne:
www.turkstat,gov.tr, 01.08.2010.
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Znaczące zmiany w badanym okresie nastąpiły również po stronie importu towarów z UE. Wzrósł on z 24,32 mld USD w roku 1996 do 74,8 mld USD w roku 2008, co
oznacza niemal trzykrotny wzrost22. Największe zmiany odnotowano w latach 20032004, kiedy to import wzrósł odpowiednio o 9,45 mld USD (36,8%) oraz 12,96 mld
USD (36,9%). Najniższą wartość importu odnotowano w roku 2001 – 19,82 mld USD,
co było spowodowane wystąpieniem kryzysu finansowego w Turcji23. Od tego momentu strumień napływu towarów unijnych na rynek turecki wykazywał tendencję
wzrostową. Warto jednak zauważyć, iż import towarów spoza UE do Turcji wzrasta
coraz szybciej i w roku 2008 jest prawie dwukrotnie wyższy od wartości importu z
krajów Wspólnoty (wykres 2).
Saldo wymiany handlowej między Turcją a Unią Europejską, podobnie jak w przypadku całej wymiany zagranicznej Turcji, przyjmuje wartości ujemne. Największy
deficyt w analizowanym okresie odnotowany został w pierwszych latach funkcjonowania unii celnej. Działo się tak, ponieważ import towarów z UE do Turcji rósł relatywnie szybciej od tureckiego eksportu do UE. W pierwszym roku obowiązywania
unii saldo to wynosiło 11,7 mld USD, w roku kolejnym jeszcze bardziej się pogłębiło,
osiągając poziom 12,7 mld USD24. Na zbliżonym poziomie ukształtowało się saldo
wymiany w roku 2000, kiedy to import przewyższył eksport o 12,86 mld USD. Znaczne zmniejszenie tureckiej wymiany handlowej w roku 2001 spowodowało, iż ujemne
saldo osiągnęło najniższą wartość w badanym okresie i wyniosło 2,8 mld USD. Warto
jednak zauważyć, iż od tego momentu deficyt w handlu zagranicznym między Turcją
a Unią Europejską zaczął znowu rosnąć (wykres 3).

Opracowanie własne na podstawie danych z Turkish Statistical Institute, [Online], dostępne: www.
turkstat,gov.tr, 01.08.2010.
22

Zob. A. Pawlikowski, Kryzys finansowy w Turcji w latach 2000–2001, „Bank i Kredyt”, wrzesień 2006,
s. 14-31.
23

Opracowanie własne na podstawie danych z Turkish Statistical Institute, [Online], dostępne: www.
turkstat,gov.tr, 01.08.2010.
24
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WYKRES 2. IMPORT TURCJI Z UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 1996-2008, MLN USD9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Turkish Statistical Institute, [Online], dostępne:
www.turkstat,gov.tr, 01.08.2010.
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WYKRES 3. SALDO WYMIANY TURCJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W LATACH 1996-2008,
MLN USD10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Turkish Statistical Institute, [Online], dostępne:
www.turkstat,gov.tr, 01.08.2010.
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W eksporcie Turcji do Wspólnoty dominują dobra konsumpcyjne, które stanowią
około 60% wymiany. Wartość eksportu tych dóbr w latach 1996-2004 uległa potrojeniu. Turcja eksportowała do UE towary konsumpcyjne o łącznej wartości 7,4 mld
USD, a w roku 2004 – 19,76 mld USD. Jednakże od roku 2002 ich procentowy udział
w eksporcie do Wspólnoty maleje25.
Dobra inwestycyjne mają marginalny udział w tureckim eksporcie do UE. Jednakże ich procentowy udział w badanym okresie wzrósł ponad trzykrotnie. Warto
również zwrócić uwagę na fakt, iż wartość dóbr inwestycyjnych przeznaczonych na
eksport w badanym okresie uległa znacznemu wzrostowi – w roku 1996 było to 396
mln USD, a w roku 2004 już ponad 3,77 mld USD, co oznacza ponad dziewięciokrotny wzrost. Dodatkowo, w analizowanym okresie, to właśnie dobra inwestycyjne
cechuje największa tendencja wzrostowa (tabela 1).
TABELA 1. STRUKTURA TURECKIEGO EKSPORTU DO UE W LATACH 1996-2004,
MLN USD

Źródło: Turkey – EU trade, Undersecretariat of the Prime Ministry of Foreign Trade, [Online], dostępne:
http://www.dtm.gov.tr/, 01.08.2010.

Odmienna sytuacja wstępuje natomiast w imporcie towarów z UE do Turcji. W
badanym okresie dobra inwestycyjne stanowią tu istotny element, gdyż to prawie ¼
ogółu wymiany. Warte zauważenia jest również to, iż wartość importu dóbr inwestycyjnych ze Wspólnoty do Turcji w analizowanym okresie wzrosła z 7,4 mld USD do
10,7 mld USD, jednakże ich udział procentowy zmniejszył się z blisko 32% do 23,5%.
Jeżeli chodzi zaś o dobra konsumpcyjne, to roku 1996 stanowiły one 12,4%, a w roku
2004 około 17% wymiany. Widoczny jest wzrost zarówno w wartości, jak i w udziale
importu tych dóbr z UE do Turcji (tabela 2).

Opracowanie własne na podstawie danych z Turkey – EU trade, Undersecretariat of the Prime Ministry of Foreign Trade, [Online], dostępne: http://www.dtm.gov.tr/, 01.08.2010.
25
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TABELA 2. STRUKTURA TURECKIEGO IMPORTU Z UE W LATACH 1996-2004,
MLN USD

Źródło: Turkey – EU trade, Undersecretariat of the Prime Ministry of Foreign Trade, [Online], dostępne:
http://www.dtm.gov.tr/, 01.08.2010.

Wśród państw członkowskich UE największym partnerem handlowym Turcji, zarówno po stronie importu, jak i eksportu, są Niemcy. W roku 2008 wartość tureckiego
eksportu do tego państwa wyniosła 12,95 mld USD, co stanowi 9,8% ogółu eksportu
Turcji do wszystkich państw świata i 20,4% tureckiego eksportu do podmiotów należących do UE. W przypadku importu towarów do Niemiec, to w roku 2008 wyniósł
on 18,68 mld, co stanowiło 9,3% ogółu importu Turcji ze wszystkich państwa świata i około 25% wartości importu z państwami należących do UE. Istotne, z punktu
widzenia tureckiej wymiany handlowej, są także rynki: włoski, brytyjski, francuski,
hiszpański rumuński, holenderski czy belgijski. Dodatnie saldo wymiany handlowej
w 2008 r. Turcja odnotowała w wymianie z Wielką Brytanią, Rumunią, Holandią,
Grecją, Bułgarią, Maltą oraz Danią (wykres 4).
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WYKRES 4. GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI TURCJI NALEŻĄCY DO UE W ROKU
2008 , MLN USD4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Turkish Statistical Institute, [Online], dostępne:
www.turkstat.gov.tr, 01.08.210.
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Podsumowanie
Kryteria przystąpienia państw do UE przedstawiono w Traktacie o Unii Europejskiej (art. 6 i art. 49). Napisano tam, iż: każde państwo europejskie, które kieruje się
zasadami wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności, może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej26.
Przeciwnicy akcesji Turcji do UE zarzucają jej, iż nie spełnia ona podstawowego warunku członkostwa – nie jest państwem europejskim. Warto jednakże zwrócić
uwagę na fakt, iż państwo to od wielu lat należy do licznych organizacji europejskich,
jak również prowadzi rozwiniętą politykę handlową z podmiotami unii. Świadczy to
nie tylko o dążeniu Ankary do bliższych kontaktów z Europą, ale i o uznaniu przez
państwa europejskie związku republiki z tym kontynentem.
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Unia Europejska jako budowniczy mostu łączącego państwa
basenu Morza Śródziemnego

Streszczenie: Artykuł przedstawia relacje Unii Europejskiej z państwami basenu Morza Śródziemnego w kontekście politycznym, prawnym oraz finansowym. Autorzy wskazują dlaczego
ten region jest ważny dla UE i jakie role ma ona do odegrania na tym terenie. Morze Śródziemne daje UE nowe możliwości budowania jej wpływu i roli na arenie międzynarodowej,
a mianowicie, jak zgodnie podkreślają Autorzy, jest to szansa zmiany roli z tytułowego budowniczego mostu łączącego państwa tego regionu na rolę lidera odpowiedzialnego za region.

Wstęp

B

asen Morza Śródziemnego to region zróżnicowany pod względem politycznym,
etnicznym, religijnym i ekonomicznym1. Jest to obszar o powierzchni powyżej 9
mln km², z którego można wyodrębnić 5 subregionów: państwa Maghrebu (Algieria,
Libia, Mauretania, Maroko, Tunezja), państwa Maszreku (Egipt, Palestyna, Jordania,
Syria, Liban, w tym obrębie można usytuować, lecz osobno – Izrael) państwa UE,
państwa Bałkanów Zachodnich (Serbia, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Bośnia
i Hercegowina) oraz Turcję. Niektóre państwa Maghrebu i Maszreku są stowarzyszone z Unią Europejską (UE), natomiast Turcja wraz z częścią państw Bałkanów Zachodnich to oficjalni kandydaci na członków unii.
Wzajemne relacje w tym regionie są wynikiem różnorodnych powiązań historycz1

T. Szubrycht, Morze Śródziemne w systemie bezpieczeństwa europejskiego, Gdynia 2008, s. 203.
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nych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych i geograficznych, a to z kolei przekłada
się na kwestie bezpieczeństwa. Z tego punktu widzenia obszar śródziemnomorski jawi się
jako niestabilny i pełen konfliktów. W sferze stosunków międzynarodowych występują
na nim spory terytorialne (np. o Wzgórze Golan, Saharę Zachodnią) i choć nie wszystkie
generują konflikty zbrojne, to sam fakt ich istnienia powoduje destabilizację, która wymusza wyścig zbrojeń i hamuje budowę zaufania. Na poziomie wewnątrzpaństwowym
(np. Algieria, Libia, Egipt) można również dostrzec szereg konfliktów zarówno politycznych, jak i etnicznych, w których niejednokrotnie istotną rolę odgrywają terrorystyczne
metody walki. Ich konsekwencją jest m.in. niedorozwój, wysokie bezrobocie, ubóstwo,
które sprzyja rozwojowi radykalnych ruchów politycznych stosujących terror, co skutkuje z kolei problemem uchodźców po stronie europejskiej. Region śródziemnomorski to
również zaplecze wielu najważniejszych międzynarodowych organizacji terrorystycznych
(np. Hamas w Palestynie, Partia Boga – Hezbollah w Libanie). W aspekcie militarnym jest
to teren intensywnego wyścigu zbrojeń, który obejmuje również broń masowego rażenia.
Do tego trzeba dodać, że – w przeciwieństwie do Europy – pozostała część regionu nie
wypracowała struktur bezpieczeństwa, które stanowiłyby reakcję na konflikty lokalne czy
działalność organizacji terrorystycznych, a ich brak – grozi eskalacją.
Z perspektywy UE ta niestabilność jest dla niej niekorzystna ze względu na jej dużą
zależność energetyczną od państw południowego wybrzeża Morza Śródziemnego, a zapotrzebowanie na energię w UE wciąż wzrasta. To jednak nie stanowi jedynego powodu,
dla którego region Morza Śródziemnego jest ważnym obszarem zainteresowania unii. Już
sama bliskość geograficzna stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy. Niestabilność
w najbliższym sąsiedztwie niesie bowiem ze sobą groźbę terroryzmu czy masowe niekontrolowane fale uchodźców. W nowych warunkach politycznych bezpieczeństwo nie stanowi jedynie braku zagrożeń, ale – jak słusznie zauważa Paweł Borkowski – oznacza również pewność przetrwania, rozwój, zachowanie tożsamości. W ten sposób poszerza się
znaczenie roli bezpieczeństwa. Wyzwaniem w tym kontekście dla Starego Kontynentu nie
jest już więc tylko sfera militarna, ale też ekonomiczna, społeczna, kulturowa – w ramach,
których muszą zostać podjęte odpowiednie działania, aby zapobiec zagrożeniu bezpieczeństwa. Dla UE region śródziemnomorski to nie tylko strefa wspólnych interesów i
zależności gospodarczych – do której należy m.in. energetyka, która kumuluje zarówno
kwestie handlowe, jak i bezpieczeństwa. Morze Śródziemne daje UE nowe możliwości
budowania jej wpływu i roli na arenie międzynarodowej. A więc jest to swoisty test – na
ile należy liczyć się z UE i czy można na nią liczyć. Niewątpliwie ważna jest świadomość
odpowiedzialności za region – co może zaowocować rolą lidera na tym obszarze. Tym
bardziej, że na tym polu UE ma konkurentów m.in. NATO czy Stany Zjednoczone.

Unia jako stabilizator i propagator demokratycznych wartości
Mare Nostrum nie może być postrzegane przez unię w perspektywie jedynie jej
własnych interesów, a więc jako swoista granica i źródło zagrożeń, które wymusza
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przez nią uważne śledzenie wydarzeń i podejmowanie działań, których celem jest
przywrócenie w tym obszarze stabilizacji. Ten region jest dla UE szansą, aby organizować w nim stosunki, przewodzić i promować rozwój – w tak niestabilnym i
jednocześnie bliskim miejscu dla niej2. Unia może odegrać rolę w tworzeniu mostu
łączącego ze sobą państwa Morza Śródziemnego, a temu celowi powinien służyć
dialog i wielowymiarowa współpraca. Swoim działaniem może przyczynić się do
tego, że ten region będzie również obszarem pokoju, dobrobytu i stabilności. Temu
założeniu sprzyja z pewnością fakt, że Unia Europejska w swoim działaniu opiera
się na podstawowych wartościach, jak: przestrzeganie praw człowieka, wolności, demokracji, równości, rządach prawa i poszanowaniu ludzkiej godności. Są to wartości wspólne dla wszystkich tworzących ją państw członkowskich w społeczeństwie
pluralizmu, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i braku dyskryminacji. Tym
samym określają cele, jakie stawia sobie unia – wspieranie pokoju i dobrobytu jej
mieszkańców. Obszar basenu Morza Śródziemnego jest więc idealnym miejscem do
popierania i promowania tych wartości. Unia może tu odegrać szereg ról: aktywnego aktora w rozwiązywaniu konfliktów, promotora środków zaufania, partnerstwa i
bezpieczeństwa oraz rozbrojenia, promotora reform ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju regionu a także propagatora wartości demokratycznych, praw
człowieka i dialogu międzykulturowego3. Kluczową rolę może odegrać również w
zwalczaniu zjawiska nielegalnych imigracji oraz przestępczości zorganizowanej,
głównie terroryzmu międzynarodowego, jak również inicjować i aktywnie uczestniczyć w rozwoju regionalnej współpracy energetycznej, transportowej, turystycznej
i ekologicznej. Najważniejszą jednak rolą dla unii powinno stać się propagowanie
procesu integracji, nie tylko w wymiarze gospodarczym. Integracja jawi się bowiem
w tym przypadku również jako recepta na zagrożenie konfrontacją chrześcijaństwa
z islamem, ale też receptą na odsunięcie niebezpiecznej granicy między światem
bogactwa i biedy.
Wspomniane role unii na tym terenie są kształtowane pod wpływem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: potencjał ludnościowy, gospodarczy, naukowo-techniczny i militarny UE, jej tożsamość międzynarodową oraz
pozycję międzynarodową, więzi historyczne między państwami europejskimi a
państwami pozostałej części regionu, sytuacją wewnętrzną tych państw (zwłaszcza
chodzi tu o państwa Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu) oraz wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa generowane w regionie śródziemnomorskim4. Role te
w regionie śródziemnomorskim znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach
przyjętych wspólnie przez UE i jej państwa stowarzyszone (ich odgrywanie powinny ułatwić wypracowane przez nią instrumenty prawne i finansowe).

2

P. J. Borkowski, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005, s. 94.

3

J. Zając, Role UE w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010, s. 97.

4

Ibidem, s. 95.
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Realizacja zadeklarowanych przez UE ról
Ustanowienie pokoju na Bliskim Wschodzie jest dla unii bardzo ważnym elementem w wypełnianiu jej roli jako aktora rozwiązującego konflikty w obszarze Morza
Śródziemnego. Realizuje się ona m.in. w popieraniu przez UE narodu palestyńskiego
w jego prawie do samostanowienia. Unia wysuwa tutaj ciekawą propozycję pokojowego rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego, polegającą na utworzeniu na terenie
Palestyny dwóch państw (two-state solution), a więc utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego współżyjącego na zasadach pokoju z Izraelem.
Zwalczanie terroryzmu to jeden z ważniejszych elementów roli UE jako promotora
środków budowy zaufania, partnerstwa i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia. Wartą odnotowania na tym polu inicjatywą jest stworzenie Eurośródziemnomorskiego Kodeksu Postępowania w Zwalczaniu Terroryzmu (Euro-Mediterranean Code of Conduct on
Countering Terrorism). Jego celem jest wspólne zwalczanie terroryzmu międzynarodowego i przeciwdziałanie pozyskiwaniu przez terrorystów pieniędzy i broni. Realizacji tej inicjatywy służyć ma m.in. przestrzeganie wszystkich konwencji ONZ dotyczących zwalczania terroryzmu i przekazywanie informacji na temat działań ugrupowań
terrorystycznych.
Integracja w wymiarze gospodarczym to ważny komponent roli UE jako promotora reform ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju regionu, która realizuje się dzięki Śródziemnomorskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju (m.in. poprawa
warunków niezbędnych dla działalności sektora prywatnego czy zmodernizowanie i
usprawnienie działalności instytucji publicznych).
Podjęcie środków zmierzających do ustanowienia równości płci i zapobieganie
wszelkim formom dyskryminacji kobiet to z kolei zadanie, które unia wypełnia w
ramach roli propagatora wartości demokratycznych, praw człowieka i dialogu międzykulturowego.
Role UE w stosunku do obszaru Morza Śródziemnego, mimo że nie są wyrażone
wprost w dokumentach wypracowanych wspólnie przez UE oraz państwa stowarzyszone, to można uznać, że są one wyraźne. Do najważniejszych dokumentów programowych na rzecz tego regionu należą: Deklaracja barcelońska z 28 listopada 1995 r.
– inicjująca Partnerstwo Eurośródziemnomorskie (Proces Barceloński), Wspólna Deklaracja Szczytu Paryskiego w Sprawie Regionu Śródziemnomorskiego (13 lipca 2008
r., Paryż), która zainicjowała prace unii na Rzecz Regionu Morza Śródziemnego,
Wspólna strategia wobec regionu śródziemnomorskiego (19 czerwca 2000 r., Santa Maria de Feira), Europejska Polityka Sąsiedztwa (17-18 czerwca 2004 r., Bruksela) oraz
Strategiczne partnerstwo UE z regionem śródziemnomorskim i bliskowschodnim (17-18
czerwca 2004 r., Bruksela). Działania UE skierowane na obszar śródziemnomorski
mają również swoje odzwierciedlenie w Konkluzjach Rady Europejskiej oraz w dokumentach przyjmowanych przez Radę Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską.
Odgrywanie ról przez UE na tym terenie ułatwiają wypracowane przez nią instrumenty finansowe. Od 1995 r. do 2006 r. funkcjonował program MEDA (Mesu— 58 —
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res d’Accompagnemen – środki wspomagające; m.in. granty na rozwój infrastruktury, bezpośrednie przekazywanie rządom funduszy na równoważenie budżetów lub
finansowania importu strategicznego), który następnie został zastąpiony Europejskim
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Uwarunkowania wynikające z traktatów
Traktat z Lizbony zmienił konstrukcję przepisów regulujących działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą regułą konstrukcji traktatów założycielskich
ogólna regulacja stosunków zewnętrznych została ujęta w tytule V Traktatu o Unii
Europejskiej, zaś postanowienia szczegółowe (z wyjątkiem przepisów dotyczących
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa) znalazły się w części V Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Jeżeli chodzi o kompetencję UE w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej, została ona określona w ten sposób, że Unia ma kompetencje
do prowadzenia działań i wspólnej polityki, jednakże wykonywanie tych kompetencji
nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim wykonywania
ich kompetencji5. Jest to więc obszar kompetencji dzielonych, ale unormowanych w
sposób szczególny. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 TFUE, z zasady przyznanie UE
kompetencji dzielonych oznacza, że jednocześnie UE i państwa członkowskie mogą
stanowić akty prawnie wiążące w danej dziedzinie, jednak od momentu wykonania
kompetencji dzielonej przez UE dochodzi do preempcji (zajęcia pola), która oznacza,
że państwa członkowskie tracą swoją kompetencję normodawczą aż do chwili, kiedy
unia postanowi zaprzestać wykonywania swojej kompetencji6, tj. dojdzie do uchylenia,
zmiany albo unieważnienia aktu prawa pochodnego unii. Inaczej jest w przypadku
współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej, gdzie z pewnością nie jest dopuszczalna sytuacja, w której państwa członkowskie, wskutek aktywności prawodawczej unii, utraciłyby całość kompetencji w obszarze regulowanym częścią V, tytułem
III, rozdziałem 1 (współpraca na rzecz rozwoju) i rozdziałem 3 (pomoc humanitarna)
traktatu. Zauważmy przy tym, że w obszarze współpracy gospodarczej, finansowej
i technicznej z państwami trzecimi kompetencja UE nie została wprost ujęta jako
podlegająca regule z art. 4 ust. 4 TFUE, jednak wynika to z art. 212 ust. 1 i 3 TFUE,
zgodnie z którymi współpraca, o której mowa, jest prowadzona przez UE zgodnie z
zasadami i celami (…) działań zewnętrznych7 polityki na rzecz rozwoju (a taką zasadą
jest zasada odnosząca się do wertykalnego podziału kompetencji, określona w art. 4
ust. 4 TFUE), zaś współpraca UE i państw członkowskich z państwami trzecimi jest
prowadzona w zakresie [ich] odpowiednich kompetencji8.
5

Artykuł 4 ust. 4 TFUE.

6

Artykuł 2 ust. 2 TFUE.

7

Artykuł 212 ust. 1 TFUE.

8

Artykuł 212 ust. 3 TFUE.
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Należy w tym miejscu postawić pytanie, co do wykładni art. 4 ust. 4 TFUE.
O ile bliski pewności wydaje się wniosek, zgodnie z którym nie jest prawnie możliwa
sytuacja całkowitego pozbawienia państw członkowskich ich kompetencji w ramach
obszarów, do których odnosi się art. 4 ust. 4 TFUE, o tyle można zastanowić się, czy
przepis ten może być interpretowany jako oznaczający, że również w przypadku, gdy
unia wykonała kompetencję w ramach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej, jednak nie objęła zakresem regulacji całości spraw, których dotyczą te
polityki – państwa mogą równolegle stanowić akty prawnie wiążące. Wydaje się, że
na to pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Gdyby bowiem ustrojodawca
UE chciał dopuścić taki sposób delimitacji kompetencji pomiędzy UE i państwami
członkowskim w omawianym obszarze, to nie wskazałby, że kompetencja UE sytuuje
się w ramach kompetencji dzielonych (art. 4 TFUE), lecz kompetencji wspierająco-koordynująco-uzupełniających (art. 6 TFUE).
Wyłączny charakter ma kompetencja unii w zakresie wspólnej polityki handlowej
(co wynika z art. 3 ust. 1 lit. e TFUE), chociaż można mieć wątpliwości, co do tego, czy
istotnie kompetencja UE w całym obszarze wspólnej polityki handlowej (w tym np.
jeśli chodzi o regulowanie wszystkich zewnętrznych aspektów handlu usługami, objętych wszak regulacją art. 207 ust. 1 TFUE, który dotyczy wspólnej polityki handlowej)
jest ekskluzywna.
Kompetencja UE w zakresie zawierania umów stowarzyszeniowych (art. 217
TFUE, dotyczący zawierania z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi umów ustanawiających stowarzyszenie cechujące się wzajemnością praw
i obowiązków, wspólnymi działaniami i szczególnymi procedurami) ma natomiast
charakter dzielony. Jak wynika z art. 3 ust. 2 TFUE, unia ma wyłączną kompetencję
zewnętrzną (do zawierania umów międzynarodowych) w 4 przypadkach:
1. Zawarcia umowy międzynarodowej w zakresie kompetencji objętych regulacją
art. 3 ust. 1 TFUE.
2. Kiedy zawarcie umowy zostało przewidziane w akcie ustawodawczym unii.
3. Kiedy zawarcie umowy jest niezbędne do umożliwienia unii wykonywania jej
wewnętrznych kompetencji.
4. Kiedy zawarcie umowy może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.
Nie wydaje się, aby kompetencja zewnętrzna unii opisana w art. 217 TFUE była
objęta zakresem któregoś z powyższych przypadków.
Dla określenia uwarunkowań wynikających z traktatów dla współpracy unii z regionem Śródziemnomorza pierwszoplanowe znaczenie mają również art. 216 i art.
218 TFUE, które dotyczą zawierania umów międzynarodowych przez UE i ich skutków.
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Umowy międzynarodowe zawarte przez UE (WE)
z państwami basenu Morza Śródziemnego
Obecność wpływów Wspólnoty w basenie Morza Śródziemnego zaznaczała się
silnie, zarówno poprzez zawarte z państwami tego regionu porozumienia o współpracy9, jak i układy stowarzyszeniowe10. Z Organizacją Wyzwolenia Palestyny (działającą
na rzecz Władzy Palestyńskiej Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy) zawarto
natomiast tymczasowy układ stowarzyszeniowy (zawarty decyzją Rady 97/430/WE z
dn. 2 czerwca 1997 r. dotyczącą zawarcia Euro-Śródziemnomorskiego tymczasowego
układu stowarzyszeniowego w sprawie handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, i Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Władzy Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy11). Ponadto Wspólnota zawarła z
państwami tego regionu umowy o charakterze szczegółowym (por. np. decyzję Rady
97/474/WE z dn. 24 lutego 1997 r. dotyczącą zawarcia dwóch porozumień pomiędzy
Wspólnotą Europejską i Państwem Izrael w sprawie, odpowiednio, zamówień opera9
Zob. np.: dotyczące zawarcia umów międzynarodowych – rozporządzenie Rady (EWG) 2214/78 z
dn. 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Libańską (Dz. U. WE z 1978 r. L 267, s. 1), rozporządzenie Rady (EWG)
2216/78 z dn. 26 września 1978 r. dotyczące zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Europejską
Wspólnotą Gospodarczą i Syryjską Republiką Arabską (Dz. U. WE z 1978 r. L 269, s. 1), rozporządzenie
Rady (EWG) 2213/78 z dn. 26 września 1978 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Arabską Republiką Egiptu (Dz. U. WE z 1978 r. L 266, s. 1).
Co interesujące, o ile porozumienia z 1978 r. zawierane były w oparciu o podstawę kompetencyjną z art.
238 traktatu (obecnie jest to art. 217 TFUE), a więc przepis dotyczący stowarzyszenia ze Wspólnotą.
Porozumienia te powinny więc być kwalifikowane – jeśli wziąć pod uwagę podstawę kompetencyjną do
ich zawarcia przez Wspólnotę – jako układy stowarzyszeniowe.

Por. decyzję Rady i Komisji z 2000/384/WE,EWWiS z dn. 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zawarcia
Układu Euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (Dz. U. UE z
2000 r. L 147/3), Układ Euro-śródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej
strony (Dz. U. UE z 2004 r. L 304/38) czy też Układ Euro-śródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką
Libańską, z drugiej strony (Dz. Urz. UE z 2006 r. L 143/2).
10

11
Dz. U. WE z 1997 r. L 187, s. 1-2. Tę decyzję wydano w oparciu o art. 113 i art. 130y w zw. z art. 228
ust. 2 i 3 traktatu. Artykuł 130y traktatu dotyczył zawierania umów w zakresie kompetencji do prowadzenia polityki na rzecz rozwoju. Dla odmiany zatem, chociaż przedmiotowa umowa nazywana była „tymczasowym układem stowarzyszeniowym”, zawarto ją w oparciu o podstawę kompetencyjną dotyczącą
polityki handlowej i polityki na rzecz rozwoju. Używanie zatem nazwy „układ stowarzyszeniowy” bywa
mylące, podobnie jak użycie określenia „porozumienie o współpracy”. Zwrócić należy przy tym uwagę,
że wskazane porozumienie miało (zgodnie z treścią akapitu 5. preambuły decyzji 97/430/WE) „otwierać
drogę do wszczęcia negocjacji w celu zawarcia Euro-śródziemnomorskiego układu stowarzyszeniowego”.
Tym samym przedmiotowej umowy nie można, zgodnie z jej brzmieniem, jak i wskazaną podstawą
kompetencyjną do jej zawarcia, traktować jako układu stowarzyszeniowego w rozumieniu art. 310 TWE
(por. B. Flamand-Lévy, Essai de typologie des acoords externes de la Communauté, [w:] M.F. Christophe
Tchakaloff (red.), Le concept d’association dans les accords passés par la Communauté: Essai de clarification, Bruksela 1999, s. 63-88).
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torów telekomunikacyjnych i zamówień rządowych)12.
Wspólnota zawarła w oparciu o art. 238 TEWG (później art. 310 TWE, obecnie
art. 217 TFUE) układy stowarzyszeniowe z Turcją13, Tunezją (zawarty decyzją Rady i
Komisji z dn. 26 stycznia 1998 r. w sprawie zawarcia Euro-śródziemnomorskiego porozumienia ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, i Republiką Tunezji, z drugiej strony14), Marokiem (zawarty decyzją Rady i Komisji z dn. 24 stycznia 2000 r. w sprawie
zawarcia Euro-śródziemnomorskiego porozumienia ustanawiającego stowarzyszenie
pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, i Królestwem Maroka, z drugiej strony15), Egiptem (Układ Euro-śródziemnomorski podpisany w dn. 26 czerwca 2001 r. w Luksemburgu ustanawiający stowarzyszenie
pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, i Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony16), a także Algierią, Izraelem, (Układ
Euro-śródziemnomorski podpisany w dn. 20 listopada 1995 ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, i Państwem Izrael, z drugiej strony17), Libanem18, Władzami Autonomii
Palestyńskiej19, i Syrią20. Państwa śródziemnomorskie należą, obok państw Afryki,
Karaibów i Pacyfiku, do tradycyjnych partnerów handlowych UE (WE) – tradycja

Dz. U. WE L 202, s. 72-73. Pierwszy z tych aktów wydano w oparciu o art. 43 TEWG (wspólna polityka rolna), drugi zaś na podstawie art. 113, art. 66, art. 57 ust. 2 w zw. z art. 228 ust. 3 i 4 TEWG. Jeśli
chodzi o decyzję 97/474/WE, to przypomnieć należy, że umowę w sprawie zamówień rządowych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki zawarto na podstawie art. 66, art. 100a, art. 113 i art. 228 ust. 2 i 3 TEWG.
Łatwo zauważyć różnice w podstawach prawnych, oczywiście uwzględniając to, że zawarcie umowy ze
Stanami Zjednoczonymi było jedynym przedmiotem aktu Rady, zaś w przypadku decyzji 97/474/WE
chodziło o dwie umowy. Notabene, art. 57 ust. 2 TEWG dotyczył harmonizacji przepisów odnoszących
się do osób samozatrudniających się.
12

Por. porozumienie podpisane w dn. 12 września 1963 r. w Ankarze ustanawiające stowarzyszenie
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Turcją (Dz. U. WE z 1964 r. 217, s. 3687-3688) i decyzję
Rady 64/732/EWG z dn. 23 grudnia 1963 r. w sprawie zawarcia porozumienia ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Turcją (Dz. U. WE z 1964 r. L 217, s. 3685-3686).
13

14

Dz. U. WE z 1998 r. L 97, s. 1.

15

Dz. U. UE z 2000 r. L 70, s. 1.

16

Dz. U. UE z 2002 r. L 129, s. 1.

17

Dz. U. UE z 2000 r. L 147, s. 1.

Z Libanem WE zawarła także porozumienie tymczasowe w sprawie handlu i kwestii związanych z
handlem. Por. decyzję Rady 2002/761/WE z dn. 22 lipca 2002 r. dotyczącą zawarcia porozumienia tymczasowego w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej
strony, i Republiką Libanu, z drugiej strony (Dz. U. UE z 2002 r. L 262, s. 1). Porozumienie, zawarte na
podstawie art. 133 TWE, przewiduje stopniowe utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Wspólnotą
i Libanem, w ciągu 12 lat od jego wejścia w życie.
18

Z Władzami Autonomii Palestyńskiej, a właściwie z Organizacją Wyzwolenia Palestyny, zawarto
porozumienie tymczasowe w oczekiwaniu na Euro-śródziemnomorskie porozumienie ustanawiające stowarzyszenie (Por. Dz. U. WE z 1997 r. L 187, s. 3-135).
19

W istocie to porozumienie nie zostało jeszcze zawarte, po zamknięciu negocjacji porozumienie
oczekuje na decyzję Rady.
20
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współpracy z nimi jest bowiem najdłuższa21.
Obecnie unia jest stroną umów ustanawiających stowarzyszenie z państwami basenu Morza Śródziemnego zawartych w latach 1998-200522, tj.: z Arabską Republiką
Egiptu, Państwem Izrael, Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, Republiką Libańską, Królestwem Maroka, Republiką Tunezyjską i Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Ponadto UE jest także stroną umowy stowarzyszeniowej z Turcją (która
kandyduje do członkostwa w UE) i Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu
stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz
Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. W oparciu o art. 238
TEWG (obecnie art. 217 TFUE, poprzednio art. 310 TWE), dotyczący stowarzyszenia, została również zatwierdzona (rozporządzeniem z dn. 26 września 1978 r., Dz.
Urz. WE L 269/1) Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą
a Syryjską Republiką Arabską. Układy stowarzyszeniowe wiążą więc unię ze wszystkimi państwami basenu Morza Śródziemnego z wyjątkiem Libii.

Podsumowanie
Obszar Morza Śródziemnego można porównać do kotła, w którym warzą się skrajne problemy współistnienia Izraela z Palestyną, imigracji z Afryki do Europy, walki
z terroryzmem islamistów, zagrażających nie tylko Zachodowi, ale i rządom państw
Maghrebu. Z europejskiego punktu widzenia takie inicjatywy, jak Unia na Rzecz Regionu Morza Śródziemnego są szansą na zabliźnienie postkolonialnych zadrażnień
czy przywrócenie nowej równowagi w zapalnym regionie Bliskiego Wschodu. Są też
głosy negatywne – np. według Muammara al-Kaddafiego ta inicjatywa oznacza zmuszenie państw arabskich do faktycznego uznania Izraela, a ponadto grozi stworzeniem
wrażenia ponownej kolonizacji świata arabskiego przez państwa zachodnie i przez to
stwarza podatny grunt dla ekstremizmu islamskiego. M. Al.-Kaddafi twierdzi również, że Unia na Rzecz Regionu Morza Śródziemnego zaostrzy problem nielegalnej
imigracji, gdyż potencjalni imigranci będą spodziewać się większej swobody przemieszczania się po utworzeniu unii. I jak słusznie stwierdza francuski politolog Jean-Baptiste Buffet na łamach dziennika „Le Monde”: najlepiej najpierw zadbać o pokój i
pojednanie, a następnie podjąć współpracę i odbudowę. Dlatego Unia Europejska tak
ważną rolę przypisuje kwestii rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego. To założenie zresztą wysuwa się na pierwszy plan w polityce śródziemnomorskiej unii – nie ma
możliwości ustanowienia w regionie sprawiedliwego i trwałego obszaru bezpieczeństwa
i stabilności bez sprawiedliwego i trwałego a także całościowego rozwiązania konflikPor. O. Blin, L’apport de la Constitution européenne à la politique commerciale commune, „Revue du
Marché Commun et de l’Union européenne”, nr 485 (2005), s. 90.
21

Należy wyjaśnić w tym miejscu, że unia wkroczyła w prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej,
wynikające z zawartych przez nią umów międzynarodowych, na mocy art. 1 (akapitu 3) TUE.
22
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tu bliskowschodniego23. Problem ten jednak nie powinien przesłaniać innych spraw,
które czekają na swoje rozwiązanie. Unia bowiem mogłaby bardziej zaangażować się
w rozwiązanie sprawy Sahary Zachodniej. Według Mariusza Malinowskiego, najbardziej zadowalającym wyjściem w tej sytuacji byłoby stworzenie regionu zachodniosaharyjskiego jako elementu maghrebskiej, ale zarazem śródziemnomorskiej mozaiki.
Jednak ta wizja nie jest możliwa bez wyciagnięcia ręki UE. Imigranci to też poważny
problem, z którym unia musi się zmierzyć w obszarze Morza Śródziemnego. I jak
słusznie zauważa Joanna Bocheńska – tożsamość imigrantów jest zjawiskiem dynamicznym i wielosektorowym, nie zaś raz na zawsze określonym fatum. Dlatego należy
konstruować politykę wobec imigrantów uwzględniając podmiotowy charakter jej
adresatów.
Unia musi też pamiętać, żeby obszar Morza Śródziemnego nie stał się kolejną polityką wobec…24, ale inicjatywą służącą integracji nie tylko w wymiarze gospodarczym.
Nie może być również traktowana w kontekście wypadkowej interesów kilku państw
członkowskich. Mimo że unia pozostaje nadal potęgą cywilną, której brakuje znaczącego elementu wojskowego, to właśnie w tym należy upatrywać jej swoistą siłę,
która może przekuć się w sukces w podejmowanych przez nią działaniach w regionie
śródziemnomorskim. Europa potrafiła bowiem zjednoczyć się w płaszczyźnie politycznej, a nie tylko handlowej, traktowana jest także jako model integracji różnych
społeczności pod względem kulturalnym, religijnym i etnicznym. I choć teraz jest
na razie skromnym budowniczym w tworzeniu mostu pomiędzy państwami Morza
Śródziemnego, mimo wyposażenia jej w odpowiednie instrumenty prawne i finansowe służące do tego działania, to należy mieć nadzieję, że skorzysta z nadanej jej szansy
zmiany roli na lidera, który bierze odpowiedzialność za region. Wtedy z pewnością
będą mogły urzeczywistnić się słowa Prezydenta Francji – Nicolasa Sarkozy’ego, że
Unia na Rzecz Regionu Morza Śródziemnego utoruje drogę wielkiemu marzeniu o
pokoju i wielkiemu marzeniu o cywilizacji.

23

K. Kik, Światowe aspiracje UE. Główne motywy i podstawowe kierunki, Kielce 2008, s.163-164.

24

P. J. Borkowski, Polityka sąsiedztwa UE, Warszawa 2009, s. 207.
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MGR ART UR SOB OLEWSK I
POLSKA AKADEMIA NAUK,
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

Komitet Regionów a Europejska Polityka Sąsiedztwa UE

Streszczenie: Komitet Regionów nie ma wyraźnych kompetencji traktatowych w obszarze
relacji zewnętrznych Unii Europejskiej (UE). Celem artykułu jest analiza dostępnych instrumentów formalnych, tj. deklaracji politycznych, rezolucji i opinii, za pomocą których Komitet
Regionów może oddziaływać na pozycję Europy na arenie międzynarodowej. Analizie poddane zostają także merytoryczne aspekty relacji Komitetu Regionów z władzami państw uczestniczących w programie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w szczególności objętych Unią dla
Śródziemnomorza oraz Partnerstwami Wschodnim i Północnym. Analizy te mają ponadto
odpowiedzieć na pytanie, czy zaangażowanie Komitetu Regionów w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wzmacnia pozycję komitetu w systemie instytucjonalnym UE.

Wprowadzenie

K

omitet Regionów jest organem doradczym Parlamentu Europejskiego (PE), Rady
i Komisji Europejskiej (KE)1. Zgodnie z art. 307 ust. 1 TFUE Komitet Regionów
jest konsultowany przez Parlament Europejski, radę lub komisję w przypadkach przewidzianych w traktatach (opiniowanie obligatoryjne) oraz we wszelkich innych przypadkach, w szczególności gdy mają one związek ze współpracą transgraniczną, o ile
jedna z tych instytucji uzna to za stosowne (opiniowanie fakultatywne). Opinie komitetu nie mają charakteru wiążącego, a ewentualny brak opinii po upływie terminu wyznaczonego przez PE, radę lub KE nie stanowi przeszkody w podjęciu dalszych działań prawodawczych. Traktaty nie przewidują również obowiązku wyjaśniania przez
PE, radę i komisję nieuwzględniania stanowisk komitetu w przyjmowanych rozwiązaniach legislacyjnych2. Niedopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii Komitetu Regionów może skutkować natomiast stwierdzeniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE
nieważności aktu przyjętego z naruszeniem obowiązku traktatowego3. W przypadku,
1
Por. art. 13 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 300 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej: „Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które pełnią funkcje doradcze”. Teksty Traktatu o Unii Europejskiej
(TUE) oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w brzmieniu nadanym przez Traktat
z Lizbony – Dz. Urz. UE 2010, C 81/1 z 30.03.2010.
2

EU-Kommentar, (red.) J. Schwarze, Baden–Baden 2000, s. 2155.

M. Górka, Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska,
Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 190.
3
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gdy konsultowany jest Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów powinien zostać poinformowany przez Parlament Europejski, radę lub komisję o żądaniu
wydania opinii przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny. W takim przypadku Komitet
Regionów może, jeśli uzna, że wchodzą w grę specyficzne interesy regionalne także wydać opinię w tym przedmiocie (opiniowanie akcesoryjne). Komitet Regionów
może ponadto wydawać opinie z własnej inicjatywy w przypadkach, gdy uzna to za
stosowne (opiniowanie z własnej inicjatywy). Opinie komitetu, jak również protokół
z obrad przesyłane są Parlamentowi Europejskiemu, radzie i komisji.
Komitet Regionów jest, pomimo braku wyraźnych podstaw traktatowych, zaangażowany w relacje zewnętrzne Unii Europejskiej4. Wprawdzie relacje zewnętrzne UE
nie zostały wskazane jako przedmiot obligatoryjnej działalności opiniodawczej Komitetu Regionów5 i nie stanowią podstawowego przedmiotu opinii fakultatywnych,
akcesoryjnych i podejmowanych z własnej inicjatywy6, komitet uznaje, że powinien
być aktywny także w tym obszarze, a relacje międzynarodowe nie powinny być ograniczane tylko do stosunków międzypaństwowych7. Istotnym wymiarem działań UE
na arenie międzynarodowej powinna być konkretna współpraca na poziomach regionalnym i lokalnym („dyplomacja regionów i miast”)8.
Komitet Regionów uznaje, że w obliczu dalszego rozwijania przez UE relacji zewnętrznych, musi odnaleźć własne miejsce w tym obszarze aktywności UE. W opracowaniach o charakterze strategicznym komitet analizuje swoje kompetencje formalne i możliwości faktycznego oddziaływania na relacje zewnętrzne UE9. Komitet
Regionów próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ze względu na swój status w systemie instytucjonalnym UE jako organu doradczego oraz status swoich członków, jako
przedstawicieli społeczności regionalnych i lokalnych UE, może przypadać mu jakaś
szczególna rola w działaniach UE na arenie międzynarodowej. Władze i członkowie
Komitetu Regionów uznają, że powinien on – w miarę swoich możliwości i kompetencji formalnych – wspierać społeczności regionalne i lokalne państw kandydujących w trakcie przygotowań do akcesji oraz wspólnie z instytucjami UE współkształtować relacje polityczne UE z państwami sąsiadującymi i innymi państwami trzecimi.
4
L. Van den Brande, Umacnianie Unii Europejskiej z udziałem obywateli, miast i regionów, „Regiony i
Gminy Europy”, nr 61, październik-listopad 2008, s. 2.
5
Traktatowo wyznaczone obszary obligatoryjnego opiniowania Komitetu Regionów to: transport kolejowy, drogowy i śródlądowy (art. 91 TFUE oraz art. 100 ust. 2 TFUE); zatrudnienie (art. 148 ust. 2
TFUE oraz art. 149 TFUE); polityka społeczna (art. 153 ust 2a i 2b TFUE); Europejski Fundusz Społeczny (art. 164 TFUE); edukacja, młodzież i sport (art. 165 ust. 2 i 4 TFUE); kształcenie zawodowe (art.
166 ust. 2 i 4 TFUE); kultura (art. 167 ust. 2 i 5 TFUE); zdrowie publiczne (art. 168 ust. 4 i 5 TFUE);
rozwijanie sieci transeuropejskich, tj. transportowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej (art. 171 i
art. 172 TFUE); spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (art. 175, art. 177 oraz art. 178 TFUE);
środowisko naturalne (art. 191 oraz art. 192 ust. 1, 2 i 3 TFUE); energetyka (art. 194 ust. 1 i 2 TFUE).

Opinie fakultatywne, akcesoryjne i z własnej inicjatywy Komitetu Regionów dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z polityką regionalną UE i zrównoważonym rozwojem regionów w państwach członkowskich UE.
6

7

The Committee of the Regions external relations strategy, 2 September 2005, CdR 196/2005, s. 2.

8

L. Van den Brande, op. cit., s. 2.

9

Por. m.in.: Strategie für die Aussenbeziehungen des AdR, 21 Oktober 2004, R/CdR 279/2004.
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Doświadczenie Komitetu Regionów i jego członków powinno również zostać wykorzystane dla stworzenia we wszystkich państwach podstaw systemu demokratycznego
na poziomie władzy regionalnej i lokalnej. Temu celowi ma służyć otwartość komitetu
na dialog i współpracę10.
Zdefiniowanie udziału Komitetu Regionów w relacjach zewnętrznych UE dokonane zostało w Protokole o szczegółach współpracy pomiędzy Komisją Europejską i Komitetem Regionów11. Zgodnie z nim o współpracy: „Komitet Regionów podejmuje
działalność w tych obszarach relacji zewnętrznych UE, w których władze lokalne i
regionalne posiadają odpowiednie kompetencje. Współpraca z Komisją Europejską
jest skoncentrowana na tych działaniach, w których Komitet Regionów potwierdził
swój wkład w politykę Unii Europejskiej:
• Towarzyszenie procesom rozszerzenia i dostosowania;
• Wsparcie polityki sąsiedztwa;
• Dążenie do wprowadzenia i poprawy standardów demokratycznych na poziomie
regionalnym i lokalnym w państwach kandydujących, sąsiadujących i trzecich;
• Rozwijanie i monitorowanie współpracy zdecentralizowanej;
• Współpraca transgraniczna oraz międzyregionalna”12.
Początkowo działalność Komitetu Regionów w relacjach zewnętrznych UE koncentrowała się na procesie rozszerzenia Unii Europejskiej. Jednakże w miarę rozwijania przez UE stosunków z państwami sąsiadującymi w ramach programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa13, stanowiącego także jeden z priorytetów politycznych
Komisji Europejskiej na rok 201014, komitet postanowił zaangażować się w te prace.
Podstawowym zagadnieniem, jakie postawił przed sobą Komitet Regionów, była jakość, intensywność i formy współpracy ze stowarzyszeniami władz regionalnych i lokalnych państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa15.
10

Ibidem, s. 2–3.

Protocole portant sur les modalités de coopération entre la Commission Européenne et le Comité des
Régions, 17 novembre 2005 [Online], dostępne: http://www.cor.europa.eu, 20.06.2008.
11

12
Postanowienia te powtarza strategia współpracy z zagranicą Komitetu Regionów. Zob.: The Committee of the Regions external relations…, s. 3.

Europejska Polityka Sąsiedztwa obejmuje następujące państwa: Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Białoruś –
wschodni wymiar Europy; Algierię, Maroko, Egipt, Tunezję, Izrael, Autonomię Palestyńską, Jordanię, Syrię,
Liban, Libię – południowi sąsiedzi Europy; Armenię, Azerbejdżan, Gruzję – państwa Kaukazu Południowego. UE rozszerza na te państwa wiele przywilejów rynku wewnętrznego, oferuje dodatkowe koncesje
handlowe i pomoc finansową. W zamian za to sąsiedzi Unii Europejskiej mają w większym stopniu angażować się w reformy demokratyczne i gospodarkę rynkową oraz poświęcać więcej uwagi prawom człowieka.
Rosja, Ukraina, Mołdawia i większość krajów Kaukazu Południowego i Azji Środkowej mają podpisane z
UE umowy obejmujące handel, współpracę polityczną, ochronę środowiska oraz współpracę w sprawach
naukowych i kulturalnych („układy o partnerstwie i współpracy”). W przypadku swego największego sąsiada – Rosji, UE tworzy cały program współpracy w szerokim zakresie zagadnień. Za: A. Legocka, Porównanie
koncepcji polityki wschodniej Unii Europejskiej, [w:] A. Rácz, D. Král, Partnerstwo Wschodnie w kontekście
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej, Kraków–Bruksela 2009, s. 60–64.
13

Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Roczna strategia polityczna na rok 2010, Bruksela, 18.02.2009, KOM
(2009) 73 wersja ostateczna.
14

15

Strategie für die Aussenbeziehungen…, s. 1.
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Działalność opiniodawcza i polityczna Komitetu Regionów
Ze strategicznego punktu widzenia Komitet Regionów postrzega swoją rolę i zadania
w obszarze Europejskiej Polityki Sąsiedztwa następująco16:
• Promowanie zdywersyfikowanego podejścia do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,
różnicującego pomiędzy państwami obszaru Morza Śródziemnego oraz Rosją i
nowymi państwami graniczącymi z UE;
• Zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych w rozwijanie i wdrażanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa;
• Pomoc w ustanowieniu wytycznych dla programów współpracy międzyregionalnej i transgranicznej oraz przyczynienie się do powstania i wdrożenia nowego instrumentu współpracy sąsiedzkiej.
Komitet Regionów w pełni popiera stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zasad,
zakresu geograficznego oraz metodologii wdrażania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa17.
W opinii fakultatywnej – Komunikat KE: Rozleglejsza Europa – Sąsiedztwo – nowe ramy
dla relacji z naszymi wschodnimi i południowymi sąsiadami oraz prace nad Nowym Instrumentem dla Polityki Sąsiedztwa18, Komitet Regionów podkreślił znaczenie relacji UE z
państwami sąsiadującymi dla bezpieczeństwa i stabilności nie tylko tych państw, ale całej
Europy. Komitet zaproponował władzom regionalnym i lokalnym tych państw sąsiadujących nawiązanie współpracy, dzięki której wzmocnione zostaną procesy demokratyzacji, decentralizacji i modernizacji administracji terytorialnej. W kolejnej opinii fakultatywnej - Komunikat KE: Europejska Polityka Sąsiedzka – dokument strategiczny (dalej
jako – „pierwsza opinia na temat EPS”)19 Komitet Regionów podkreślił rolę samorządów
lokalnych i regionalnych jako prawomocnych partnerów w ramach Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa. W opinii tej wiele miejsca poświęcono problemom związanym z migracją i
rolą władz regionalnych i lokalnych w rozstrzyganiu i radzeniu sobie ze skutkami zarówno migracji nielegalnej (przyjmowanie imigrantów), jak i migracji legalnej (konieczność
zapewnienia usług lokalnych). Jednocześnie, mimo stwierdzenia że od 2004 r. poczyniono istotne postępy w zakresie praw człowieka i demokracji, zaapelowano o kontynuowanie współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz społeczeństwem obywatelskim
państw uczestniczących w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa w celu zwiększenia ochrony
praw człowieka, praw mniejszości, kobiet i dzieci. Ponadto w pierwszej opinii na temat EPS:
• Wyrażono poparcie dla samorządów lokalnych i regionalnych państw członkowskich UE w celu tworzenia programów ułatwiających „dyplomację miejską” oraz
nawiązywanie kontaktów międzyludzkich;
• Zaapelowano o stworzenie możliwości działania organizacjom społeczeństwa
obywatelskiego na terytoriach separatystycznych (Osetia Południowa, Abchazja,
Naddniestrze, Górski Karabach, Bliski Wschód, Afryka Zachodnia – strefy „zamrożonych konfliktów”).
16

The Committee of the Regions external relations…, s. 3.

17

CoR Impact Assessment Report 2004, R/CdR 62/2005 Item 10, s. 5.

18

Opinia fakultatywna Komitetu Regionów z 9 października 2003 r., CdR 175/2003.

19

Opinia fakultatywna Komitetu Regionów z 14 kwietnia 2005 r., CdR 336/2004.
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Większość tych postulatów powtórzono w wydanej w 2008 r. kolejnej opinii fakultatywnej Komitetu Regionów oceniającej komunikat Komisji Europejskiej – Silna
Europejska Polityka Sąsiedztwa (dalej jako – „druga opinia na temat EPS”)20. W opinii
tej w szczególności:
• Pozytywnie oceniono utworzenie nowego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa, pozwalającego na współpracę z regionami graniczącymi z UE;
• Pozytywnie oceniono propozycję przedstawioną na posiedzeniu ministrów spraw
zagranicznych UE w dniu 26 maja 2008 r., by zacieśnić związki z państwami
ościennymi UE na wschodzie i Kaukazie Południowym, a mianowicie z Armenią,
Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.
Pozostała działalność opiniodawcza i polityczna Komitetu Regionów dotycząca
państw objętych programem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa to w szczególności (w
ujęciu chronologicznym):
• Deklaracja Komitetu Regionów dotycząca Izraela i Palestyny21;
• Opinia wstępna na temat partnerstwa eurośródziemnomorskiego oraz władz regionalnych i lokalnych: konieczność współpracy i szczególnych mechanizmów
zdecentralizowanej współpracy22;
• Zarządzanie lokalne i regionalne w Rosji oraz rozwój współpracy pomiędzy UE i
Rosją23;
• Zarządzanie lokalne i regionalne na Ukrainie oraz rozwój współpracy pomiędzy
UE i Ukrainą24.
Elementem zaangażowania Komitetu Regionów w Europejską Politykę Sąsiedztwa
jest także udział we wdrażaniu i jednoczesna ocena nowych instrumentów finansowych tej polityki, szczególnie w kontekście programów współpracy transgranicznej i
międzyregionalnej oraz programów wspomagających tworzenie nowych instytucji w
państwach sąsiadujących25.
Komitet Regionów w partnerstwie z Radą Europy podejmuje się ponadto misji
obserwacyjnych wyborów w państwach uczestniczących w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślają, że w takich przypadkach
KE i Komitet Regionów starają się realizować ten sam cel, którym jest lepsze poszanowanie podstawowych wartości demokracji i praw człowieka. Komisja Europejska
jako bardzo ważne i dobrze widziane postrzega inicjatywy obserwowania wyborów
podejmowane przez Komitet Regionów26, gdyż pozwalają one częściej, uważniej i skuteczniej monitorować wiele poziomów wyborów (wybory gminne, lokalne, regional20
21

Opinia fakultatywna Komitetu Regionów z 9 października 2008 r., CdR 134/2008.
Deklaracja Komitetu Regionów z 3 lipca 2003, CdR 222/2003.

22

Opinia fakultatywna Komitetu Regionów z 21 kwietnia 2004 r., CdR 327/2004.

23

Opinia Komitetu Regionów z inicjatywy własnej z 18 listopada 2004 r., CdR 105/2004.

24

Opinia Komitetu Regionów z inicjatywy własnej z 11 października 2007 r., CdR 34/2007.

25

Ang. institution-building programmes. Por. także: Arbeitsprogramm 2007…, s. 3-4.

26

Inicjatywy takie są podejmowane także przez Parlament Europejski i Organizację Bezpieczeństwa

i Współpracy w Europie.
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ne czy ogólnokrajowe). Ponadto obywatele tych państw mogą odwołać się do zaleceń
wydanych przez misję i kontrolować ich realizację przez swych demokratycznie wybranych przedstawicieli27.

Udział Komitetu Regionów w pracach
na rzecz Partnerstwa Wschodniego
W grudniu 2008 r. Komitet Regionów został formalnie zaproszony przez Komisję Europejską do udziału w pracach Partnerstwa Wschodniego28, w szczególności w
ramach dwóch platform tematycznych: Demokracja, dobre zarządzanie i stabilność
oraz Kontakty międzyludzkie29. Jednocześnie Komisja Europejska zaapelowała do
Komitetu Regionów o podjęcie prac w celu utworzenia Stowarzyszenia Władz Regionalnych i Lokalnych Państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego30.
Komitet Regionów w drugiej opinii na temat EPS z zadowoleniem przyjął przedstawioną Radzie Europejskiej wspólnie przez Polskę i Szwecję propozycję utworzenia
Partnerstwa Wschodniego. W kwietniu 2009 r. Komitet Regionów przyjął opinię fakultatywną Rola władz lokalnych i regionalnych w ramach Partnerstwa Wschodniego
(dalej jako Opinia nt. Partnerstwa Wschodniego)31. W opinii tej pozytywnie oceniono
wszystkie podstawowe założenia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, dotyczące w
szczególności:
• Zamiaru korzystania przez UE z umów stowarzyszeniowych, jako formy zacieśniania
stosunków pomiędzy państwami objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego a UE;
27
Wywiad z komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa Benitą Ferrero-Waldner, „Regiony i Gminy Europy”, nr 61, październik-listopad 2008, s. 5–6.
28
Zob.: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Partnerstwo wschodnie”, Bruksela,
3.12.2008, KOM (2008) 823 wersja ostateczna, s. 15–16. Partnerstwo Wschodnie jest wspólną inicjatywą
Polski i Szwecji skierowaną do następujących państw: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Główne obszary współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego obejmują: stopniową integrację z gospodarką UE; mobilność i bezpieczeństwo; bezpieczeństwo energetyczne; wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego. Zob. także: W. Cimoszewicz, Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej,
[w:] Wpływ członkostwa nowych państw UE na relacje ze wschodnimi państwami ościennymi – raport,
Białystok 2009 r., s. 7‑8.

W ramach pierwszej platformy tematycznej Komitet Regionów podjął się stworzenia programu
szkoleń dla władz regionalnych i lokalnych państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim, zmierzających do wzmocnienia ich zdolności administracyjnych. W ramach drugiej platformy tematycznej
Komitet Regionów zachęca naukowców z państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim do zaangażowania się w działania Europejskiego Obszaru Badawczego. Za: L. Van den Brande, Forum on
local and regional dimension of the Eastern Partnership. Opening Speech, 16 June 2009, Committee of the
Regions, Brussels.
29

30
Commission for External Relations and Decentralised Cooperation (RELEX) – Work Programme 2009,
CdR 316/2008, s. 4. Zarówno prezydencja czeska (pierwsza połowa 2009 r.), jak i prezydencja szwedzka
(druga połowa 2009 r.) zamierzały wzmocnić Partnerstwo Wschodnie poprzez poprawę relacji z państwami objętymi tą inicjatywą oraz doprowadzenie do alokacji konkretnych środków na ten cel w budżecie UE.
31

Por. opinia fakultatywna z 22 kwietnia 2009 r., CdR 78/2009.
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• Zamiaru zawierania z państwami objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego
„układów o mobilności i bezpieczeństwie”, przewidujących m.in. ułatwienia wizowe i skoordynowaną opiekę konsularną dla obywateli państw członkowskich UE
w danym regionie;
• Zamiaru tworzenia kompleksowych stref wolnego handlu z każdym z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, z jednoczesnym zastrzeżeniem ich
tworzenia dopiero po przystąpieniu tych państw do Światowej Organizacji Handlu
(World Trade Organization – WTO).
Pozytywnie zaopiniowano zamiar stopniowego zwiększania alokacji finansowej na
rzecz inicjatywy Partnerstwa Wschodniego32. Po raz kolejny podkreślono rolę władz
regionalnych i lokalnych jako kluczowych partnerów w realizacji tej inicjatywy. Zaangażowaniu tych władz w inicjatywę Partnerstwa Wschodniego służyć ma Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych Państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, w którego tworzeniu Komitet Regionów zamierza aktywnie uczestniczyć.
W skład stowarzyszenia powinna wejść równa liczba przedstawicieli UE i państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego33. W opinii nt. Partnerstwa Wschodniego komitet zobowiązał się ponadto do konsultowania Komisji Europejskiej i rządów
państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim – we współpracy z władzami
regionalnymi i lokalnymi tych państw – w zakresie identyfikowania pilotażowych
programów rozwoju regionalnego. Programy te powinny być wzorowane na polityce
regionalnej UE.

Rola Komitetu Regionów w tworzeniu Unii
na rzecz Regionu Morza Śródziemnego
Komitet Regionów szczególnie aktywnie angażuje się w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w tzw. Proces barceloński – Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego34. Po szczycie Rady Europejskiej w Paryżu 13 lipca 2008 r., na którym oficjalnie
ogłoszono projekt Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, Przewodniczący Ko32

W 2008 roku alokacja ta wynosiła 450 milionów euro, w 2013 roku ma wynosić 785 milionów euro.

Delegacja UE powinna według komitetu składać się z następujących osób: Przewodniczący Komitetu, Pierwszy Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Komisji Komitetu odpowiadającej za relacje zewnętrzne oraz 27 członków desygnowanych przez Sekretariat Generalny Komitetu, z uwzględnieniem
kryteriów narodowości, przynależności do poszczególnych grup politycznych oraz równości płci. Delegacje państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim powinny składać się z pięciu przedstawicieli z
każdego państwa uczestniczącego.
33

Projekt Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego przewiduje stworzenie nowych ram dialogu
eurośródziemnomorskiego i nadanie mu nowej dynamiki, a jednocześnie zachowuje dorobek polityczny
procesu barcelońskiego na rzecz stabilizacji i demokracji. To nowe partnerstwo obejmujące 27 państw
członkowskich UE oraz Albanię, Algierię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czarnogórę, Egipt, Izrael,
Jordanię, Liban, Maroko, Mauretanię, Monako, Autonomię Palestyńską, Syrię, Tunezję i Turcję ma być
oparte na konkretnych projektach opracowanych w skali regionów, zwłaszcza w dziedzinie oczyszczania
Morza Śródziemnego, energetyki, ochrony ludności i transportu. Za: Proces barceloński: Unia na rzecz
Regionu Morza Śródziemnego nie powinien ograniczać się do stosunków międzyrządowych, „Regiony i
Gminy Europy” 2008, nr 61, październik-listopad 2008, s. 7.
34
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mitetu Regionów – Luc Van den Brande – wyraził poparcie dla tej inicjatywy: Aby
osiągać konkretne wyniki w procesie barcelońskim, wznowionym dzięki Unii na rzecz
Regionu Morza Śródziemnego, nie można go ograniczać do stosunków międzyrządowych, musi się w nim także szerzyć współpracę między poszczególnymi obszarami prowadzoną z powodzeniem przez podmioty regionalne i lokalne. Komitet Regionów pomoże w realizacji zobowiązań szczytu paryskiego35.
Problematyka Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego stała się także przedmiotem działalności opiniodawczej Komitetu Regionów. W drugiej opinii na temat
EPS komitet z zadowoleniem przyjął odnowienie partnerstwa eurośródziemnomorskiego i podkreślił konieczność wsparcia dialogu między władzami regionalnymi i
lokalnymi państw członkowskich UE i ich odpowiednikami w regionie południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. W październiku 2008 r. Komitet Regionów
przyjął opinię fakultatywną poświęconą wyłącznie tej problematyce – Proces barceloński: Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. Jakie skutki dla samorządu terytorialnego?36 W opinii tej powtórzono przekonanie, że podejmowane po obu stronach
basenu Morza Śródziemnego inicjatywy skupiające się wyłącznie na podejściu dyplomatycznym nie doprowadzą do powstania trwałych rozwiązań, o ile demokracja
lokalna nie znajdzie się w centrum debaty. Władze regionalne i lokalne powinny zostać zaangażowane w tę inicjatywę nie tylko na etapie wdrażania, ale w cały proces
współpracy, tj. od chwili przygotowywania strategii, poprzez wdrażanie programów
i projektów, aż do etapu monitorowania procesu i oceny wyników. Pozytywnie oceniono uruchomienie w ramach istniejącego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa
nowego programu CIUDAD. Zadaniem tego programu jest wspieranie współpracy
w zakresie rozwoju obszarów miejskich i dialogu w regionie śródziemnomorskim.
Komitet Regionów zaproponował ponadto ustanowienie Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Regionalnego i Lokalnego (Assemblée Régionale et Locale euro-méditerranéenne – ARLEM)37. Zgromadzenie to miałoby się składać, z jednej strony
– z członków Komitetu Regionów i przedstawicieli europejskich i międzynarodowych stowarzyszeń działających w ramach współpracy eurośródziemnomorskiej, a
z drugiej – z takiej samej liczby przedstawicieli samorządów terytorialnych państw
południowych i wschodnich wybrzeży basenu Morza Śródziemnego. Zgromadzenie
to miałoby stanowić stałą platformę dialogu, wymiany i współpracy. Jednocześnie z
tym postulatem Komitet Regionów wezwał do uznania go za organ doradczy w ramach przyszłego kierownictwa inicjatywy Proces barceloński: Unia na rzecz Regionu
Morza Śródziemnego38.

35

Proces barceloński…, s. 7.

36

Opinia fakultatywna z 9 października 2008 r., CdR 236/2008.

Do inicjatywy tej komitet zachęcony został przez Komisję Europejską. Za: L. Van den Brande, Umacnianie Unii Europejskiej…, s. 2.
37

38
Por. także: Commission for External Relations…, s. 4. Swoje zalecenia zmierzające do stworzenia
formalnego systemu przedstawicielstwa samorządów terytorialnych komitet przedstawił także na konferencji ministerialnej w dniach 3 i 4 listopada 2008 r. w Marsylii.
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Relacje Komitetu Regionów z pozostałymi państwami
objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa
Komitet Regionów poszukuje możliwości zaangażowania się w dialog z władzami
regionalnymi i lokalnymi Federacji Rosyjskiej. Taką okazję w ocenie komitetu stanowią doroczne szczyty UE-Rosja. W tym obszarze relacji zewnętrznych UE Komitet
Regionów postuluje implementację nowego instrumentu – umowy standardowej w
formie Memorandum of Understanding, uzupełnionej o odpowiednie wytyczne – który mógłby zostać wykorzystany do zawierania porozumień o współpracy pomiędzy
władzami regionalnymi i lokalnymi państw członkowskich UE oraz ich rosyjskimi
odpowiednikami39. Z kolei w opinii nt. Partnerstwa Wschodniego komitet podkreśla,
że inicjatywa Partnerstwa Wschodniego powinna pozostać otwarta także dla Federacji Rosyjskiej, która mogłaby uczestniczyć w pracach poszczególnych platform tematycznych i paneli, szczególnie wtedy, gdy takie uczestnictwo mogłoby być uzasadnione względami geograficznymi lub ekonomicznymi40. Współpracy mogłoby służyć
także zaproszenie przedstawicieli Federacji Rosyjskiej w charakterze obserwatorów
do udziału w pracach Stowarzyszenia Władz Regionalnych i Lokalnych Państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego41.
Komitet Regionów zadeklarował swoje zaangażowanie także w prace Partnerstwa
Północnego42, w spotkaniach którego aktywnie uczestniczy. W swoim dokumencie
strategicznym przewidział stworzenie organu konsultacyjnego, najlepiej w ramach już
istniejącej organizacji bądź instrumentu finansowego, który reprezentowałby wszystkie europejskie, krajowe, regionalne i lokalne władze zaangażowane w Partnerstwo
Północne43. W ocenie komitetu Partnerstwo Północne powinno zostać mocno zintegrowane ze strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego, obejmującą swym zakresem
osiem państw członkowskich UE44 oraz Norwegię, Rosję i Białoruś45. Wymiar terytorialny współpracy w regionie Morza Bałtyckiego komitet poddał ocenie w przygotowanej z inicjatywy własnej opinii na temat: Rola władz lokalnych i regionalnych w
ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego46. Strategia ta powinna według
Komitetu Regionów służyć przede wszystkim właściwej implementacji polityki spójności UE w jej wymiarze terytorialnym. Dynamiczny rozwój wybranych obszarów re39

The Committee of the Regions external relations…, s. 6.

Komitet sugeruje także ewentualne zaangażowanie w prace Partnerstwa Wschodniego przedstawicieli Turcji.
40

41

Por. pkt. 45. opinii nt. Partnerstwa Wschodniego.

Uczestnikami Partnerstwa Północnego są: Unia Europejska, Islandia, Norwegia i Federacja Rosyjska. Za: Northern Dimension Policy Framework Document, effective as 1 January 2007, [Online], dostępne: http://www.ndphs.org/internalfiles/File/Strategic.pdf, 01.09.2010.
42

43

Por. The Committee of the Regions external relations…, s. 6.

44

To jest: Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Polskę, Szwecję.

Za: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bruksela, 10.6.2009, KOM (2009) 248 wersja ostateczna.
45

46

Opinia z inicjatywy własnej z 22 kwietnia 2009 r., CdR 381/2008.
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gionu nie może się odbywać kosztem innych obszarów. Istotnym elementem strategii
muszą być także kluczowe dla tego regionu kwestie energetyczne.
Istotność makroregionów dla liczącej 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
szczególnie w ramach koncepcji spójności terytorialnej UE, została podkreślona przez
komitet także w odniesieniu do regionu Dunaju. W związku z pracami w Komisji Euopejskiej nad strategią UE dla regionu Dunaju, obejmującego państwa członkowskie
UE, państwa kandydujące i potencjalnie kandydujące oraz państwa objęte Europejską
Polityką Sąsiedztwa47, w październiku 2009 r. Komitet Regionów przyjął opinię fakultatywną Strategia UE dla regionu Dunaju48. W ocenie komitetu region Dunaju powinien być uznany za jeden ponadnarodowy europejski obszar wsparcia, co pozwoli
w pełni wykorzystać leżący w nim potencjał gospodarczy i społeczny oraz umożliwi postrzeganie Dunaju jako wspólnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i
historycznego całej Europy. Za mające kluczowe znaczenie dla unijnej strategii dla
regionu Dunaju Komitet Regionów uznał następujące dziedziny: transport, ochronę
środowiska i bezpieczeństwo energetyczne, gospodarkę, oświatę i kulturę oraz pracę,
ochronę zdrowia i sprawy społeczne49.

Podsumowanie
Komitet Regionów nie ma jednoznacznych kompetencji traktatowych w obszarze
relacji zewnętrznych Unii Europejskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika jednoznacznie, że Komitet Regionów, chcąc aktywnie włączyć się w kształtowanie pozycji Europy jako partnera na arenie międzynarodowej, skutecznie korzysta z wszystkich dostępnych instrumentów formalnych. Relacji Unii Europejskiej z państwami
uczestniczącymi w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa dotyczą przede wszystkim opinie
Komitetu Regionów podejmowane w ramach konsultacji fakultatywnych i z własnej
inicjatywy. Regulacje dotyczące zaangażowania Komitetu Regionów w relacje zewnętrzne UE, w tym w Europejską Politykę Sąsiedztwa, znalazły się także w Protokole o współpracy pomiędzy Komisją Europejską i Komitetem. W ramach pracy na
rzecz zasad samorządności i demokracji regionalnej i lokalnej oraz realizacji swoich
priorytetów politycznych, komitet utrzymuje relacje zewnętrzne z władzami regionalnymi i lokalnymi państw kandydujących, sąsiadujących i trzecich oraz współpracuje z
ogólnoeuropejskimi stowarzyszeniami władz regionalnych i lokalnych. Ważne praktyczne znaczenie ma udział członków komitetu w misjach obserwujących wybory w
państwach funkcjonujących w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Znaczenie
tej problematyki dla komitetu podkreśla utworzenie i funkcjonowanie w jego ramach
Region Dunaju obejmuje Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię,
Mołdawię i Ukrainę, a w szerszym kontekście terytorialnym także: Czechy, Słowenię, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę. Za: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej strategii na rzecz
regionu naddunajskiego, Strasburg, 21.1.2010, P7_TA(2010)0008.
47

48

Opinia fakultatywna z 8 października 2009 r., CdR 149/2009.

Jednocześnie z pracami nad tą opinią w Komitecie Regionów utworzona została grupa międzyregionalna „Dunaj”.
49
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Komisji ds. stosunków zewnętrznych.
W obszarze Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Komitet Regionów wykazuje szczególne zainteresowanie Unią dla Śródziemnomorza, Partnerstwami Wschodnim i Północnym oraz relacją UE-Federacja Rosyjska. Merytoryczna aktywność komitetu w
ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa to przede wszystkim poparcie dla zamiaru UE dotyczącego korzystania z formuły umów stowarzyszeniowych i „układów o
mobilności i bezpieczeństwie” oraz tworzenia kompleksowych stref wolnego handlu. Komitet Regionów jednoznacznie popiera także zwiększanie przez UE alokacji
finansowych na programy realizowane w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
oraz promuje nowe instrumenty współpracy. W ramach wspierania dialogu między
władzami regionalnymi i lokalnymi państw członkowskich UE i ich odpowiednikami
w państwach uczestniczących w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa Komitet Regionów
jest także współodpowiedzialny za tworzenie stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych państw członkowskich UE oraz państw objętych wymiarem śródziemnomorskim, wschodnim i północnym UE.
Istotne zaangażowanie Komitetu Regionów w Europejską Politykę Sąsiedztwa
wzmacnia jego pozycję w systemie instytucjonalnym UE, tym bardziej, że duża część
prowadzonej w tych obszarach działalności wymaga współpracy komitetu z Komisją
Europejską, Radą i Parlamentem Europejskim. Fakt przyjmowania przez Komitet Regionów opinii fakultatywnych dotyczących Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wskazuje
na uznanie faktycznych kompetencji komitetu w tym obszarze działań UE na arenie
międzynarodowej przez trzy najważniejsze instytucje unijne, tj. Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.
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Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej
w kontekście zapisów traktatowych

Streszczenie: Obecna Unia Europejska aspiruje do pierwszoplanowej roli na scenie międzynarodowej. Wspólny ogromny potencjał m.in. gospodarczy, finansowy i polityczny, jakim dysponują wszystkie państwa członkowskie, jest podstawą tych aspiracji. Zrealizować je ma pomóc
Traktat Lizboński, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r., po prawie dwuletnim okresie
ratyfikacji przez członków UE. Od tego czasu unia dysponuje lepszymi instrumentami do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku na arenie międzynarodowej. Otwarta pozostaje kwestia,
czy stworzone mechanizmy są wykorzystywane skutecznie.

Wstęp

U

nia Europejska pragnie odgrywać na arenie międzynarodowej rolę adekwatną
do potencjału politycznego, gospodarczego i dyplomatycznego 27 państw członkowskich. Unijne ambicje sięgają daleko dalej niż bieżące globalne wpływy. Dotychczas zasadniczą słabością unii była jej asymetryczność w polityce zagranicznej. UE
jest bezspornym ekonomicznym gigantem, jednak w wymiarze międzynarodowym
wciąż nie odgrywa istotnej roli jako polityczny gracz1. W realizacji globalnych aspiracji ma pomóc traktat podpisany 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, z której pięć wieków
temu portugalska flota wyruszała odkrywać i podbijać Nowy Świat, aby budować potęgę Królestwa Portugalii.
Choć Unia Europejska nie ma zamiarów podboju nowych terenów, to jednym z
głównych celów, jakie przed sobą stawia, jest poszerzanie obszaru stabilizacji politycznej
i gospodarczej, rozwój demokracji, szczególnie na regiony sąsiadujące. Traktat dał unijnym przywódcom instrumenty do odgrywania silniejszej roli w zglobalizowanym świecie. Zgodnie z zamierzeniami zwolenników reform przyjęcie, ratyfikacja i wprowadzanie
1
K. Miszczak, Traktat reformujący UE – proponowane zmiany w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa”. Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej –
analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski, (red.) J. Barcz, Warszawa 2007, s. 84.
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w życie traktatu z Lizbony miało stanowić impuls do zdefiniowania nowego podejścia
do unijnej działalności międzynarodowej. Podejścia nastawionego na aktywniejsze niż
dotychczas oddziaływanie poza granicami unii tak, aby móc efektywnie promować i
bronić jej interesów oraz wartości. Unijna polityka zagraniczna dzięki sprawniejszym
instytucjom i efektywniejszym mechanizmom funkcjonowania powinna aktywnie dbać
o interes całej Wspólnoty. Zgodnie z postulatem zdynamizowania unijnej dyplomacji,
powinna szybciej i skuteczniej niż dotychczas reagować na zagrożenia i konflikty. Jest to
szczególnie istotne w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska.
Międzynarodowe problemy, w rozwiązaniu których UE chce odgrywać kluczową
rolę to m.in.: powstrzymanie nuklearnych aspiracji Iranu, stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie czy walka z terroryzmem. Ważne miejsce na liście wyzwań zajmują
te związane z "zapalnymi" miejscami na świecie takimi, jak: Kosowo, Afganistan, Irak,
południowy Kaukaz i Afryka. Równie ważne są stosunki z państwami i regionami, z
którymi unia sąsiaduje, wśród których szczególne miejsce zajmują relacje z Federacją
Rosyjską. Unia wciąż stoi przed trudnym zadaniem ułożenia partnerskich stosunków
z Moskwą, uwzględniających interes wspólnotowy oraz racje nie tylko największych,
ale wszystkich państw członkowskich. Jest to ważne m.in. z uwagi na mającą coraz
większe znaczenie unijną politykę energetyczną. Rosja jest głównym dostawcą surowców energetycznych do Europy, w bardzo dużym stopniu kontroluje rurociągi i
gazociągi dostarczające unii surowce – nie tylko z Rosji, ale również z terenów Morza
Czarnego i Morza Kaspijskiego. Ponadto w relacjach z Moskwą niezmiennie istotne
miejsce zajmuje temat respektowania standardów demokratycznych w Rosji.

Polityka zagraniczna i dyplomacja
Pojęcie dyplomacji Unii Europejskiej ściśle wiąże się z terminem polityki zagranicznej, którą traktaty definiują jako Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa
(WPZiB). Choć często pojęcia dyplomacji i polityki zagranicznej są używane zamiennie to jednak nie są tożsame. Należy więc rozróżnić ich zakres.
Politykę zagraniczną unii określić można jako treść relacji UE z państwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi. Jej celem jest ich realizacja i utrzymywanie. Natomiast dyplomacja UE jest głównym instrumentem, który pozwala unii
wyrażać i realizować swoją politykę zagraniczną – prowadzenia politycznego dialogu
i negocjacji z państwami i organizacjami trzecimi. Obejmuje ona m.in. uregulowania
traktatowe, określone procedury działania oraz wspólnotową strukturę organizacyjną2. Z uwagi na ścisłą zależność niewłaściwe byłoby omówienie tematu dyplomacji
unijnej w oderwaniu od problematyki związanej ze Wspólną Polityką Zagraniczną i
Bezpieczeństwa.
2
Zob. J. Batora, Does the European Union Transform the Institution of Diplomacy?, Arena Working
Papers WP03/6 2003, Center for European studies, University of Oslo, [Online], dostępne: www.arena.uio.
no/publications/working-papers2003/papers/wp03_6.pdf, s. 2.
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Kluczowe dla rozwoju polityki zagranicznej UE i unijnej dyplomacji były wydarzenia na początku lat 90. XX w. W Europie był to okres wielkich zmian politycznych,
upadku doktryny „żelaznej kurtyny”, rozpadu Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich, demokratycznych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i poczucia sukcesu integracji w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Klimat polityczny pomógł przywódcom ówczesnej dwunastki podjąć decyzje o wyjściu poza
gospodarczą sferę współpracy i rozpoczęcie realnej integracji politycznej. Przedtem
pojawiały się postulaty i próby poszerzenia współpracy o politykę obronną, czy ściślejsze współdziałanie państw członkowskich na arenie międzynarodowej. Nie miały
one jednak na celu uwspólnotowienia tych dziedzin, a jedynie wzmocnienie współpracy politycznej państw członkowskich.

Początki – Traktat z Maastricht i Traktat z Amsterdamu
Istotna zmiana nastąpiła w 1992 r. wraz z podpisaniem w Maastricht Traktatu o
Unii Europejskiej, który wyznaczał poszerzenie integracji, dotychczas gospodarczej,
o współpracę w sferze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz o politykę zagraniczną i obronną. Traktat o Unii Europejskiej należy uznać za początek
realnej współpracy w obszarze dyplomacji w ramach struktur Unii Europejskiej. Ta
współpraca umożliwiona została w bardzo dużym stopniu ustanowieniem Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB)3. WPZiB przyjęta została jako drugi z trzech filarów UE – obok integracji gospodarczej, a także współpracy w sferze
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Instytucje i mechanizmy WPZiB w
dużej mierze dały początek unijnej dyplomacji. Jej cele zostały określone jako ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności unii.
Ponadto umacnianie bezpieczeństwa we wszelkich formach, utrzymanie pokoju i
umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty Narodów
Zjednoczonych oraz Aktu Końcowego z Helsinek i celami Karty Paryskiej, w tym dotyczącymi granic zewnętrznych. Również popieranie współpracy międzynarodowej,
rozwijanie oraz umacnianie demokracji i państwa prawnego, a także poszanowanie
praw człowieka i podstawowych wolności4.
Jednym z istotniejszych zapisów Traktatu z Maastricht było potwierdzenie tożsamości Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Unia zyskała prawo aktywnej
legacji, tj. ustanawiania stosunków dyplomatycznych z innymi podmiotami – państwami lub organizacjami międzynarodowymi5. Wśród ustaleń dotyczących współpracy dyplomatycznej było ustanowienie współpracy misji dyplomatycznych i konsularnych Państw Członkowskich oraz delegacji komisji w państwach trzecich i na
3

Ang. Common Foreign and Secirity Policy (CFSP).

4

Traktat o Unii Europejskiej, art. 11.

J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej a Traktat Konstytucyjny, „Raporty i Analizy Centrum Stosunków Międzynarodowych, 4/2005, s. 3.
5
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konferencjach międzynarodowych, a także ich przedstawicielstw w organizacjach
międzynarodowych6. Miała ona przebiegać tak, aby zapewnić poszanowanie i wprowadzenie w życie wspólnych stanowisk oraz wspólnych działań przyjętych przez radę
i przyczyniać się do wprowadzania w życie ochrony dyplomatycznej i konsularnej
obywateli unii na terytorium państw trzecich, gdzie państwo członkowskie, którego
jest się obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego – przewidzianych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską7. Rolę unijnej służby
dyplomatycznej przekazano przedstawicielstwom Komisji Europejskiej. W 1994 r.
zostały one ujednolicone i jako Służba Zewnętrzna Komisji Europejskiej poddana
nadzorowi Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych8. Obecnie jest to ponad
130 delegacji Komisji Europejskiej w państwach trzecich.
Kolejnym etapem rozwoju unijnej polityki zagranicznej był podpisany w 1997 r.
Traktat Amsterdamski. Określił WPZiB, dotychczas pozostającą w kompetencji unii
oraz państw członkowskich, jako politykę wchodzącą w skład kompetencji UE9. Jednym z najważniejszych ustaleń było ustanowienie funkcji Wysokiego Przedstawiciela
do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, pełnionej przez Sekretarza
Generalnego Rady UE. Jego zadania traktat określił jako wspomaganie rady w sprawach objętych wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, zwłaszcza przyczyniając
się do formułowania, opracowania i wprowadzania w życie decyzji politycznych, a w
stosownych przypadkach, działając w imieniu Rady i na zlecenie Prezydencji prowadząc
dialog polityczny ze stronami trzecimi10. Powołano również Zastępcę Sekretarza Generalnego, któremu powierzono obowiązki zarządzania Sekretariatem Generalnym.

W oczekiwaniu na reformy. Traktat Lizboński
Mimo wprowadzonych zmian, unijna polityka zagraniczna wciąż nie spełniała oczekiwań przywódców UE. Działalność Wspólnoty na arenie międzynarodowej charakteryzowało wielość instytucji, instrumentów i podstaw prawnych do działania na szczeblach
międzyrządowym i wspólnotowym. Do tego dochodziły konflikty ambicjonalne. W państwach o dużych aspiracjach do realizowania silnej i niezależnej polityki zagranicznej działalność Brukseli odbierana była jako konkurencja i zagrożenie wobec działań ich rządów.
Celem coraz częściej postulowanych reform było przede wszystkim sprawienie,
by Unia Europejska przemówiła jednym głosem oraz zwiększenie skuteczności unijnych działań na świecie. Tymczasem w działaniach zewnętrznych unię reprezentowali:
6

Traktat o Unii Europejskiej, art. 20.

7

Ibidem, art. 11.

E. Pietras, Służba zewnętrzna Unii Europejskiej (EU external service), „Biuletyn Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych”, nr 48 (152), 28.08.2003, s. 97.
8

9

J. Czaputowicz, op.cit., s. 4.

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty
Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, art. J.17.
10
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przywódca państwa sprawującego prezydencję UE, Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB,
Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych. W
niektórych dziedzinach kompetencje należały również do Komisarza ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej oraz Komisarza ds. Rozszerzenia UE11. Efektem były problemy z
szybkim podejmowaniem decyzji, krzyżowanie się kompetencji, wielogłos unii na scenie międzynarodowej, a w konsekwencji rozmyta i słaba pozycja. Nowe rozwiązania
starych problemów miał przynieść Traktat Konstytucyjny. Został on jednak odrzucony
w referendach przez obywateli Francji i Holandii12. Mimo iż nie wszedł w życie, główne zapisy dotyczące unijnej dyplomacji i polityki zagranicznej zostały przeniesione do
kolejnego traktatu, którym jest Traktat Lizboński13. Wraz z wejściem w życie w dniu 1
grudnia 2009 r. wyznaczył on następny etap integracji. Usprawnienie mechanizmów
funkcjonowania unii, między innymi poprzez reformę instytucji oraz sposobu podejmowania decyzji, było jednym z głównych celów, który przyświecał autorom nowego
traktatu. Dzięki temu działalność UE ma być bardziej dynamiczna, skuteczna i widoczna. Jednym z głównych obszarów, który ma podlegać usprawnieniu jest polityka
zagraniczna. Unia ma mówić jednym głosem na arenie międzynarodowej, np. wobec
Rosji, czy na temat bezpieczeństwa energetycznego Europy. Skala oczekiwań związana z postulatem wzmocnienia międzynarodowej roli UE była i wciąż pozostaje bardzo
duża. Przy okazji kampanii informacyjnych i promujących traktat w większości państw
członkowskich dokument ten niejednokrotnie był przedstawiany jako ten, który daje
ogromne możliwości realizacji tych postulatów. Towarzyszyła temu wiara, że nowe mechanizmy zostaną właściwie wykorzystane, czego efektem będzie bardziej dynamiczna i
skuteczna wspólna polityka zagraniczna unii.
Zgodnie z zapisami traktatu określone zostały wspólne zasady, którymi unia kieruje się w działaniach zewnętrznych i jakie zamierza wspierać na świecie. Są to: demokracja, państwo prawne, powszechność i niepodzielność praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowanie godności ludzkiej, zasady równości i solidarności,
poszanowanie zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego
(art. 10a, ust. 1). Wzmocnieniu pozycji Europy na arenie globalnej ma sprzyjać m.in.
ustanowienie jednolitej osobowości prawnej unii, uproszczenie unijnego systemu decyzyjnego, konsolidacja instytucji i zmniejszenie ilości procedur14.
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Jedną z podstawowych reform, jaką traktat wprowadził jest utworzony urząd Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. W porównaniu
11
U. Karczewska, Rola nowej Komisji Europejskiej w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, „Biuletyn
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 52 (240), 25.11.2004, s. 32.
12
Obywatele Francji odrzucili traktat w referendum przeprowadzonym w dniu 29.05.2005 stosunkiem
głosów 45,1% za i 54,9% przeciw, natomiast obywatele Holandii odrzucili traktat w dniu 01.06.2005
głosując 38,4% za i 61,6% przeciw. Takie wyniki oznaczały, że przyjęcie Traktatu Konstytucyjnego będzie
w praktyce niemożliwe. Państwa członkowskie podjęły decyzję, że potrzebny jest „okres refleksji” nad
przyszłymi reformami.
13
Zob. The Lisbon Treaty and the European Constitution: A side-by-side comparison, styczeń 2008,
[Online], dostępne: http://www.openeurope.org.uk/, 02.12.2010.
14

M. Cichocki, Reforma Unii Europejskiej. Polska perspektywa, „Forum Natolińskie”, Warszawa 2007, s. 5.
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z Traktatem Konstytucyjnym zrezygnowano z nazwania nowej funkcji (Minister Spraw
Zagranicznych Unii). Urząd ten łączy w sobie dwie funkcje, które do tej pory istniały osobno – Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB oraz Komisarza ds. Zewnętrznych
Unii15. Wysoki Przedstawiciel podejmuje działania w dziedzinie WPZiB na podstawie
decyzji podjętych jednogłośnie przez wszystkie państwa członkowskie. Warto podkreślić, iż zgodnie z traktatem wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa realizują
Wysoki Przedstawiciel oraz państwa członkowskie, stosując środki krajowe i unijne16. Tak
więc decyzje dotyczące polityki zagranicznej unii wciąż w dużym stopniu podejmowane
są na poziomie międzyrządowym. Wysoki Przedstawiciel mianowany jest większością
kwalifikowaną przez Radę Europejską, za zgodą przewodniczącego komisji (art. 9e, ust.
1), zatwierdzany w takim samym trybie, jak Przewodniczący Komisji i pozostali członkowie komisji, tj. kolegialnie w drodze głosowania przez Parlament Europejski17.
W zakres kompetencji Wysokiego Przedstawiciela wchodzi prowadzenie WPZiB.
Realizuje ją z upoważnienia rady, może wpływać poprzez swoje propozycje na opracowanie tej polityki, co dotyczy również wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony18. Przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych oraz zapewnia wykonanie decyzji przyjętych przez Radę Europejską i Radę w zakresie spraw odnoszących się do
WPZiB19. Posiada kompetencje reprezentowania unii na arenie międzynarodowej w
tym zakresie. Ma również możliwość prowadzenia w imieniu Unii Europejskie dialogu ze stronami trzecimi oraz wyrażania stanowiska Wspólnoty na forum organizacji
międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych20.
Wysoki Przedstawiciel jest usytuowany w strukturze instytucjonalnej równolegle
w Komisji Europejskiej oraz w Radzie Unii Europejskiej. Uczestniczy również w pracach Rady Europejskiej21. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
oraz Przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych22. W ramach komisji odpowiada za jej obowiązki w dziedzinie stosunków zewnętrznych i koordynację innych
aspektów działań zewnętrznych UE. W wykonywaniu tych obowiązków w ramach
komisji, i tylko w odniesieniu do tych obowiązków, podlega procedurom regulującym
jej funkcjonowanie23. Z jednej strony łączenie funkcji w radzie i komisji może pomóc
zapewnić dobry przepływ informacji i koordynację współpracy na poziomie wspólnotowym i międzyrządowym. Z drugiej strony, usytuowanie jednocześnie w dwóch
instytucjach może rodzić konflikt lojalności pomiędzy interesem wspólnotowym
reprezentowanym przez komisję, a interesem międzyrządowym reprezentowanym
15

K. Miszczak, op.cit., s. 86.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., art. 11, ust. 1.
16

17

Ibidem, art. 9d, ust. 7.

18

Ibidem, art. 9e, ust. 2.

19

Ibidem, art. 13a, ust. 1.

20

Ibidem, art. 13a, ust. 2.

21

Ibidem, art. 9b, ust. 2.

22

Ibidem, art. 9e, ust 3 i 4.

23

Ibidem, art. 9e, ust. 4.
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przez ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich24.
Szczególne umiejscowienie instytucjonalne nowego urzędu, a także zakres kompetencji i obszar działalności sprawiają, że realna pozycja Wysokiego Przedstawiciela
zależy w bardzo dużej mierze od cech osobowościowych osoby sprawującej tę funkcję. Wpływ na taki stan ma również tryb wyboru na ten urząd, tj. w procesie międzyrządowych ustaleń, de facto determinowanych głównie interesami narodowymi
największych państw członkowskich. W tej sytuacji skuteczność działań Wysokiego
Przedstawiciela zależy w sporej mierze od charyzmy, doświadczenia, a także indywidualnej pozycji politycznej wśród czołowych przywódców na arenie globalnej. To
powoduje dużą nieprzewidywalność konstrukcji instytucjonalnej UE. Jednak trzeba
przyznać, że skupienie kompetencji kilku stanowisk w ramach jednego zwiększa szansę na spójne działania międzynarodowe podejmowane przez unię oraz jest krokiem w
kierunku umocnienia wizerunku Wspólnoty na świecie.
Traktat uwzględnia współpracę Wysokiego Przedstawiciela z Parlamentem Europejskim w zakresie głównych aspektów i podstawowych opcji wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także informuje Parlament Europejski o rozwoju tych polityk. Współpraca z PE ma polegać na regularnych
konsultacjach oraz należytym uwzględnianiu poglądów Parlamentu Europejskiego25.
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Za Wysokim Przedstawicielem będzie stać potężny instrument dyplomatyczny,
jakim będzie wspólna Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)26. Będzie
to jedna z największych służb dyplomatycznych na świecie. Jej działalność, która
rozpocznie się 1 stycznia 2011 r. – w pierwszą rocznicę wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego – powinna zwiększyć ciągłość zewnętrznych działań Unii Europejskiej.
Co istotne, ESDZ nie będzie zastępować narodowych służb dyplomatycznych. Europejska Służba Działań Zewnętrznych będzie składać się z urzędników właściwych
służb Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, jak również z personelu delegowanego przez krajowe służby dyplomatyczne. Służba będzie współpracować ze służbami
dyplomatycznymi państw członkowskich27.
Idea Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych wpisuje się w zamiar usprawnienia koordynacji i spójności działania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz nadania jej większej wyrazistości politycznej28. O faktycznej roli zadecyduje
Zob. J. Czeputowicz, op.cit., s. 9: przywołuje on wątpliwości wyrażane w pracach nad Traktatem
Konstytucyjnym, w którym taką pozycję zajmował Minister Spraw Zagranicznych. Skutkować to mogło
wystąpieniem konfliktu interesów. Z jednej strony powinien mieć zaufanie zasiadających w radzie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich, z drugiej natomiast – zawiązany będzie zasadami
kolegialności i lojalnością wobec komisji.
24

25
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., art. 21.
26

Ang. European External Action Service (EEAS).

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., art. 13a, ust 3.
27

O. Osica, Wspólna polityka czy wspólne instytucje? Przyszłość WPZiB po fiasku traktatu konstytucyjnego. Nowa Europa, „Przegląd Natoliński”, Warszawa 2007, s. 91.
28
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zakres działania, jaki ona obejmie. W czasie dotychczasowych dyskusji na temat służby zderzały się ze sobą koncepcje – od wariantu minimalistycznego: przewidującego
objęcie przez ESDZ Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (DG RELEX)
oraz ds. Rozszerzenia i Rozwoju, a także odpowiednich struktur Sekretariatu Generalnego Rady – do wariantu maksymalistycznego: według którego do ESDZ włączone byłyby jeszcze struktury Komisji ds. Handlu, Rozwoju i Pomocy Humanitarnej29.
Usytuowanie ESDZ strukturalnie bliżej rady może wyraźnie zachwiać równowagą instytucjonalną unii i wyraźnie osłabić polityczną pozycję Komisji Europejskiej30.
Niektóre państwa wyrażały wątpliwości, czy działalność unijnej służby nie wkroczy na pole narodowych dyplomacji. Wychodząc naprzeciw tym obawom w traktacie
zapisano, iż utworzenie ESDZ nie będzie miało wpływu na obowiązującą podstawę
prawną, odpowiedzialność ani uprawnienia państw członkowskich. Zapisy dotyczą
zakresu kształtowania i prowadzenia własnej polityki zagranicznej, krajowej służby
dyplomatycznej, stosunków z państwami trzecimi oraz uczestnictwa w organizacjach
międzynarodowych, w tym członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ31. Po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie ustalono, że przygotowanie utworzenia nowej
służby dyplomatycznej zostanie powierzone Sekretarzowi Generalnemu Rady, Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
Komisji oraz państwom członkowskim32.
Przewodniczący Rady Europejskiej
Kolejną zmianą w systemie instytucjonalnym unii jest wprowadzenie stałego
Przewodniczącego Rady Europejskiej. Przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego Radzie Europejskiej przewodniczyła głowa państwa lub szef rządu państwa sprawującego prezydencję w unii. Ten system powodował zmiany przewodniczącego co
pół roku. Ustanowienie stałego przewodniczącego zapewnia większą stabilność prac
Rady Europejskiej, a przez to zwiększa ciągłość zewnętrznych działań UE.
Od tej pory przewodniczący wybierany jest przez Radę Europejską większością
kwalifikowaną, odwołany może zostać zgodnie z tą samą procedurą. Kadencja trwa
przez okres dwóch i pół roku, z możliwością jednokrotnego odnowienia mandatu33.
Po objęciu urzędu wchodzi także wraz z szefami rządów państw członkowskich oraz
przewodniczącym komisji w skład Rady Europejskiej34.
Do kompetencji Przewodniczącego Rady Europejskiej należy prowadzenie prac
Rady Europejskiej, której przewodniczy, w taki sposób, aby dążyć do spójności i consensu. We współpracy z Przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw
Ogólnych odpowiada za zapewnienie przygotowania i ciągłości prac Rady Europej29

J. Czeputowicz. op.cit., s. 11.

30

O. Osica, op.cit., s. 92.

31

14. Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Traktat Lizboński.

32

Deklaracja odnosząca się do artykułu 13a Traktatu o Unii Europejskiej, Traktat Lizboński.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., art. 9b, ust. 5.
33
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Ibidem, art. 9b, ust. 2.
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skiej35. Dwa razy w ciągu półrocza zwołuje posiedzenia Rady Europejskiej oraz może
zwołać nadzwyczajne posiedzenia, gdy sytuacja będzie tego wymagać36. W ramach
współpracy z Parlamentem Europejskim przedstawia mu sprawozdania z każdego posiedzenia Rady Europejskiej. Bardzo istotne dla rozwoju unijnej dyplomacji są kompetencje w zakresie reprezentacji na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapisy traktatu nie są w tej materii jednoznaczne. Mówią one o zapewnieniu przez przewodniczącego reprezentacji unii na zewnątrz na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości w sprawach dotyczących WPZiB, bez
uszczerbku dla uprawnień Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa37. Tutaj działania przewodniczącego i Wysokiego Przedstawiciela często mogą się krzyżować. To stwarza pole konfliktu pomiędzy tymi urzędami.
Zgodnie z Traktatem Lizbońskim Przewodniczący Rady Europejskiej, podobnie
jak Przewodniczący Komisji, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji poprzez
głosowanie w Radzie Europejskiej38. Ten zapis ma na celu zachowanie głosowania jedynie na poziomie przedstawicieli państw członkowskich. Trzeba przyznać, iż brak
głosu w czasie stanowienia większością kwalifikowaną osłabia pozycję przewodniczącego w Radzie Europejskiej.
Tak, jak w przypadku Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa, trudno jednoznacznie ocenić, czy wprowadzenie stanowiska stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej (tj. przewodniczącego instytucji o
charakterze międzyrządowym) w dłuższej perspektywie czasowej wzmocni czy osłabi
element wspólnotowy w polityce zagranicznej i działalności dyplomatycznej unii39.
Tym bardziej, że wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wciąż ma charakter
międzyrządowy. O ile za Wysokim Przedstawicielem stoi ogromny aparat biurokratyczny oraz pozycja Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, to za Przewodniczącym Rady Europejskiej stoi przede wszystkim jego doświadczenie i pozycja wynikająca z osobistych relacji z przywódcami państw członkowskich. Jest to istotne, tym
bardziej, że traktat nie precyzuje wizji pracy przewodniczącego pomiędzy posiedzeniami Rady Europejskiej40.
Prezydencja
„Rotacyjne prezydencje”, trwające pół roku, uznawane były za jedną z głównych
przyczyn braku ciągłości i stabilności w polityce zagranicznej unii, a w konsekwencji
osłabiały jej pozycję na arenie międzynarodowej. Taki system sprawiał, iż partnerzy co
sześć miesięcy musieli zaczynać rozmowy z przedstawicielami innego państwa członkowskiego UE41, Traktat Lizboński zmienił sposób sprawowania prezydencji w unii.
35

Ibidem, art. 9b, ust. 6.

36

Ibidem, art. 9b, ust. 3.

37

Ibidem, art. 9b. ust. 6.

38

Ibidem, art. 201a, ust. 1.

39

M. Cichocki, op.cit., s. 5.

40

K. Miszczak, op.cit., s. 86.
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O. Osica, op.cit., s. 84.
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Spod kompetencji prezydencji wyłączona została Rada do Spraw Zagranicznych, której teraz przewodniczy Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa42. Z drugiej strony, wyłączenie spraw zagranicznych z kompetencji prezydencji odebrało średnim i mniejszym państwom członkowskim realny instrument
wpływania na politykę zewnętrzną Wspólnoty43. W konsekwencji, jeśli ich udziału w
podejmowaniu decyzji będzie marginalizowany, może to doprowadzić do zmniejszenia ich zainteresowanie i zaangażowania w unijną politykę ponadregionalną44. Choć
trzeba przyznać, że, zachowując obecny system, przy 27 państwach członkowskich,
czas oczekiwania na kształtowanie polityki zagranicznej poprzez sprawowanie prezydencji wynosił aż 13,5 r. Ponadto istotnym argumentem za wykluczeniem WPZiB z
zakresu kompetencji prezydencji jest postrzeganie małych państw sprawujących prezydencję przez silnych zewnętrznych aktorów, jak np. USA, Rosję, Chiny czy Indie,
jako nierównorzędnych partnerów do rozmowy45.
Rada do Spraw Zagranicznych
Traktat Lizboński zmienił instytucjonalne usytuowanie dotychczasowej Rady do
Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych rozdzielając ją na Radę do Spraw Zagranicznych i Radę do Spraw Ogólnych. Rada do Spraw Zagranicznych jest jedyną konfiguracją rady, której prace nie wchodzą w kompetencje prezydencji46. Przewodniczy jej
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa. Rada do Spraw Zagranicznych ma opracowywać działania zewnętrzne unii na podstawie strategicznych
kierunków określonych przez Radę Europejską, oraz zapewniać spójność działań47.
Poza tymi zapisami funkcjonowanie rady ds. zagranicznych podlega ustaleniom dotyczącym wszystkich konfiguracji tej jednostki. Reprezentuje rządy państw członkowskich; tak, jak pozostałe składy rady, skupia przedstawicieli szczebla ministerialnego
państw członkowskich, co w dużym stopniu decyduje o kształcie polityki zagranicznej i działaniach dyplomatycznych unii.
Pozostałe zmiany
Biorąc pod uwagę ewolucję dyplomacji, która coraz częściej wchodzi na pole działalności gospodarczej, handlowej czy humanitarnej, należy zwrócić uwagę na zmiany,
jakie Traktat Lizboński wprowadził w tych dziedzinach, a które mają implikacje na
sferę działań dyplomatycznych.
Udzielanie pomocy humanitarnej jest jednym z narzędzi, które unia od lat stosuje
do wzmacniania swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Dla działań humanitarnych wprowadzona została podstawa prawna odwołująca się do zasad prawa mię42
Deklaracja odnosząca się do art. 9c ust. 9 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady. Projekt decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji rady, art. 1, ust. 1.
43

M. Cichocki, op.cit., s. 6.

44

O. Osica, op.cit., s. 85.

45

Ibidem, s. 85.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., art. 9c, ust. 9.
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Ibidem, art. 9c, ust. 6.
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dzynarodowego, przy zachowaniu neutralności i bezstronności. Jak istotna jest taka
działalność, wskazuje fakt, iż Unia Europejska to największy darczyńca pomocy zewnętrznej na świecie.
Skuteczność dyplomacji w dużym stopniu zależy także od siły gospodarczej unii.
Usprawnienie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za gospodarczą sferę
działalności wspomaga siłę instytucji odpowiedzialnych za politykę zagraniczną i za
działalność dyplomatyczną. Ważne jest współdziałanie i wzajemne wspieranie się instytucji i urzędów odpowiedzialnych za różne sfery aktywności unii.

Podsumowanie
Traktat Lizboński wszedł w życie po prawie dwuletnim okresie ratyfikacji przez
wszystkie państwa członkowskie w dniu 1 grudnia 2009 r. Od tego czasu unia dysponuje lepszymi instrumentami do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku na arenie
międzynarodowej. Wprowadzenie urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, który od 1 stycznia 2011 r. będzie miał do
dyspozycji Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, a także utworzenie stałego
Przewodniczącego Rady Europejskiej przyczyniło się do stworzenia możliwości prowadzenia bardziej konsekwentnej polityki zagranicznej.
Mimo oporów w przekazywaniu kompetencji na szczebel instytucji UE, oczekiwania państw członkowskich, aby pozycja międzynarodowa unii została wzmocniona,
pozostają wciąż aktualne. Przywódcy podkreślają potrzebę dążenia do efektywnego
wykorzystywania europejskiego potencjału politycznego, dyplomatycznego i gospodarczego do zmierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami – od zagrożenia terrorystycznego, konfliktów zbrojnych w różnych miejscach świata, zmian klimatycznych,
aż do globalnych wyzwań gospodarczych i relacji z nowymi geopolitycznymi graczami takimi, jak: Chiny i Indie. W sytuacjach kryzysowych unia powinna szybciej podejmować decyzje i prowadzić skuteczniejsze działania. W kontaktach z partnerami
na całym świecie powinna zajmować bardziej przejrzyste stanowiska.
Otwarta pozostaje kwestia czy stworzone mechanizmy są wykorzystywane skutecznie. Znaczącą była decyzja szefów państw i rządów podjęta na unijnym szczycie
w listopadzie 2009 r. o wyborze na oba nowe urzędy polityków bez oczekiwanego na
tych stanowiskach doświadczenia i pozycji międzynarodowej. Większość ekspertów
zgodnie odczytała to jako niechęć do wzmocnienia nowych urzędów. Rządy państw
członkowskich zdecydowały, że nie będą wzmacniać unijnej polityki koszem uszczuplenia swoich kompetencji na polu polityki zagranicznej. W tej sytuacji Przewodniczący Herman Van Rompuy oraz Wysoka Przedstawiciel, baronessa Catherin Ashton,
pozycję polityków „wagi ciężkiej” na arenie międzynarodowej muszą sobie dopiero wypracować. W najbliższej przyszłości siła dyplomacji UE i skuteczność unijnej
polityki zagranicznej będzie pochodną realnej pozycji, jaką Przewodniczący H. van
Rompuy oraz Wysoka Przedstawiciel C. Ashton osiągną w konstrukcji systemu unij— 89 —

mgr Paweł Wróbel

nej władzy. To od ich charyzmy i zdobytej pozycji międzynarodowej w dużej mierze
będzie zależało, czy unia będzie mówić jednym silnym głosem.
Zreformowana UE nie stanęła jeszcze przed testem, który wykazałby na ile skuteczne okazały się wprowadzone reformy instytucjonalne. Jak dotychczas należy
ocenić, iż Traktat Lizboński nie sprawił, że Unia Europejska zaczęła w pełni wykorzystywać swój potencjał. Instytucje i mechanizmy zapisane w Traktacie Lizbońskim
są kolejnym krokiem do uwspólnotowienia polityki zagranicznej i dyplomacji, ale te
wciąż pozostają domeną państw członkowskich, dla których od perspektywy wspólnotowej ważniejsza jest krajowa. Nawet wtedy, gdy głos unii może być silniejszy i skuteczniejszy. Droga do dynamicznej i dobrze widocznej wspólnej polityki zagranicznej
UE wciąż pozostaje otwarta.
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Znaczenie Prezydencji w Unii Europejskiej w XXI wieku

Streszczenie: Przewodniczenie Radzie Unii Europejskiej podkreśla i wyróżnia znaczenie państwa
w zintegrowanej Europie. Niemniej ostatnie zmiany traktatowe wywołały dość istotne fluktuacje
w funkcjonowaniu tej instytucji. Zmianie uległo samo rozumienie pojęcia, funkcje i metody działania instytucji, a to także wpłynęło bezpośrednio na kształt jej modeli. Artykuł przybliża oblicze
prezydencji i jej roli zarówno przed Traktatem z Lizbony, jak i bezpośrednio po nim, oraz bada
możliwości działania, jakie po tych zmianach stoją przed państwami sprawującymi prezydencję.

P

olska jest obecnie w intensywnej fazie przygotowań do sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE, która przypadnie na drugą połowę 2011 r. Jest to dla nas spore
wyzwanie polityczne, logistyczne i kulturalne. Zwłaszcza, że będzie tę funkcję pełnić
pierwszy raz, ale także dlatego, że w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony
zmieniło się oblicze i znaczenie tej instytucji. Niemniej Polska chciałaby w tym okresie zwrócić uwagę na szczególnie interesujące ją kwestie i problemy, tym bardziej, że
jesteśmy państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, częstokroć postrzeganym jako
reprezentant tej części Europy. Mechanizmy, które wypracuje, szczególnie w zakresie
relacji z Wysokim Przedstawicielem czy tzw. Prezydentem UE, mogą rzutować na całą
Unię Europejską (UE). Trzeba jednak pamiętać, że niezwykle ważnym okresem jest
czas przygotowań do pełnienia tej funkcji. Jej sprawowanie przez pół roku jest ukoronowaniem poczynionych starań. Zatem, aby dobrze się przygotować do tych zadań,
trzeba znać wszystkie możliwości i działania, jakie ma do dyspozycji ta instytucja po
ostatnich zmianach. Celem tego artykułu będzie przybliżenie oblicza prezydencji i jej
roli zarówno przed Traktatem z Lizbony, jak i bezpośrednio po nim.

Prezydencja przed i po Traktacie z Lizbony
Prezydencja jest zawiązana z integracją europejską od samego jej początku. W
Traktacie Ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali czytamy, że: Przewodnictwo w Radzie, czyli Prezydencję, sprawować będą państwa członkowskie rotacyjnie,
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według kolejności alfabetycznej przez okres 3 miesięcy1. Wydłużenie do 6 miesięcy nastąpiło w Traktacie Rzymskim (art. 146)2. Na podstawie art. 204 TWE takie państwo
zwoływało i prowadziło posiedzenia Rady, inicjowało proces decyzyjny w sprawach
legislacyjnych i politycznych, a także wypracowywało kompromis w przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi. Te zadania zostały
uzupełnione funkcją reprezentowania UE w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach3. Od samego początku istnienia
tej istytucji pojawiały się głosy o konieczności przeobrażenia jej formy. Przyczyn tego
stanu jest co najmniej kilka. Po pierwsze, wiązało się to ze zwiększaniem liczby państw
członkowskich. Obecnie kolejne państwa czekają na sprawowanie tej funkcji ponad
trzynaście lat. Drugim ważnym czynnikiem była kwestia związana z poszerzaniem
się zakresu przedmiotowego działań unii. Traktaty poszerzały zakres współpracy, powodując, że państwo sprawujące prezydencję musi posiadać sztab świetnie wyszkolonych ludzi w bardzo różnych obszarach, którzy nie tylko dobrze znają problemy
i kwestie związane ze swoim państwem, ale także z całą unią. Ponadto trzeba mieć
na uwadze, że nieustannie wzrasta rola UE na arenie międzynarodowej, gdzie częsta
zmiana osoby zajmującej się kwestiami polityki zagranicznej osłabia znaczenie UE w
tej sferze4. Reforma prezydencji miała też przyczynić się do wzmocnienia znaczenia
tej instytucji i jej roli. Niezwykle trudnym jest osiągnąć znaczące rezultaty w ciągu
pół roku. Często przyczyniało się to do braku ciągłości i wiele zapoczątkowanych tematów nie doczekało się nigdy dalszej realizacji lub zostało zapomnianych. Ponadto
wydaje się, że dla dużych państw sytuacja, w której czekają one taki sam okres czasu
na sprawowanie prezydencji, jak te najmniejsze i mają takie same instrumenty działania, nie do końca jest przez nie akceptowalna, a w najlepszym wypadku – nie najchętniej widziana. Choć oficjalnie powstrzymują się one od takich opinii. Tymczasem
proces ustalania kolejności sprawowania prezydencji został ustalony już Traktatem
Ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (art. 116 – kolejność według porządku alfabetycznego), potwierdzoną w art. 203 Traktatu Ustanawiającego
Wspólnotę Europejską. Jednym z najważniejszych dokumentów, który zawierał postulat zreformowania prezydencji, był Raport Tindemansa z lat 70. XX w., w którym
autor proponował wydłużenie trwania prezydencji do roku5. Wtedy okazało się to
jednak niemożliwe do zaakceptowania. Pierwsze większe zmiany udało się wprowaArt. 27: The office of President shall be held for a term of three months by each member of the Council in
turn, in alphabetical order of the Member States, [w]: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla
i Stali, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm, 01.08.2010.
1

Art.146: Prezydencję sprawuje kolejno przez okres sześciu miesięcy każde Państwo Członkowskie reprezentowane w Radzie, według porządku alfabetycznego. Por.: Traktat ustanawiający Europejska Wspólnotę
Gospodarczą, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm, 01.08.2010.
2

3

Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, (red.) P. Sarnecki, Warszawa 2007, s. 49.

K. Szczerski, Instytucja prezydencji w Unii Europejskiej – uwagi do analiz politologicznych, [w:] Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, (red.) K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2010, s. 23.
4

K. Smyk, Prezydencja w Traktacie z Lizbony: Główne postanowienia i wnioski dla Polski, „Biuletyn
Analiz UKIE: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej – 2011r.”, (red.) eadem, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Warszawa 2009, s. 25.
5
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dzić dopiero w 1987 r. Zrezygnowano wówczas z kolejności alfabetycznej w ustalaniu
sprawowania prezydencji na rzecz kryterium utrzymania równowagi pomiędzy państwami dużymi i mniejszymi6. Traktat z Maastricht wprowadził w życie tzw. „Trojkę”.
Można ją określić jako rodzaj platformy współpracy pomiędzy państwem, które sprawowało prezydencję, obecnie ją sprawuje, i które będzie ją sprawowało w następnej
kolejności. Początkowo ta współpraca miała przede wszystkim dotyczyć kwestii związanych z WPZiB7. Te zmiany były jednak kosmetyczne. Tymczasem, pod koniec lat
90. XX w., było pewne, że unia się wkrótce znacznie rozszerzy, co miało także wpłynąć na sposób funkcjonowania prezydencji. Potwierdzał to kolejny raport wysokich
urzędników Sekretariatu Generalnego Rady, Jurgena Trumpfa i Jeana Claude’a Pirisa,
opublikowany w 1999 r. Proponowali oni zmniejszenie obowiązków nakładanych na
przywódcę państwa sprawującego prezydencję. Sytuacja bowiem, w której premier
lub prezydent danego państwa rządzili w jednym czasie swoim państwem i całą unią,
była trudna i uciążliwa w wielu przypadkach. Ponadto autorzy raportu dostrzegali konieczność lepszego przygotowania się podmiotów UE do pełnienia tej trudnej funkcji. Oczywiście wyrazili się krytycznie na temat czasu trwania przewodnictwa w unii,
który jest niewspółmiernie krótki w porównaniu z kadencją parlamentu czy komisji8.
Dokument nie przyniósł jednak oczekiwanych zmian. Częściowo udało się je dopiero
wprowadzić w 2002 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej w Sewilli. Udało się też nieco uprościć funkcjonowanie tej instytucji. Liczbę formacji, czyli możliwych składów
Rady UE, zmniejszono z 16 do 10. Reforma ta postulowała także, aby sześć kolejno
następujących po sobie prezydencji zawierało wspólny trzyletni Plan Strategiczny,
dzięki czemu zachowana byłaby częściowa ciągłość i spójność prezydencji. Program
miał być akceptowany przez Radę UE. Następnie na podstawie tego dokumentu dwa
państwa sprawujące prezydencję w danym roku miały przyjmować wspólny program
operacyjny na 12 miesięcy9. Kolejna zmiana związana była z przyjęciem kolejnych 10
państw do UE w 2004 r. W deklaracji odnoszącej się do art. 9c ustęp 9 Traktatu o Unii
Europejskiej dotyczącej decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji czytamy: Prezydencję Rady (...) sprawują uprzednio ustalone grupy trzech państw
członkowskich przez okres 18 miesięcy. Grupy te tworzone są na zasadzie równej rotacji
między państwami członkowskimi, przy uwzględnieniu ich różnorodności i równowagi
geograficznej w ramach Unii10. Na tej podstawie powstała Decyzja Rady z 1 stycznia
2007 r. (2007/5/WE, Euratom), wedle której ustanowiono kolejność sprawowania
prezydencji do końca 2020 r. (por.: tabela 1).
6
L. Jesień, Dynamika zmian modelu prezydencji a spór o przywództwo w reformach prezydencji Unii
Europejskiej, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, (red.) K. Szczerski, Kraków
2009, s. 20-21.
7

K. Szczerski: Instytucja prezydencji..., s. 24.

8

L. Jesień, op.cit., s. 22-23.

Ibidem, s. 23-25. Program strategiczny udało się przyjąć tylko raz. Był to tzw. Wieloletni strategiczny
Program Rady na lata 2004-2006 podpisany przez Irlandię, Holandię, Luksemburg, Wielką Brytanię,
Austrię i Finlandię. Na jego podstawie powstawały programy roczne.
9

Program Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa, 13.01.2009, s. 12.
10
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TABELA 1. KOLEJNOŚĆ PREZYDENCJI Z PODZIAŁEM NA TRIO (OD STYCZNIA 2010 R.
DO CZERWCA 2014 R.)

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku
sprawowania Prezydencji w Radzie (2007/5/WE, Euratom).

W 2006 r. regulamin Rady wprowadził prezydencję grupową. W punkcie drugim
czytamy, że: Należy również usprawnić ustalanie harmonogramu działań Rady. W
związku z tym powinien zostać wprowadzony nowy system oparty na 18-miesięcznym
programie działań, który będzie przedkładany Radzie do zatwierdzenia przez trzy państwa sprawujące Prezydencję w danym okresie; system ten powinien zastąpić system
obowiązujący do tej pory11.W konsekwencji trzyletni program strategiczny i roczny
operacyjny zamieniono na program działania 18-miesięcznej prezydencji12. Zmiany
te jednak w żaden zasadniczy sposób nie usprawniły działania tej instytucji. Traktat
Konstytucyjny miał to zmienić. Część państw proponowała wprowadzenie prezydencji grupowej, czyli składającej się z większej ilości państw, aby skrócić czas oczekiwania na jej sprawowanie przy jednoczesnym wydłużeniu czasu trwania. Z kolei inne
sugerowały, aby czas sprawowania lub oczekiwania na przewodzenie UE był uzależniony od wielkości państwa. Niemniej większość tych propozycji stawiała sobie za cel
wydłużenie czasu sprawowania prezydencji. Sam traktat poniósł jednak porażkę.
Kompromis obecny w Traktacie z Lizbony w niewielkim stopniu rozwiązał tę kwestię. Sugerując się pomysłami, powołał on Trio (forma prezydencji grupowej – trzech
państw na okres 18 miesięcy) bez wyraźnych uprawnień i możliwości działania. Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem, który, wydaje się, iż w znacznej mierze wpłynie na charakter prezydencji, było wyłonienie pomysłu powołania Przewodniczącego
Rady Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa. Instytucje te bowiem w dużej mierze zredukowały uprawnienia państw sprawującego Przewodnictwo w Unii Europejskiej.
Przy omawianiu najważniejszych zmian, jakie wprowadzono do sposobu funkcjonowania tej instytucji, niezwykle ważna jest zmiana sposobu jej pojmowania. Aby
11
Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady.
(2006/683/WE, Euratom).
12

L. Jesień, op.cit., s. 24.
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dostrzec tą różnicę, warto przyjrzeć się temu pojęciu w rozumieniu traktatów sprzed
Lizbony i po niej. W Traktacie o UE w art. 4 czytamy: Rada Europejska zbiera się
co najmniej dwa razy w roku pod przewodnictwem szefa państwa lub rządu Państwa
Członkowskiego, które przewodniczy Radzie13. Z tego zapisu można wywnioskować, że
prezydencja jest związana z państwem, z kolei przewodniczenie – z konkretną jednostką. Ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej w Traktacie Lizbońskim. Prezydencją
staje się grupa trzech państw, z kolei przewodniczącym jest już nie jednostka, ale państwo sprawujące aktualnie prezydencję. Jest to zatem przejście od modelu jednoosobowego przewodniczenia do grupowego14. Kolejna ważna zmiana wiąże się z art. 203
Traktatu o UE (dawny art. 146). Czytamy w nim: W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do
zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego Państwa Członkowskiego. Prezydencję
sprawuje kolejno przez okres sześciu miesięcy każde Państwo Członkowskie reprezentowane w Radzie, według porządku ustalonego przez Radę stanowiącą jednomyślnie15.
Rada zbierała się zatem w dziewięciu ustalonych konfiguracjach tematycznych. Na
czele każdej z nich stał minister państwa sprawującego aktualnie prezydencję16. W
Traktacie Lizbońskim Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych została podzielona na dwie osobne, tj. Radę ds. Ogólnych i Radę ds. Zagranicznych, zwiększając zatem liczbę możliwych kombinacji do 10. Równocześnie powołano nowe instytucje, o
których wspomniano wyżej17. Te instytucje w dużej mierze zredukowały uprawnienia
państwa sprawującego Przewodnictwo w Unii Europejskiej. Głowa państwa sprawującego prezydencję nie przewodniczy już posiedzeniom Rady Europejskiej, a Minister
Spraw Zagranicznych tego państwa nie stoi już na czele Rady ds. Zagranicznych. To
niezaprzeczalny dowód na znaczne uszczuplenie roli prezydencji, choć początkowo
chciano ją wzmocnić. W kwestii wydłużenia czasu sprawowania prezydencji konieczne jest odwołanie się do Deklaracji dołączonej do Traktatu Lizbońskiego, w której czytamy, że prezydencję: sprawują uprzednio ustalone grupy trzech Państw Członkowskich
przez okres 18 miesięcy18. Takie rozwiązanie powoduje jednak, że każde państwo w
rzeczywistości będzie przewodniczyć Unii Europejskiej co 13,5 roku. Jednoznacznie
13
Traktat o Unii Europejskiej, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm,
01.08.2010.
14
A. Jaskulski, Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Przewodnictwo państwa
w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, (red.) Z. Czachór, M. Tomaszyk, Poznań 2009, s. 48.
15
Traktat o Unii Europejskiej, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm,
01.08.2010.
16
Konfiguracje Rady sprzed Lizbony: Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA),
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów, Rada ds. Konkurencyjności, Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rada
ds. Środowiska, Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury.
17

K. Smyk, op.cit., s. 27.

Deklaracje dołączone do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła traktat z
Lizbony, 13 grudnia 2007, Deklaracja nr 9, [Online], dostępna: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0335:0359:PL:PDF, 01.08.2010.
18
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można zatem stwierdzić, że pomysł skrócenia tego oczekiwania nie powiódł się19. Co
prawda instytucja Trio umożliwia przedłużenie prowadzonej polityki przez dane państwo we współpracy z kolejnym, ale jej efekt zależy od poziomu zaawansowania i chęci tej współpracy. Niemniej warto pamiętać, że Traktat Lizboński umożliwia wprowadzenie zmiany w tym zakresie bez konieczności wprowadzania poprawki do traktatu.
Oznacza to tyle, że system prezydencji może w niedalekiej przyszłości ulec kolejnym
przekształceniom.
Podsumowując, w wyniku zapisów Traktatu Lizbońskiego podstawowe zadania
prezydencji to: administrowanie i koordynowanie prac Rady. Przedstawiciele państwa
sprawującego prezydencję będą również przewodniczyć grupom roboczym, aby mimo
wszystko wzmocnić rolę i znaczenie tej instytucji. Ponadto prezydencja nadal będzie
kształtować agendę pracy Rady, stwarzając sobie tym samym możliwość promowania
wybranych inicjatyw. Do zadań prezydencji będzie nadal należało szukanie kompromisu pomiędzy państwami członkowskimi w przypadku wystąpienia różnicy zdań20.
W literaturze przedmiotu znajdujmy również inne sposoby opisu funkcji prezydencji. Janusz Węc wyróżnia funkcję: medialną, administracyjną, planistyczną, koordynacyjną i reprezentacyjną. Traktat z Lizbony, w zakresie dwóch pierwszych, nie
wprowadził żadnych istotnych zmian. Nadal administrowanie stanowi najważniejszą
rolę omawianej instytucji, a funkcja medialna jest jak najbardziej możliwa do wykorzystywania i kształtowania obrazu prezydencji za jej pomocą. Jednocześnie znaczącemu uszczupleniu uległa funkcja planistyczna. Brak wpływów w Radzie Europejskiej ograniczyło możliwość czynienia strategicznych zmian w europejskiej rodzinie.
Obecnie Trio przygotowuje 18-miesięczny plan, który musi zostać zatwierdzony
przez Radę. Funkcję koordynacyjną osłabiło wprowadzenie nowych instytucji, a co
za tym idzie zawężenie jej działań w zakresie polityki zagranicznej, ale także sądowej i
policyjnej w sprawach karnych. Niemniej nadal pozostaje szeroki katalog uprawnień
koordynacyjnych w pozostałych sferach działania UE. Funkcja reprezentacyjna również uległa osłabieniu głównie poprzez przyczyny opisane powyżej21.
Trudno przesądzać o roli, jaką obecnie odgrywać będzie prezydencja w UE. Niemniej konieczne jest podkreślenie, że to właśnie Rada, a nie Rada Europejska czy Wysoki Przedstawiciel, jest nadal organem decyzyjnym w UE. To zdecydowanie nadaje
prezydencji duże znaczenie i uwypukla jej rolę22. Wydaje się, że ukształtowanie jej formy to jedno z podstawowych zadań państw, które będą ją sprawować w najbliższym
czasie. Wybór osób na nowe stanowiska, Catherine Ashton i Hermana Van Rompuy’a,
stwarza przywódcom państw sprawujących prezydencję wiele możliwości i daje pole
do kształtowania jej silnej roli.
Zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony mogą także wpłynąć na formę modeli
19

K. Smyk, op.cit., s. 30.

20

Ibidem, s. 24.

J. J. Węc, Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii Europejskiej po zmianach przewidzianych Traktatem Lizbońskim, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej..., s.
40-44.
21

22

Ibidem, s. 45.
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prezydencji. Do tej pory wyróżniany był model krajowy i brukselski. W pierwszym
ujęciu centrum zarządzania stanowi stolica państwa sprawującego prezydencję. Z
kolei w modelu brukselskim to przedstawicielstwo danego podmiotu UE w Brukseli
odgrywa rolę ośrodka strategicznego. Wyspecjalizowana grupa ludzi odpowiada za
logistykę działania oraz rozwiązuje wszelkie problemy po konsultacjach z władzami
państwowymi. Z dotychczasowej praktyki można pokusić się o stwierdzenie, że lepiej radzą sobie prezydencje brukselskie. Może to wynikać z faktu, że są to one lepiej
zorganizowane pod względem technicznym. W praktyce rzadko spotyka się jasno
określone modele. Najczęściej mówi się o modelach mieszanych. Również polski rząd
deklaruje, że ku takiemu wyborowi się skłania. W Programie Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
przyjętym przez Radę Ministrów 13 stycznia 2009 r. w załączniku nr 4 czytamy, że na
podstawie przeprowadzonych rozmów i zebranych informacji: UKIE proponuje przyjęcie koncepcji systemu mieszanego. Na ogólną liczbę 216 zidentyfikowanych w stosunku do 113 resorty nie widzą potrzeby prowadzenia grup roboczych z Brukseli, w przypadku 70 grup resorty określiły konieczność obsługi przez eksperta umiejscowionego w
Brukseli23. Wydaje się jednak, że ten podział nie jest już wystarczający po zmianach,
jakie wprowadził Traktat Lizboński. Wedle zapisów prezydencję sprawuje Trio. Zatem
w sprawnym modelu prezydencji, zgodnym z zapisami traktatowymi, trzeba zarówno
w modelu brukselskim, jak i krajowym uwzględnić poziom Trio. Może się bowiem
okazać, że część państw sprawujących prezydencję będzie ją realizowało w pojedynkę,
a spotkania w Trio będą wyłącznie kurtuazyjne i bardziej konieczne niż potrzebne.
Z drugiej jednak strony i w zamierzeniu twórców Traktatu Lizbońskiego chodziło o
stworzenie platformy współpracy. Ta platforma zatem może być kierowana zarówno
z Brukseli, poprzez współpracę tamtejszych przedstawicielstw, lub ze stolic państw
Trio. W tym drugim ujęciu może się okazać to bardzo trudnym zadaniem, zważywszy na fakt, że takie prezydencje są zazwyczaj polityczne. Ponadto trzeba uwzględnić
sytuację, w której jedno lub dwa państwa z Trio zdecydują się na model brukselski,
podczas gdy pozostałe – poprą model krajowy. Wówczas zostanie stworzony model,
który można określić jako prezydencję hybrydowową. Tę „hybrydowość” powiększa
również niedookreślona rola głowy lub szefa rządu państwa sprawującego prezydencję.
Kolejną istotną kwestią dla prezydencji są priorytety. Ich ustalanie było związane
z tą instytucja od samego jej początku. Można je określić jako swoiste słowa kluczowe
dla państwa sprawującego przewodnictwo w Radzie. Wyznaczone cele są w pewnym
stopniu znakiem rozpoznawczym, rodzajem wizytówki danego państwa. Innymi słowy, wyznaczanie priorytetów to ustalania najważniejszych kwestii do rozpatrywania
na dane półrocze dla całej Wspólnoty. Traktat Lizboński nie odnosi się do kwestii
tematycznej priorytetów. Niemniej wprowadzenie nowych stanowisk, zwłaszcza tych
odnoszących się do polityki zagranicznej, sprawia, że również ta kwestia musi ulec
zmianom. Tymczasem wystarczy przejrzeć priorytety prezydencji sprzed Traktatu z
23 Załącznik nr 4: Informacja na temat sposobu obsługi organów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej – określenie modelu prezydencji polskiej w 2011 r. Por.: Program Przygotowań…, s. 1.
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Lizbony, aby dostrzec, że wiele z nich odnosiło się właśnie do kwestii związanych z
polityką zagraniczną całej UE. Prezydencja, o czym nie wolno zapominać, jest także
pewnego rodzaju instrumentem polityki zagranicznej państw członkowskich. Wiadomym jest, że każde państwo ma swoje interesy narodowe, których realizację chce sobie
zapewnić poprzez członkostwo w UE, a jednym ze sposobów jest prezydencja. Wtedy
to dane państwo jest bardziej widoczne w całej UE, a także na zewnątrz Wspólnoty.
TABELA 2. PRZEGLĄD PRIORYTETÓW WYBRANYCH PREZYDENCJI

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Sz. Ruman, Doświadczenia wybranych państw w zakresie przygotowań do prezydencji w Radzie UE, [w:] „Analizy. Biuro Analiz Sejmowych”, nr 15/2009 oraz
„Wstępna lista priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r.”,
KPRM, Warszawa 2010.

Nie wydaje się, aby państwa członkowskie zrezygnowały z tego instrumentu, chociażby z przyczyn opisanych powyżej i możliwości, jakie stwarza im pełnienie tak widocznej i ważnej roli w UE. Niemniej w procesie wyłaniania priorytetów państwa powinny brać pod uwagę postępy prac UE w poszczególnych dziedzinach i wynikające z
nich perspektywy dla prezydencji, wyzwania stojące przed całą UE, zarówno w jej wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, wspólne interesy Trio oraz interes narodowy
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danego państwa24. Priorytety powinny spełniać dwa podstawowe kryteria: atrakcyjności (desirability) oraz prawdopodobieństwa osiągnięcia przyjętych celów (feasibility).
Drugie kryterium wydaje się zrozumiałe i oczywiste. Warto jednak również spróbować
zinterpretować pierwsze z nich. Kryterium atrakcyjności wymaga doboru takich priorytetów, które przede wszystkim będą się jawić jako pożyteczne dla całej unii, wspierające jej cele i wartości, odpowiadające na aktualne problemy i wyzwania, a jednocześnie
realizujące interesy narodowe danego państwa członkowskiego. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawową rolą państwa sprawującego prezydencję jest rola „bezstronnego
mediatora”25. Państwo sprawujące prezydencję staje się swojego rodzaju „gospodarzem
w UE”, który nie tylko dba o siebie, ale ponosi odpowiedzialność za cały swój dobytek
i arsenał. Musi umiejętnie podejmować decyzje i rozwiązywać ewentualne konflikty. Z
jednej strony daje mu to wiele możliwości, ale z drugiej – nie powinien on sam wywoływać konfliktów, a jeśli takowe się w ogóle pojawią, ma proponować rozwiązania.

Znaczenie prezydencji – podsumowanie
Prezydencja uważana jest za ważny przejaw znaczenia roli państwa w Unii Europejskiej. To sztuka wyrażania interesów konkretnego państwa przez pryzmat interesów
całej struktury integracyjnej26. Niemniej po obecnych zmianach traktatowych śmiało można powiedzieć, że jej rola uległa znacznemu formalnemu uszczupleniu. Czy
tak będzie w rzeczywistości, pokaże wkrótce praktyka. Nie wydaje się natomiast, aby
prawdziwe było przekonanie, że po ostatnich zmianach rola tej instytucji jest bez większego znaczenia. Przeczy temu chociażby fakt, że dla wielu państw jest to szansa na wykreowanie w swoich strukturach sztabu świetnie wyszkolonych ludzi z korpusu prezydencji, którzy mogą potem służyć w budowaniu efektywniejszej polityki europejskiej
w danym państwie. Ponadto nie należy zapominać, że przecież państwa członkowskie
mają wiele możliwości, formalnych i nieformalnych wpływania na unijną politykę, a
prezydencja jest tylko jednym z nich. O skuteczności tego narzędzia jak zwykle będzie
w dużej mierze decydował styl i umiejętność działania konkretnych państw.

Sz. Ruman, Doświadczenia wybranych państw w zakresie przygotowań do prezydencji w Radzie UE,
„Analizy. Biuro Analiz Sejmowych”, nr 15/2009, s. 2.
24

M. Jatczak, B. Słowińska, Dobór priorytetów przez państwa członkowskie sprawujące przewodnictwo
w Radzie UE w latach 2002-2008. Wnioski dla Polski, „Biuletyn Analiz UKIE: Prezydencja Polski w Unii
Europejskiej – 2011r.”, (red.) K. Smyk, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, s. 52-53.
25

Z. Czachór, Proces kreowania i upowszechniania priorytetów prezydencji na przykładzie Polski, [w:]
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej…, s. 78.
26
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Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej
poprzez zacieśnienie współpracy parlamentów narodowych
z Parlamentem Europejskim
na postawie uregulowań zawartych w Traktacie z Lizbony

Streszczenie: Artykuł ten przedstawia zagadnienia związane ze stopniową demokratyzacją
struktur europejskich, stanowi próbę analizy wzajemnych relacji pomiędzy parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Dużo uwagi poświęcono stopniowej ewolucji pozycji
parlamentów narodowych na arenie europejskiej. Zaprezentowane oraz poddane ocenie zostały uregulowania Traktatu z Lizbony dotyczące współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi państw Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim.

Wstęp

N

iniejszy artykuł wpisuje się w ramy jednego z priorytetów komunikacyjnych
Komisji Europejskiej na rok 2010 – Lepsze uregulowania prawne i przejrzystość.
Wraz z nowymi wyzwaniami, zwłaszcza z perspektywą rozszerzenia, Unia Europejska
stanęła przed koniecznością reformy ustrojowej. Wyrazem kompromisu, stwarzającego szansę na zażegnanie kryzysu politycznego i ustrojowego w unii są uregulowania
zawarte w Traktacie Lizbońskim.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie miejsca i roli parlamentów krajowych
w Unii Europejskiej. Powierzenie kompetencji prawotwórczych Unii Europejskiej
przekłada się bowiem bezpośrednio na ograniczenie roli parlamentów narodowych i
stanowi jeden z przejawów zjawiska zwanego „deficytem demokracji”. Zjawisko to należy do szeroko dyskutowanych, gdyż właśnie w parlamentach narodowych upatruje
się potencjał do wzmocnienia legitymacji demokratycznej UE. Proces integracji europejskiej przynosi interesujące następstwa w sferze wzajemnych relacji między obszarem ponadnarodowym a suwerennością państwową, określany jest przez Jana Barcza
„wzajemnym dopełnianiem się” obu płaszczyzn. Rola państwa postrzegana jest jako
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dopełniająca proces integracji w swojej sferze krajowej1. Wprowadzenie bezpośrednich
i powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego (PE) paradoksalnie uszczupliło i tak już ograniczony wpływ parlamentów narodowych na proces stanowienia
prawa w UE, pozbawiając je możliwości delegowania własnych deputowanych do
prac na forum europejskim. Dlatego też parlamenty narodowe uczestniczą jedynie
pośrednio w procesie stanowienia prawa unijnego. Parlamenty narodowe pełniące
rolę głównego legislatora pozbawione zostały bezpośredniego udziału w procesie
stanowienia prawa europejskiego. Funkcja ustawodawcza parlamentów narodowych
w związku z akcesją w struktury unijne uległa znaczącemu ograniczeniu. Pewną rekompensatą ograniczenia funkcji legislacyjnej parlamentów narodowych jest rozbudowa instrumentów kontrolnych w odniesieniu do organów egzekutywy2. Z kolei
Parlament Europejski nie posiada uprawnień porównywalnych z tymi, które przysługują organom przedstawicielskim państw członkowskich. Przedstawiciele doktryny
wskazują na potrzebę dwupoziomowego „uparlamentaryzowania” Unii Europejskiej,
które powinno zmierzać dwutorowo: po pierwsze poprzez zaangażowanie parlamentów narodowych w proces tworzenia prawa europejskiego na poziomie krajowym,
jak i instytucjonalizację współpracy parlamentów narodowych z Parlamentem Europejskim3.

Ewolucja roli parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym UE
Parlamenty narodowe nabywały prerogatywy do działania na poziomie europejskim stopniowo. Pierwszy okres przypada na lata od 1951 r., czyli od momentu podpisania traktatów założycielskich, do 1979 – roku pierwszych powszechnych i bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego4. Parlamenty narodowe uzyskały
pewien wpływ na proces integracji przez możliwość delegowania swoich przedstawicieli do wspólnego zgromadzenia – najpierw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,
później – Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego trzech Wspólnot, i wreszcie – Parlamentu Europejskiego. Analizując stopniowy proces włączania legislatyw
w proces tworzenia prawa na szczeblu europejskim, należy znaczyć, iż na tym etapie
rola zgromadzenia, a później Parlamentu Europejskiego była przez długi czas jedynie
opiniodawcza.
W wyniku przyjęcia w 1976 r. Aktu o powszechnych wyborach bezpośrednich możliwe było przeprowadzenie w 1979 r. pierwszych powszechnych i bezpośrednich wybo1
Por. J. Barcz, Parlamenty narodowe w procesie integracji europejskiej. Wyzwania przed parlamentem
polskim, [w:] R. Arnold, J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda, P. Tschäpe, Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej, Warszawa 2005, s. 127.
2
Por. J. Marszałek-Kawa, Parlament Europejski V Kadencji a parlamenty narodowe w państwach UE,
Toruń 2007, s. 321.
3

Por. R. Grzeszczak, Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej, Wrocław 2004, s. 51.

Por. E. Górnicz, Wzmacnianie roli parlamentów narodowych w konstrukcji europejskiej, „Biuletyn
Analiz UKIE”, nr 21, s. 242.
4
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rów do PE. Skutkiem ubocznym tego pozytywnego procesu stało się jednak osłabienie
więzi osobowej pomiędzy parlamentami narodowymi i instytucjami europejskimi5.
Parlamenty narodowe utraciły od tego momentu możliwość delegowania do tego organu swoich własnych deputowanych. Zdaniem Cezarego Mika: Jest to moment o tyle
ciekawy, że parlamenty narodowe padły ofiarą demokratyzacji Unii Europejskiej, ponieważ straciły one swoje przełożenie na Parlament Europejski. Zostały one ograniczone
do roli cenzora wewnątrz państw członkowskich, podmiotu, który kontroluje własne
rządy6. Zmianie uległ również charakter samego PE: dotąd był on bowiem instytucją
międzyparlamentarną, z chwilą wprowadzenia wyborów stał się instytucja ponadnarodową7. Mimo tych negatywnych zjawisk, sam fakt bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego należy oceniać jako krok konieczny8.
Przedział czasowy pomiędzy 1979 r. a 1999 r. określany jest jako okres nieformalnych związków parlamentów narodowych ze Wspólnotami Europejskimi. W systemie
prawa wspólnotowego parlamenty narodowe nie miały formalnie zagwarantowanej
roli na mocy traktatu. Intensyfikacja debaty nad określeniem znaczenia parlamentów
krajowych w konstrukcji europejskiej zaowocowała przyjęciem dwóch deklaracji z
1989 r., które zostały następnie dołączone, w formie deklaracji, do traktatu przyjętego
w 1992 r. w Maastricht. Szczególne znaczenie odegrała Deklaracja nr 13 W sprawie
roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Dokument wzywał do intensyfikacji wymiany informacji i spotkań między parlamentami narodowymi a PE, a w efekcie
– do zacieśnienia współpracy między gremiami.
Deklaracje z 1992 r. zastąpione zostały następnie Protokołem o roli parlamentów
narodowych w Unii Europejskiej, przyjętym w Amsterdamie w 1997 r. O ile przyjęte wraz z Traktatem z Maastricht deklaracje w sposób niewiążący zachęcały rządy
państw członkowskich do ustanowienia reguł współpracy w sprawach europejskich,
o tyle Protokół nr 9, stanowiący integralną część Traktatu Amsterdamskiego, nałożył
na Komisję Europejską obowiązek przesyłania określonych materiałów i projektów
prawa wspólnotowego (dotyczącego I filaru) do legislatyw krajowych9. Podsumowując, od 1 maja 1999 r., czyli od momentu wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu,
pozycja parlamentów ówczesnej piętnastki zastała zagwarantowana prawem traktatowym. Część druga protokołu formalizowała i wprowadziła do traktatu rodzaj międzyparlamentarnej współpracy z europejskimi strukturami instytucjonalnymi COSAC – Konferencją Organów Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych. Od
Traktatu Amsterdamskiego cykliczne spotkania między parlamentami narodowymi a
PE zostały objęte regulacją traktatową.
5

Ibidem, s.243.

C. Mik, Wykład nt. roli parlamentów narodowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony wygłoszony podczas Konferencji Traktat z Lizbony traktatem parlamentów europejskich, Warszawa 22-23.02.2010,
[Online], dostępne: http://www.sejm.gov.pl/conference/doc/cezary_mik.pdf, 11.03.2010, s. 1.
6

7

R. Grzeszczak, Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej, Wrocław 2004, s. 32.

8

Por. ibidem, s. 33.

Por. J. Miecznikowska, Formy współpracy i sposoby komunikacji między parlamentami państw członkowskich a europarlamentem, [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/090713_parlamenty_narodowe_a_parlament_europejski_pl.htm, 11.03.2010.
9
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Kolejnym etapem dyskusji nad kwestią europejskich uprawnień parlamentów narodowych była Deklaracja nr 23 O przyszłości Unii Europejskiej dołączona do Traktatu
Nicejskiego. W trakcie spotkania rozpatrywana była idea utworzenia nowej instytucji,
funkcjonującej obok rady i PE, reprezentującej parlamenty krajowe, w formie dwuizbowego parlamentu europejskiego, którego drugą izbę stanowiliby deputowani do
parlamentów krajowych. Postulat ten był jeszcze kilkakrotnie podejmowany, jednak
jego realizacja wydaje się być mało realna.
Ostatni etap rozwoju integracji europejskiej to moment przyjęcia Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Ze względu na to, iż Traktat ustanawiający
Konstytucję dla Europy nie wszedł w życie, ograniczę się jedynie do marginalnych
odniesień. Jednak ze względu na szereg proponowanych reform ustrojowych dążył
on m.in. do umocnienia legitymacji demokratycznej unii, poprzez umocnienie roli
parlamentów narodowych w monitorowaniu procesu decyzyjnego, nie należy zatem
bagatelizować wagi Traktatu Konstytucyjnego. Ponadto stanowił on punkt wyjścia dla
dalszych rozważań dotyczących reformy ustrojowej unii.
Zmiany związane z umocnieniem pozycji parlamentów narodowych zaproponowane w Traktacie Konstytucyjnym, a następnie z pewnymi modyfikacjami przyjęte
przez Traktat z Lizbony, należą – zdaniem J. Barcza – do bardziej znaczących reform
ustrojowych unii, podnoszących jej legitymację demokratyczną10. Do parlamentów
narodowych odnosi się szereg postanowień Traktatu z Lizbony oraz dwa protokoły do niego dołączone: Protokół nr 1 W sprawie roli parlamentów narodowych w
Unii Europejskiej oraz Protokół nr 2 W sprawie stosowania zasad pomocniczości i
proporcjonalności. Traktat z Lizbony wprowadza do TUE nowy artykuł 1211, który
wylicza poszczególne elementy roli parlamentów narodowych w funkcjonowaniu
unii. Artykuł 12 ma znaczenie symboliczne, ponieważ jest on w procesie integracyjnym pierwszym przepisem w traktatach, który odnosi się wyraźnie do parlamentów
narodowych. Artykuł ten podkreśla zdefiniowane traktatowo prerogatywy parlamentów narodowych w zakresie: informowania parlamentów narodowych o przyjmowanych unijnych aktach legislacyjnych; przestrzegania zasady subsydiarności i
proporcjonalności, rewizji traktatów, akcesji nowych państw, jak i wzajemnej współpracy międzyparlamentarnej pomiędzy parlamentami narodowymi a Parlamentem
Europejskim.
Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej zawiera
liczne modyfikacje obowiązujących dotychczas regulacji, niemniej w pierwszym rzędzie zmierza do zapewnienia parlamentom kompetencji konsultacyjnej w procedurze
prawodawczej. Jednym z ważniejszych obszarów, który uległ istotnej modyfikacji, jest
mechanizm informowania parlamentów narodowych, który w Traktacie z Lizbony
zostaje znacznie rozszerzony. Dotychczas dokumenty konsultacyjne komisji przekazywane były parlamentom narodowym bezpośrednio, natomiast projekty aktów
prawnych – za pośrednictwem rządów. Artykuł 2 protokołu przewiduje, iż projekty
10
Por. J. Barcz, Poznaj Traktat z Lizbony, [Online], dostępne: http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.
nsf/0/422F1C201C6E9EC7C1257417002780F2/$file/TzL.pdf, 22.03.2010, s. 53.
11

Dz. Urz. UE, 9 maja 2008, t. 51, C. 115, s. 21.
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aktów prawodawczych kierowane do Parlamentu Europejskiego i do rady są przekazywane parlamentom narodowym bezpośrednio, równolegle z przekazaniem ich do
rządów państw członkowskich12. Funkcje parlamentów narodowych określone w art.
12 powiązane są ze sobą zasadniczym przesłaniem, jakim jest mocniejsze włączenie
parlamentów w proces legislacji europejskiej.
Na mocy obowiązującego Traktatu z Lizbony wzmocniona została rola parlamentów narodowych, jako strażników przestrzegania zasady pomocniczości. Prerogatywą, jaką nabyły legislatywy narodowe, jest możliwość wyrażenia wątpliwości co do
zgodności aktu prawnego z tą zasadą, tzw. procedura udzielenia żółtej kartki. Ocenie
legislatyw podlegają m.in. skutki finansowe projektu aktu, a w przypadku dyrektyw:
skutki dla regulacji wprowadzanych przez państwa członkowskie, w tym dla prawodawstwa regionalnego. Zakres zawartych w Traktacie Lizbońskim postanowień, odnoszących się do parlamentów narodowych, jest dość szeroki stwarzając im po raz
pierwszy w historii procesu integracji europejskiej szereg możliwości odgrywania znaczącej roli na szczeblu unijnym13.

Parlament Europejski i parlamenty narodowe
– współpraca czy rywalizacja?
Wraz z członkostwem w Unii Europejskiej oraz zrzeczeniem się wykonywania
pewnych kompetencji, przekazanych unii, zmieniła się również rola parlamentów narodowych. Szacuje się, iż już ponad 80% ustawodawstwa gospodarczego „pochodzi
z Brukseli”, a nie z polskiego sejmu i senatu. Jednocześnie członkostwo w UE doprowadziło do zwiększenia znaczenia funkcji kontrolnej ciał przedstawicielskich. Będąca
istotą działalności parlamentarnej funkcja ustawodawcza w strukturze UE należy do
kompetencji Rady Unii Europejskiej, a więc instytucji złożonej z krajowych przedstawicieli władzy wykonawczej. Aktywność parlamentów narodowych sprowadzona
została głównie do zadań związanych z implementacją prawa europejskiego oraz kontrolą prac rządów w Radzie UE14.
Opinie na temat rozwoju, roli oraz miejsca, jakie zajmują parlamenty narodowe na
płaszczyźnie europejskiej są wśród teoretyków prawa podzielone. Podążając za myślą
Rainera Arnolda oraz Philippa Tschäpe: Rola parlamentów w żadnym wypadku nie
jest drugoplanowa, a raczej parlamenty narodowe zobowiązane są do towarzyszenia
procesowi integracji i kontrolowania tego procesu15. Chodzi tu o kształtowanie różnych
sposobów współpracy między parlamentami narodowymi i między parlamentami
narodowymi a Parlamentem Europejskim. Dołączony do Traktatu z Lizbony proto12

Por. J. Barcz, Poznaj Traktat z Lizbony…, s. 54.

13

E. Górnicz, op. cit., s. 256.

Por. R. Grzeszczak, Subsydiarna demokracja. Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w
Traktacie z Lizbony, „Raporty Fundacji Konrada Adenauera”, nr 10, Warszawa 2009, s. 4.
14

15

J. Barcz, Parlamenty narodowe w procesie integracji europejskiej…, s. 123.
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kół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w art. 9 rozszerza
mechanizm współpracy międzyparlamentarnej, stanowi, iż Parlament Europejski i
parlamenty narodowe wspólnie określają sposób organizacji i wspierania skutecznej i
systematycznej współpracy międzyparlamentarnej w ramach Unii.
Dlatego też niezwykle istotne wydaje się być wypracowanie efektywnego mechanizmu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk międzyparlamentarnych, jak również stworzenie skutecznych kanałów szybkiej wymiany informacji. Należy zwrócić
uwagę na istotę przepływu informacji o dokonywanej przez parlamenty narodowe
wstępnej selekcji projektów aktów prawodawczych: w przeciwnym razie może się okazać, iż parlamenty poszczególnych państw członkowskich zajmują się różnymi dokumentami, co uniemożliwiłoby osiągnięcie większości niezbędnej do zakwestionowania
ich zgodności z zasadą pomocniczości bądź zasadą proporcjonalności16. Przyznane parlamentom narodowym na mocy Traktatu z Lizbony prerogatywy w zakresie kontroli
demokratycznej budzą również pewne obawy wśród przedstawicieli doktryny prawa
europejskiego. Szersze włączenie parlamentów narodowych w proces legislacyjny na
płaszczyźnie europejskiej może zagrozić efektywności dotychczasowego procesu decyzyjnego w unii.
Podejmując próbę odpowiedzi na postawione pytanie, należy bezwzględnie skłonić się ku pierwszej formie wzajemnych relacji między PE a parlamentami narodowymi – współpracy obu organów. Niezwykle ważne w tym procesie wydaje się być wypracowanie strategii zacieśniania kontaktów pomiędzy gremiami, w celu skutecznej
wymiany informacji, szczególnie między posłami narodowymi a europosłami, którzy
stanowić mogą cenne źródło bezpośredniej informacji o pracach PE. Bezpośrednie
przełożenie na wymóg współpracy parlamentów narodowych z instytucjami UE zawierają dwa przepisy: nowy art. 5 TUE (dawny art. 5 TWE) wyrażający zasadę kompetencji powierzonych, uzupełniony nowym tytułem I TFUE „Kategorie i dziedziny
kompetencji Unii” oraz nowy art. 4 TUE (dawny art. 10 TWE) dotyczący obowiązku
współpracy między państwami w stosunku do spraw europejskich. W trakcie procesu
integracji europejskiej relacje pomiędzy parlamentami narodowymi a PE były zróżnicowane, często naznaczone wzajemną konkurencją. Początkowo PE rosnącą aktywność legislatyw krajowych upatrywał jako zagrożenie dla swojej pozycji, przyznając
sobie wyłączne prawo do kontroli organów europejskich17.
Ważną płaszczyzną współpracy są również relacje pomiędzy parlamentarnymi komisjami do spraw europejskich a PE. Wymiana informacji pomiędzy tymi dwoma
instytucjami odbywa się na dwóch płaszczyznach18:
• Zinstytucjonalizowanej, podczas spotkań przedstawicieli w ramach Konferencji
Komisji Europejskich parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego – COSAC (uznawana za najważniejszą platformę współpracy);
• Niesformalizowanej, o charakterze personalnych kontaktów.
16

E. Górnicz, op. cit., s. 257.

17

Por., J. Marszałek-Kawa, op. cit., s. 343.

18

Por. R. Grzeszczak, op. cit., s. 180.
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Propozycje ściślejszej współpracy z parlamentami narodowymi pojawiały się również po stronie PE. Sugerowane były formy wielopłaszczyznowej współpracy, polegające na wspólnych posiedzeniach we właściwych komisjach parlamentarnych, bilateralnych posiedzeniach komisji ds. europejskich, czy spotkaniach przewodniczących
frakcji parlamentarnych. Propozycje PE zwykle nie przybierały formy zinstytucjonalizowanej. Natomiast 7 maja 2009 r Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie
rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi
w kontekście postanowień Traktatu z Lizbony. Parlament wezwał do wypracowania
nowych form dialogu między PE i parlamentami narodowymi:
• Stworzenia stałej sieci komisji branżowych i zapewnienia środków finansowych na
organizację spotkań tych komisji;
• Stworzenia eurodeputowanym szerszych możliwości działania (także nieformalnych) na forum parlamentów narodowych;
• Włączenia PE do „inicjatywy Barroso”;
• Zintensyfikowania współpracy w zakresie WPZiB oraz EPBiO19.
Należy zaznaczyć, że w strukturze organizacyjnej PE wyodrębniona została jednostka administracyjna odpowiedzialna za kontakty z parlamentami. Nad przepływem informacji o dokumentacji parlamentarnej pomiędzy parlamentami państw
członkowskich, PE oraz Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy czuwa Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej.
Przedstawiciele doktryny prawa europejskiego podkreślają komplementarność
działań parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego w realizacji zasadniczego zadania, jakim jest wzmocnienie demokratycznej odpowiedzialności
odnośnie do spraw Unii Europejskiej20. Marek Borowski poddając analizie pozycję
parlamentów narodowych na płaszczyźnie europejskiej stwierdza: Nie powinniśmy
dopuścić do alienacji parlamentów narodowych ze spraw europejskich. W przeciwnym
wypadku mogłyby one zostać sprowadzone do roli wyłącznie parlamentów lokalnych.
Nieuniknione byłyby wówczas sytuacje, że ustawiałyby się one w opozycji do instytucji
europejskich i Unii w ogóle. Mogłoby to spowodować powstanie realnego niebezpieczeństwa w postaci ożywienia tendencji antyeuropejskich21.
Podsumowując zagadnienie wzajemnych relacji pomiędzy parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim, jak również pomiędzy parlamentami poszczególnych państw członkowskich a innymi instytucjami Unii Europejskiej, nasuwa się
wniosek, że jakiekolwiek zmiany instytucjonalne nie mogą komplikować już stosunkowo nieprzejrzystego procesu decyzyjnego, jak również doprowadzić do osłabienia
funkcjonujących instytucji, w szczególności Parlamentu Europejskiego.
Por. Informacja OIDE z 18 lutego 2010, Debata nad rolą parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony s. 5, [Online], dostępne: http://libr.sejm.gov.pl/oide/international/stan_debaty_pl.pdf, 10.09.2010.
19

20

Por. R. Grzeszczak, op. cit., s. 178.

M. Borowski, Parlamenty narodowe a przyszłość Europy, [Online], dostępne: http://kronika.sejm.gov.
pl/kronika.2002/text/par-28-4.php?par=4&srdt=5, 17.04.2010.
21
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Istota wzajemnych relacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami
narodowymi polega nie tyle na rozdzieleniu kompetencji pomiędzy parlamenty narodowe a Unię Europejską, ile na ich kooperatywnym zharmonizowaniu, w czym upatruje się szansę przezwyciężenia problemu deficytu demokracji Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Jednym z najważniejszych wyzwań pogłębiającego się procesu integracji europejskiej jest kwestia deficytu legitymacji demokratycznej, rozumianego jako deficyt „demokracji przedstawicielskiej”. Źródłem tego zjawiska jest rozszerzenie kompetencji
samej UE, a w efekcie osłabienie roli parlamentów narodowych. Ratyfikacja Traktatu
z Lizbony niesie ze sobą nadzieję na zakończenie jednego z najgłębszych kryzysów w
historii procesu integracji. Postanowienia Traktatu z Lizbony precyzują i umacniają
pozycję parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej. Wykorzystanie
możliwości określonych przez Traktat z Lizbony zależeć będzie, zdaniem J. Barcza, w
pierwszym rzędzie od efektywności działania samych parlamentów narodowych i ich
deputowanych oraz zakresu i efektywności mechanizmu współdziałania między parlamentem narodowym a rządem w ramach kompetencji własnej danego państwa członkowskiego22. Stworzenie efektywnej procedury kontrolnej wiąże się z utworzeniem
kompetentnego zaplecza eksperckiego. W doktrynie nie brakuje również głosów bardziej zachowawczych. Zdaniem Ewy Górnicz: Szersze włączenie parlamentów narodowych w proces stanowienia prawa może przyczynić się do wydłużenia i tak długiego
procesu decyzyjnego w Unii, tym samym zagrozić jego efektywności. Nie można wykluczyć wykorzystywania spraw europejskich i uprawnień parlamentów do politycznych
rozgrywek wewnętrznych w postaci nieuzasadnionego blokowania procesu decyzyjnego.
Zasada subsydiarności ma bowiem charakter polityczny i proces jej stosowania i kontrolowania w praktyce pozostawia znaczny margines uznaniowości23.
Autorka artykułu ma nadzieję, że niniejsza praca, stanowiąca jedynie próbę syntetycznego ujęcia tematu, przyczyni się do lepszego zrozumienia problematyki relacji
między parlamentami państw członkowskich a Parlamentem Europejskim, a przynajmniej uświadomi, jak ważną rolę mogą odegrać parlamenty narodowe na płaszczyźnie europejskiej.

22
J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz
teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008, s. 59.
23

E. Górnicz, op. cit., s. 258.
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Ochrona życia rodzinnego a swobodny przepływ obywateli
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w zakresie ochrony życia rodzinnego. Linia orzecznicza w sprawie Carpenter i
w sprawie Chen przedstawiona w artykule może, w opinii autora, stanowić inspirację dla działań Komisji Europejskiej w zakresie analizy przeszkód w swobodnym przepływie obywateli.
Analiza ta, zmierzająca do podjęcia środków mających na celu wzmocnienie pozycji obywateli
w Unii Europejskiej, jest jedną z inicjatyw strategicznych Komisji Europejskiej w 2010 r.

W

2010 r. Komisja Europejska uczyniła wzmocnienie pozycji obywateli w Unii
Europejskiej (UE) jednym z głównych celów swoich działań. Niniejszy artykuł nawiązuje do inicjatywy strategicznej nr 24, tj. analizy przeszkód w swobodnym
przepływie osób w Unii Europejskiej, realizowanej w ramach tego celu1. W artykule
poruszony zostanie problem ochrony życia rodzinnego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście wykonywania ich uprawnień wynikających ze
swobód traktatowych, a także z obywatelstwa UE jako takiego. Obecnie, po wejściu
w życie Traktatu z Lizbony, ochrona jednostki przez prawo unijne została wzmocnienia poprzez ustanowienie katalogu praw jednostki chronionych przez prawo i instytucje UE, jakim jest Karta Praw Podstawowych. Ponadto, kiedy Unia Europejska
stanie się stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawo unijne będzie musiało być z nią zgodne, a Unia Europejska stanie się odpowiedzialna za naruszenie jej
postanowień. Rozwiązania przyjęte przez Traktat z Lizbony „porządkują” zatem zagadnienie ochrony praw jednostek przez unię. Nie oznacza to jednak, że życie rodzinne obywateli państw nie było dotychczas przedmiotem analizy z perspektywy prawa
wspólnotowego. Wobec braku ogólnej kompetencji UE do ochrony praw człowieka,
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) stawał przed zadaniem polegającym na
zapewnieniu obywatelom państw członkowskich odpowiedniej ochrony na podsta1
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Committee of the Regions, Commission Work
Programme 2010, Brussels, 31.3.2010, COM (2010) 135 final vol. I, s. 7.
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wie tzw. „ogólnych zasad prawa”, tj. m.in. praw człowieka. Rozwiązania przyjęte przez
ETS w zakresie ochrony praw człowieka w kontekście prawa wspólnotowego, choć
stosowane, według niektórych autorów, bez odpowiedniej podstawy prawnej, mogą
z pewnością stanowić merytoryczny modus operandi dla ochrony praw człowieka na
podstawie Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dlatego też warto przyjrzeć się dwóm orzeczeniom ETS dotyczących życia rodzinnego
obywateli państw UE, które zapadły przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Jest to
orzeczenie C-60/00 w sprawie Carpenter2 oraz orzeczenie C-200/02 w sprawie Chen3.

Ochrona życia rodzinnego w kontekście swobody świadczenia usług
– orzeczenie w sprawie Carpenter
Władze brytyjskie odmówiły Filipince, pani Mary Carpenter, prawa pobytu na terenie Wielkiej Brytanii. Jej mąż, obywatel brytyjski, zajmował się sprzedażą miejsca
na reklamy w czasopismach medycznych i naukowych, co wiązało się z jego częstymi
wyjazdami do innych państw członkowskich. Państwo Carpenter powołali się przed
władzami imigracyjnymi na swobodę przepływu usług. Twierdzili, że deportacja pani
M. Carpenter ograniczyłaby swobodę świadczenia usług przez jej męża, ponieważ
brak opiekującej się jego dziećmi pani M. Carpenter uniemożliwiłby jego podróże
zagraniczne w celu świadczenia usług w innych państwach członkowskich. Organ
imigracyjny zwrócił się w trybie prejudycjalnym do ETS.
W dotychczasowym orzecznictwie ETS uznano doniosłość zapewnienia ochrony życia rodzinnego w ramach usuwania barier w realizacji swobód wspólnego rynku, a uznanie to przełożyło się na rozwój prawa stanowionego w tej dziedzinie. Niemniej jednak
trybunał jednocześnie stwierdził, że prawo do życia rodzinnego nie jest absolutne i podlega ograniczeniom na podstawie klauzuli porządku publicznego4. ETS zastrzegł jednak,
w znanej sprawie ERT5, że interes publiczny, powoływany przez państwa członkowskie
jako wyłączenie swobód wspólnego rynku musi być zgodny z prawami człowieka. Test z
orzeczenia w sprawie ERT został zastosowany w sprawie dotyczącej swobody przepływu
usług, sprawie Carpenter. W rezultacie ETS przyznał rację powodom, a ponadto po2
Sprawa 60/00 M. Carpenter przeciwko Secretary of State for the Home Department, Zbiór Orzeczeń
2000, s. I-6591.

Sprawa 200/02 Chen przeciwko Secretary of State for the Home Department, Zbiór Orzeczeń 2004, s.
I-3887.
3

Sprawa C-459/99 MRAX przeciwko Belgii, Zbiór Orzeczeń 2002, s. I-6591, pkt 52 i 53; ETS odrzucił
tym samym możliwość ograniczenia prawa do życia rodzinnego na podstawie tzw. doktryny wymogów
imperatywnych.
4

5
Sprawa 260/89 ERT, Zbiór Orzeczeń 1991, s. I-2925. Sprawa dotyczyła monopolu państwowego radia
i telewizji, spółki ERT, w Grecji. Monopol stanowił wyłączenie przepisów traktatu dotyczących rynku
wewnętrznego. Trybunał orzekł, że państwa członkowskie nie mogą wyłączyć stosowania traktatu w sytuacjach, gdy podstawa wyłączenia jest niezgodna z prawami podstawowymi (w tym przypadku z wolnością wypowiedzi) i że trybunał jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie praw podstawowych.
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twierdził, że państwo członkowskie może powołać się na klauzulę porządku publicznego tylko jeżeli środek ograniczający swobody wspólnego rynku, czyli w tym przypadku
przepisy imigracyjne, jest zgodny z prawami podstawowymi6. In casu prawem podstawowym było prawo do poszanowania życia rodzinnego wynikające z artykułu 8 ustęp 2
EKPC przy zachowaniu zasady proporcjonalności7. Przepisy brytyjskie nie mogły zatem
stanowić skutecznego wyłączenia swobody przepływu usług, gdyż deportacja pani M.
Carpenter, w ocenie trybunału, byłaby niezgodna z prawami człowieka.
W opinii rzecznika generalnego, Francisa Geoffreya Jacobsa, ETS mógł uniknąć wypowiadania się na temat praw człowieka. Stwierdził, że kwestia oceny zgodności działania państwa z prawami człowieka leży w kompetencji prawa krajowego lub ETPC. Rola
ETS powinna być ograniczona do sprawdzenia, czy norma krajowa jest uzasadniona z
punktu widzenia swobód rynku wewnętrznego. Jeśli okaże się, że norma krajowa jest
uzasadniona, ale jej zgodność z prawami człowieka jest dyskusyjna, ETS powinien się
powstrzymać od analizy normy pod tym kątem8. Stanowisko rzecznika F. G. Jacobsa
straciło oczywiście podstawy po wejściu w życiu Traktatu z Lizbony. Z jego poglądem
polemizował Joseph Halevi Horowitz, który twierdził, że sprawdzenie normy krajowej,
na której opiera się ograniczenia swobód rynku wewnętrznego, pod kątem zgodności
z prawami człowieka, było jak najbardziej uzasadnione9. W opinii Mielle Bultermana
i Herke Kranenborga, trudno byłoby poddawać dopuszczalność ograniczenia swobód
wspólnego rynku wszystkim testom wynikającym z traktatu i orzecznictwa ETS bez
oceny tego ograniczenia z punktu widzenia zgodności z prawami człowieka. Norbert
Reich i inni skrytykowali uznanie przez ETS sytuacji pani M. Carpenter za objętą
swobodą świadczenia usług w rozumieniu artykułu 49 TWE. Według nich dokonanie
analizy dostępności do rynku innych państw członkowskich i dyskryminacji wymaga
przede wszystkim autentycznego elementu wspólnotowego w stanie faktycznym10.
Orzeczenie w sprawie Carpenter jest klasycznym orzeczeniem typu ERT, w którym stwierdza się, że prawa podstawowe muszą współistnieć ze swobodami traktatowymi11. W tego rodzaju sprawach prawa podstawowe i swobody wspólnotowe są
komplementarne. Według niektórych krytyków koncepcja taka polega na tym, że prawa podstawowe są używane jako narzędzia do zapewnienia przestrzegania swobód
wspólnotowych, a zatem ochrona udzielana ETS jest przypadkowa12. Po wejściu w
życie Karty Praw Podstawowych prawa podstawowe i swobody wspólnotowe są nadal
6

Sprawa Carpenter, pkt 40.

7

Sprawa Carpenter, pkt 40-41.

Por.: F.G. Jacobs, Human Rights in the European Union: the role of the Court of Justice, „European Law
Review”, nr 28, 2003, s. 336.
8

Por.: J. H. H. Weiler, Fundamental Rights and Fundamental Boundaries: On standards and values in
the protection of Human Rights, [w:] N. A. Neuwahl, A. Rosas, The EU and Human Rights, Haga 1995.
9

10
Por.: N. Reich, S. Harbacevica, Citizenship and family on trial: A fairly optimistic overvie of recent
court practice with regard to free movement of persons, “Common Market Law Review” 2003, nr 40, s. 628.
11
C. Kombos, Fundamental Rights and Fundamental Freedoms: A symbiosis on the Basis of Subsidiarity,
“European Public Law Volume” 2006, vol.12, nr 3, s. 441.
12

Sprawa MRAX, pkt 61-62.
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komplementarne, ale w chwili obecnej ochrona praw jednostki przez trybunał ma
wyraźne podstawy i nie jest przypadkowa.

Uprawnienia jednostek na podstawie obywatelstwa UE.
Oderwanie ochrony życia rodzinnego od realizacji swobód
rynku wewnętrznego. Orzeczenie w sprawie Chen
Pani Man Lavette Chen i jej mąż, obywatele Chin, byli pracownikami przedsiębiorstwa z siedzibą w Chinach13. Ich pierwsze dziecko urodziło się w Chinach w 1998
r. Pani M. L. Chen, łamiąc chińską politykę jednego dziecka, zamierzała urodzić drugie dziecko. W tym celu przybyła do Wielkiej Brytanii w 2000 r., kiedy była w szóstym
miesiącu ciąży. W lipcu przeniosła się do Belfastu i tam urodziła córkę, Catherine, co
miało w efekcie miejsce we wrześniu 2000 r. W momencie rozpoczęcia postępowania
przed ETS pani M. L. Chen mieszkała z córką w Cardiff w Walii. Artykuł 6 ustęp 1
irlandzkiej ustawy o Narodowości i Obywatelstwie pozwala osobom urodzonym na
obszarze całej wyspy Irlandii ubiegać się o irlandzkie obywatelstwo. Zgodnie z artykułem 6 ustęp 3 tej ustawy, jeżeli osoby takie nie są uprawnione do obywatelstwa
żadnego innego państwa, są obywatelami irlandzkimi od urodzenia. Zgodnie z tymi
przepisami Catherine, która zgodnie z przepisami brytyjskimi i chińskimi nie była
uprawniona do obywatelstwa tych państw, otrzymała irlandzki paszport we wrześniu
2000 r. W konsekwencji, Catherine, w przeciwieństwie do pani M. L. Chen, mogła
swobodnie przemieszczać się między Wielką Brytanią a Irlandią. Wydaje się bezsporne zatem, że pani M. L. Chen, znając irlandzkie przepisy, przybyła do Irlandii Północnej w celu nadania jej dziecku irlandzkiego obywatelstwa i zapewnieniu sobie prawa
pobytu w Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak zgodnie z prawem brytyjskim ani pani
M. L. Chen, ani jej córka nie były uprawnione do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Co warte podkreślenia, Catherine korzystała z odpłatnych prywatnych świadczeń
zdrowotnych w Wielkiej Brytanii.
Pani M. L. Chen wykazała przed sądem krajowym, że nie korzysta ze świadczeń
publicznych w Wielkiej Brytanii i nie ma podstaw do stwierdzenia, że nie będzie z
nich korzystać w przyszłości oraz że zarówno ona, jak i córka posiadają ubezpieczenie
zdrowotne.
Sekretarz Stanu Home Department odmówił jednak przyznania pani M. L. Chen
i jej córce długoterminowego pozwolenia na pobyt z uwagi na fakt, że zarówno Catherine, 8-miesięczne dziecko, oraz pani M. L. Chen nie wykonywały żadnych praw
wynikających ze swobód wspólnego rynku. W postępowaniu odwoławczym urząd
Immigration Appellate Authority zwrócił się do ETS z następującymi pytaniami:
• Czy w podanym stanie faktycznym artykuł 1 dyrektywy 73/148/WE albo alternatywnie artykuł 1 dyrektywy 90/364/EEC:
13

Sprawa Chen, pkt 7 i nast.
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- przyznaje prawa małoletniej obywatelce unii Catherine Chen prawo do wjazdu
i pobytu w przyjmującym państwie członkowskim;
- Jeżeli tak, to: czy te przepisy przyznają pani M. L. Chen, obywatelce państwa trzeciego, prawo pobytu ze względu na: bycie członkiem rodziny Catherine Chen; zamieszkiwanie z Catherine Chen w państwie pochodzenia; na inne szczególne przyczyny?
• Jeśli Catherine nie jest „obywatelem państwa członkowskiego” w rozumieniu Dyrektywy 73/148/EWG albo artykułu 1 Dyrektywy 90/364/EWG, to jakie są odpowiednie kryteria dla oceny, czy dziecko będące obywatelem unii jest obywatelem
państwa członkowskiego dla celów wykonywania praw wspólnotowych?
• Czy w okolicznościach sprawy świadczenie odpłatnej opieki na rzecz Catherine
Chen stanowi usługę w rozumieniu Dyrektywy 73/148/EWG?
• Czy w okolicznościach sprawy prawo pobytu Catherine Chen w państwie członkowskim zgodnie z artykułem 1 Dyrektywy 90/364/EWG jest wyłączone ze względu
fakt, że jej środki utrzymania pochodzą wyłącznie od jej matki będącej obywatelką
państwa trzeciego?
• Czy w okolicznościach sprawy artykuł 18(1) TWE daje Catherine Chen prawo do
wjazdu i pobytu w przyjmującym państwie członkowskim, nawet jeśli nie przysługuje jej prawo pobytu na podstawie żadnego innego przepisu prawa Unii Europejskiej?
• Jeśli tak, to: czy Pani M. L. Chen konsekwentnie przysługuje prawo do pozostania
córką w przyjmującym państwie członkowskim?
• W tym kontekście, jaki jest efekt zasady poszanowania podstawowych praw człowieka w prawie wspólnotowym, artykułu 8 EKPC nakazującego poszanowanie życia
rodzinnego w związku z artykułem 14 EKPC podnoszonych przez panią M. L. Chen?
ETS, podążając za argumentacją przedstawioną przez rzecznika generalnego Antonio Tizzano, przyjął argumentację pani M. L. Chen. Stwierdził, że:
Artykuł 18 WE oraz dyrektywa Rady 90/364/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu przyznają, w okolicznościach takich jak przedstawione w postępowaniu głównym, małoletniemu obywatelowi państwa członkowskiego w wieku
dziecięcym objętemu stosownym ubezpieczeniem zdrowotnym, pozostającemu na
utrzymaniu jednego z rodziców, będącego obywatelem państwa trzeciego, którego
środki są wystarczające, aby pierwszy z wymienionych nie stał się obciążeniem dla
finansów publicznych przyjmującego państwa członkowskiego, prawo pobytu na czas
nieograniczony na terytorium tego ostatniego państwa. W takim przypadku te same
przepisy umożliwiają rodzicom sprawującym opiekę nad tym obywatelem przebywanie wraz z nim w przyjmującym państwie członkowskim.
W sprawie M. L. Chen ETS użył sformułowania poprzednio zastosowanego w sprawie Grzelczyk14: Status obywatela Unii jest uznawany za mający charakter fundamentalny dla obywateli państw członkowskich15 oraz odwołał się do orzeczenia sprawie Baum14

Sprawa C-184/99 Grzelczyk, Zbiór Orzeczeń 2001, s. I-6193.

15

Sprawa Grzelczyk, pkt 31; Sprawa Chen, pkt 25.
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bast i R.16 Należy podkreślić, że rozważanie przez ETS zagadnienia prawa pobytu pani
M. L. Chen i jej córki w Wielkiej Brytanii w świetle obywatelstwa unii jest wyrazem
ewolucji wolnego przepływu osób. Pojęcie to przeszło od wolnego przepływu pracowników do wolnego przepływu obywateli. Ewolucja jest wynikiem Traktatu z Maastricht
i dyrektywy 90/365. Powstaje pytanie: czy status obywatela przeważa nad innymi statusami uprawniającymi do swobodnego poruszania się i pobytu w innych państwach
członkowskich: pracownika, poszukującego pracy, emeryta i studenta. Takie rozwiązanie mogłoby być przyjęte ze względu na sformułowanie „fundamentalny charakter”
używane przez ETS oraz postanowienia dyrektywy 2004/38. Niemniej jednak należy
mieć na uwadze, że orzecznictwo ETS odnosi się raczej do przyszłości niż do sytuacji
obecnej. W języku angielskim stwierdzenie ETS w sprawie Grzelczyk brzmi: Union citizenship is to be destined to be fundamental status, a w języku francuskim nawet mniej
zobowiązująco: citoyenneté européenne a vocation a être le statut fondamental.
Ponadto, ETS co do zasady rozważa najpierw przepisy prawa wspólnotowego dotyczące swobód rynku wewnętrznego, a dopiero w drugiej kolejności wywodzi jakiekolwiek
uprawnienia obywatela UE wyłącznie na podstawie artykułu 18 TWE (np. w sprawie
Pusa17 i Garcia Avello18 ). Również w sprawie M. L. Chen ETS w pierwszej kolejności zajął
się rozważeniem statusu małoletniej Catherine jako odbiorcy usług korzystającego ze swobody przepływu usług, nawet jeśli ostatecznie tej argumentacji nie przyjął. Wskazuje to, że
ETS jest niechętny do traktowania obywatelstwa jako statusu osobowego mającego pierwszeństwo przed innymi. W rezultacie występuje tendencja do odwoływania się przede
wszystkim do statusu pracownika, nawet w bardzo szerokim znaczeniu, a dopiero wtedy,
gdy takie odwołanie jest niemożliwe, bierze się pod uwagę koncepcję obywatelstwa19.
W kontekście sprawy M. L. Chen należy rozważyć, jak prawo pobytu, będące początkowo prawem akcesoryjnym do przepływu pracowników, stosuje się do obywateli
UE wyłącznie na podstawie artykułu 18 TWE20. Ze swobody przepływu osób ETS
wyprowadził prawo pobytu studentów, którzy korzystając z niedyskryminacyjnego
dostępu do edukacji muszą mieć dostęp do miejsc, w których odbywają się zajęcia,
a zatem – mieć tam prawo pobytu21. Podobnie jest z prawem pobytu Turków, którzy
spełniając warunki dostępu do rynku pracy wynikające z układu stowarzyszeniowego
muszą mieć możliwość do pobytu w państwie członkowskim22.
Rozważając powiązanie prawa pobytu członków rodziny jako prawa akcesoryjnego związanego ze swobodą przepływu obywateli należy zwrócić uwagę na fakt, że
występowanie przepływu obywateli jest warunkiem sine qua non prawa pobytu członków rodziny w państwie członkowskim23. Z tego względu pani M. L. Chen „wykre16

Sprawa C-413/99 Baumbast i R. Zbiór Orzeczeń 2002, s. I-7091.

17

Sprawa C-224/02 Pusa, Zbiór Orzeczeń 2004, s. I-05763.

18

Sprawa C-148/02 Garcia Avello, Zbiór Orzeczeń 2003, s. I-11613.

19

N. Reich, S. Harbacevica, op.cit., s. 627.

20

J.Y. Carlier, Glosa do orzeczenia w sprawie Chen, „Common Market Law Review” 2005, nr 42, s. 1124.

21

Sprawa C-357/89 Raulin, Zbiór Orzeczeń 1992, s. I-1027, pkt 34.

22

Sprawa C-192/90 Sevince, Zbiór Orzeczeń 1990, s. I-3461, pkt 29.

23

Sprawy C-64/96 i C-65.9 Uecker and Jacquet, Zbiór Orzeczeń 1997, s. I-3171, pkt 12 i 23.
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owała” przepływ osób, rodząc córkę w Irlandii Północnej, tym samym zapewniając jej
obywatelstwo jednego państwa członkowskiego – Irlandii i pobyt w drugim państwie
członkowskim – Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania argumentowała, że córka pani M.
L. Chen nie przekroczyła granicy, a zatem nie wykonywała prawa do swobody przepływu. ETS odrzucił ten argument uznając, że różnica między państwem pobytu a
obywatelstwem wystarczy dla pojęcia „przepływu”. Odwołał się przy tym do orzeczeń
w sprawach Garcia Avello i w mniejszym stopniu do orzeczenia Carpenter i stwierdził,
że warunek fizycznej zmiany miejsca staje się pewną fikcją, wystarczy, jeśli obywatel
jednego państwa członkowskiego znajduje się w innym państwie członkowskim24.
W sprawie M. L. Chen ETS potwierdził, że prawo pobytu stosuje się do wszystkich
obywateli państw członkowskich. Fakt, że Catherine jest dzieckiem, nie wpływa na możliwość zastosowania tego prawa, ponieważ zdolność obywatela państwa członkowskiego
do korzystania z praw przewidzianych w traktacie oraz w prawie pochodnym w zakresie
swobodnego przepływu osób nie może być uzależniona od osiągnięcia przez zainteresowanego wieku pozwalającego na samodzielne korzystanie z tych praw. Jeśli chodzi o panią M. L. Chen, to jej status nie pozwala jej zakwalifikować jako członka rodziny będącego na utrzymaniu (dependent relative) w rozumieniu dyrektywy, niemniej jednak młody
wiek córki pani M. L. Chen rozszerza prawo pobytu w państwie członkowskim na matkę
ze względu na to, że odmowa rodzicowi prawa do pobytu z dzieckiem pozbawia użyteczności (useful effect) prawo dziecka do pobytu w państwie członkowskim. Korzystanie z
prawa pobytu przez małoletnie dziecko pociąga za sobą prawo tego dziecka do towarzystwa osoby sprawującej opiekę oraz możliwość zamieszkania z nim w przyjmującym
państwie członkowskim dla tej osoby w okresie jego tam pobytu (zob.: mutatis mutandis,
w odniesieniu do art. 12 rozporządzenia nr 1612/68, ww. wyrok w sprawie Baumbast i
R., pkt 71–75). ETS przeprowadził to rozumowanie nawet bez powoływania się na artykuł 8 EKPC, co sugerował rzecznik generalny Antonio Tizzano25. Trybunał oparł się na
klasycznym dla swojego orzecznictwa koncepcie użyteczności (useful effect), zgodnie z
którym dane prawo niezbędnie zawiera w sobie (necessarily implies) inne prawa.
Jest bezsprzeczne, że decyzja pani M. L. Chen o urodzeniu córki w Irlandii była
nadużyciem prawa. Wielka Brytania mogłaby powołać się na artykuł 35 dyrektywy
2004/38 zezwalający państwom członkowskim na nieprzyznawanie uprawnień wynikających z tej dyrektywy powstałych w wyniku nadużycia prawa. Niemniej jednak
ETS nie dostrzegł nadużycia prawa, gdyż prawa wynikające z obywatelstwa UE, którymi zajmuje się ETS, są pochodne w stosunku do obywatelstwa państw członkowskich. To państwa członkowskie decydują o nadawaniu swojego obywatelstwa. Jeżeli
Irlandia przyjęła zasadę ius soli, to WE musi to uszanować, nawet jeśli zasada ta prowadzi do nadużyć. Generalnie mówiąc, to państwa członkowskie decydują, kto jest
obywatelem Unii Europejskiej26.

24

Sprawa Chen, pkt 18 i 19.

25

A. Tizzano, Opinia w sprawie Chen, Zbiór Orzeczeń 2004, s. I-3887, pkt 94.

Por.: B. Kunoy, A union of national citizens: the origins of the Court’s lack of avant-garsisme in the
Chen case, “Common Market Law Review” 2006, nr 43, s. 180.
26
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W sprawie Chen ETS ponownie powstrzymał się od ingerencji w kompetencje
państw członkowskich. W przeciwnym przypadku orzeczenie ETS wprowadziłoby
dodatkowe uwarunkowania konieczne do uznania obywatelstwa jednego państwa
członkowskiego przez drugie państwo członkowskie27. Orzeczenie w sprawie bywa
oceniane jako wyraz „upodobania” ETS do uznawania swojej jurysdykcji w sprawach
kontrowersyjnych, co miało zaważyć na odrzuceniu przez trybunał argumentów dotyczących faktu nieprzemieszczania się małoletniej Catherine między państwami
członkowskimi28. Uznaje się również, że ekspansywne orzeczenia w sprawach Garcia
Avello i Chen dotyczące prawa pobytu i obywatelstwa UE ukazują próby podejmowane przez ETS w celu ukonstytucjonalizowania obywatelstwa UE29 i ograniczenia suwerenności państw członkowskich30. Na marginesie warto wspomnieć, że orzeczenie
w sprawie Chen zajęło ważne miejsce w debacie na temat nielegalnej imigracji i „turystyki położniczej”, a irlandzka ustawa będąca przedmiotem postępowania została
zmieniona w następstwie nadużyć31.

Podsumowanie
Na podstawie powyższych rozważań należy uznać uregulowanie zagadnienia
ochrony praw podstawowych przez Unię Europejską za krok pożądany, który uprości
praktykę orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości. Ciekawym zagadnieniem pozostaje
kwestia kierunku ewolucji orzecznictwa TS i jej percepcja przez państwa członkowskie (vide: polityczno-prewencyjny charakter protokołu polsko-brytyjskiego) oraz autorów sceptycznych rozszerzaniu kompetencji UE. Fakt, że Komisja Europejska umieściła analizę przeszkód w swobodnym przepływie obywateli wśród swoich inicjatyw
strategicznych, świadczy o dostrzeżeniu podniosłości problemu wzmocnienia statusu
obywatela Unii Europejskiej. Z jednej strony jest to dążenie w kierunku dostosowaniu
prawa unijnego do nowej sytuacji prawnej obywateli uregulowanej Kartą Praw Podstawowych i faktem przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, z drugiej – jest to element realizacji koncepcji ever closer Union.

27

A. Tizzano, Opinia, pkt 94.

K. Vanvoorden, Glosa do orzeczenia w sprawie Chen, “Columbia Journal of European Law” 2005, nr
12, s. 311.
28

29
B. Hofstoffer, A cascade of Rights, or Who Shall Care for Little Catherine? Some reflections on the Chen
case, “European Law Review” 2005, nr 30, s. 551.
30
D. H. King Chen v. Secretary of State: Expanding the residency rights of non-nationals in the European
Community, “Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review”, wiosna 2007, s. 297.
31

D. H. King, op.cit., s. 298.
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WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH,
UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Perspektywy rozwoju polityki energetycznej UE

Streszczenie: Artykuł ma na celu określenie potencjalnych kierunków rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej (UE), która zdominowana jest obecnie przez partykularne interesy państw członkowskich. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego podmiotów UE jest
procesem dynamicznym, który musi uwzględniać nie tylko zmieniające się uwarunkowania
geopolityczne oraz wynikające z nich zagrożenia, lecz również rozmieszczenie surowców
energetycznych, a także trendy rozwojowe związane z wdrażaniem nowych alternatywnych
technologii. Polska wobec tych wszystkich wyzwań powinna wykorzystać swój potencjał surowcowy oraz nadchodzący okres sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej, aby zwiększyć swoją siłę głosu w Brukseli.

C

elem niniejszego artykułu jest analiza potencjalnych kierunków rozwoju polityki
energetycznej UE. Obecnie nie istnieje wspólna polityka energetyczna UE, zaś
państwa członkowskie w obszarze energii kierują się przede wszystkimi partykularnymi interesami narodowymi. Państwa członkowskie muszą posiadać wolę polityczną
mającą na celu tworzenie wspólnej polityki energetycznej rezygnując jednocześnie
z części prerogatyw narodowych przenosząc je na poziom unijny. Artykuł obejmuje analizę geopolitycznych uwarunkowań polityki energetycznej UE, które wpływają
na decyzje podejmowane na forum unijnym. Ocenione zostało znaczenie surowców
energetycznych, zarówno tych kopalnych, tj. ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny oraz uran, a także niekonwencjonalnych zasobów energetycznych, tj.
gaz łupkowy, odnawialne źródła energii, metan, wodór oraz ogniwa paliwowe. Istotne
jest, iż wystarczalność surowców energetycznych nie musi determinować tylko ich
zasobność, lecz przede wszystkim tempo wdrażanych alternatywnych technologii i
ich opłacalność eksploatacji na skalę przemysłową. Prognozowana rewolucja technologiczna w obszarze energii w najszybszym czasie objąć może sektor transportowy.
W niniejszym artykule przedstawiona została prognoza kierunków rozwoju polityki
energetycznej UE wraz z określeniem wybranych działań, które mogą jej towarzyszyć.
Jednocześnie analizie poddana została polityka Polski wobec zachodzących zmian
związanych z rozwojem polityki energetycznej UE oraz okresem sprawowania przez
Warszawę unijnej prezydencji.
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Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Polityka energetyczna będzie systematycznie zwiększała swoje znaczenie wśród
priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Wejście w życie Traktatu z Lizbony przyczyni się do wytworzenia nowych instytucji oraz usprawni w perspektywie
czasu proces decyzyjny. Niemniej jednak partykularne interesy państw członkowskich
oraz wola zachowania prerogatyw narodowych w kluczowych kwestiach związanych
z energetyką spowalnia proces dochodzenia do wspólnej polityki energetycznej UE.
Z jednej strony utworzone zostało stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa odpowiedzialnego za wszelkie kwestie związane z europejską polityką zagraniczną także w odniesieniu do energetyki.
Z drugiej jednak strony, wybór Catherine Margaret Ashton potwierdza, że zabrakło
woli politycznej, aby wybrać silnego przywódcę1. Zatem nadal o najważniejszych
kwestiach decydować będą największe państwa Unii Europejskiej. Traktat z Lizbony
stworzył możliwości rozwoju wspólnej, solidarnej polityki energetycznej UE, która
oparta będzie o klauzulę solidarności energetycznej w duchu solidarności między państwami członkowskimi2. Praktyczny wymiar interpretacji pojęć bezpieczeństwa oraz
solidarności w zależności od rozumienia ich rozłącznie, łącznie bądź funkcjonalnie
rzutował będzie na kształt polityki energetycznej Unii Europejskiej3.
Traktat z Lizbony wprowadził ogólne zapisy dotyczące polityki energetycznej, które powinny zostać przełożone na konkretne decyzje unijne oraz wyartykułowane w
dokumentach i decyzjach Unii Europejskiej. Przede wszystkim polityka energetyczna
powinna mieć wielostronny charakter, co oznaczałoby utratę części dotychczasowych
prerogatyw narodowych na rzecz zwiększenia kompetencji wspólnotowych. Polityka energetyczna UE powinna być polityką traktatową, której założenia realizowane
będą solidarnie gwarantując tym samym bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Nie wszystkie założenia Traktatu z Lizbony należy oceniać pozytywnie.
Zdaniem profesora Artura Nowak-Fara nie w pełni pozytywnie ocenić można art.
176a, który stwierdza, że Rada i Parlament Europejski uchwalając nowe postanowienia realizujące wspomniane cele, nie mogą naruszać praw państw członkowskich do
określenia warunków wykorzystania jego własnych zasobów energetycznych, a także nie
mogą ingerować w jego wybór między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego
zaopatrzenia w energię4.
Należy spodziewać się, że UE doprowadzi do stworzenia skutecznego mechaniPan i pani nikt na czele UE, [Online], dostępne: http://news.money.pl/artykul/pan;i;pani;nikt;na;czele;ue,133,0,559237.html, 30.09.2010.
1

Art. 176a, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C306, t. 50, wydanie polskie, 17 grudnia 2007 r. –
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
(2007/C306/01), s. 88.
2

Zob. K. Szczerski, Polityka energetyczna – bezpieczeństwo i solidarność, [Online], dostępne: http://www.
euractiv.pl/gospodarka/artykul/polityka-energetyczna--bezpieczestwo-i-solidarno-001482, 30.09.2010.
3

A. Nowak-Far, Uwarunkowania instytucjonalne polityki Polski w UE w sferze gospodarczej, [w:] Polityka zagraniczna Polski, (red.) J. Czaputowicz, Warszawa 2008, s. 64-65.
4
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zmu reagowania kryzysowego poprzez zwiększenie sieci transgranicznych pomiędzy państwami, a także zwiększenie rezerw, które będą mogły być wykorzystywane
w państwach unii w przypadku kryzysu energetycznego. Redefinicji powinien ulec
sam proces reagowania kryzysowego dotyczący zagrożenia dostaw surowców energetycznych do państw Unii Europejskiej. Partykularne interesy poszczególnych podmiotów podpisujących długoterminowe kontrakty z Rosją powinny zostać zastąpione
solidarnością i jednym wspólnym głosem wszystkich członków UE. Kryzys gazowy
ze stycznia 2009 r. pomiędzy Rosją a Ukrainą jednoznacznie pokazał, że Unia Europejska nie jest w stanie osiągnąć długofalowych celów strategicznych w dziedzinie
bezpieczeństwa energetycznego bez zapewnienia bezpieczeństwa dostaw na poziomie
wspólnotowym wszystkim państwom członkowskim. Powinna zostać wzmocniona
sieć korespondentów bezpieczeństwa energetycznego (NESCO – Network of Energy
Security Correspondents)5, która zainaugurowała działalność 10 maja 2007 r. Szczególnie istotne są jej zadania dotyczące monitorowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, co powinno zwiększyć wiarygodność ocen bieżącego ryzyka. Wskazana jest w
tym zakresie współpraca unii z Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).
Tym bardziej, że Unia Europejska z każdym rokiem zwiększa zapotrzebowania na
energię, a tym samym popada w uzależnienie od importu surowców energetycznych
z państw niestabilnych bądź niedemokratycznych.
Z pewnością polityka energetyczna Unii Europejskiej powinna zyskać większe dofinansowanie w kolejnej perspektywie finansowej UE. Należy spodziewać się
zwiększenia instrumentów finansowych na projekty energetyczne tj.: Europejski Plan
Odbudowy Gospodarczej na lata 2009-2010. Oprócz rozbudowy infrastruktury energetycznej (modernizacja istniejących gazociągów, budowa interkonektorów, budowa
strategicznych gazociągów, tj. Nabucco) można spodziewać się zwiększenia liczby
terminali gazu skroplonego LNG (ang. Liquefied Natural Gas). Zapewne wyzwania
klimatyczno-energetyczne przyczynią się do rozwoju technologii CCS (ang. Carbon
Capture and Storage) oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, a także
energetyki jądrowej w bilansie energetycznym UE. Rozwój technologiczny przyczyni
się do rewolucji w transporcie oraz zwiększy efektywność energetyczną wytwarzając
jednocześnie zwiększone zainteresowanie rozwojem „recyklingu energetycznego”.
Należy przypuszczać także, że Unia Europejska jako organizacja, która uzyskała
osobowość prawną na mocy Traktatu z Lizbony może mieć aspiracje, by posiadać stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Możemy się spodziewać większej współpracy Unii Europejskiej z ONZ oraz NATO w zakresie zapewniania Europie bezpieczeństwa energetycznego. Znaczenie Paktu Północnoatlantyckiego zostanie zapewne
rozszerzone do celów wykraczających poza ochronę infrastruktury przesyłowej i
współgrać będzie z bieżącymi wyzwaniami geopolitycznymi. Wzmocnieniu mogą
ulec kompetencje Komisji Europejskiej oraz tworzonego Korpusu Dyplomatycznego Unii Europejskiej, zwanego Wspólną Zewnętrzną Służbą Działań Zewnętrznych
wobec zagranicznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej. Unijna dyEU Network of Energy Security Correspondents, [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/network_en.htm, 05.10.2010.
5
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plomacja będzie odpowiedzialna w perspektywie czasu za negocjowanie wspólnych
dostaw surowców energetycznych dla państw członkowskich, co stanie się jednym z
działań Europejskiej Wspólnoty Energetycznej6.
Komisja Europejska opracowała dokument Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020, który ma stać się nową strategią polityki energetycznej zastępującą
tym samym dotychczasową: Polityka energetyczna dla Europy [COM (2007) 1]. Podmiotem zaangażowanym w proces polityczny tworzenia dokumentu była Dyrekcja
Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej. Projekt strategii7 poddany został konsultacjom społecznym skierowanym do wszystkich podmiotów, które trwały od maja do
lipca 2010 r. W listopadzie 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję: W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-2020, której posłem sprawozdawcą
była polska posłanka Lena Kolarska-Bobińska. Analiza strategii wskazuje, iż UE dążyć będzie do utworzenia wspólnego rynku energetycznego, wspierania rozwoju nowoczesnych oraz zintegrowanych sieci, zwiększenia efektywności energetycznej oraz
wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw surowców energetycznych, promowania badań naukowych oraz innowacji w
obszarze energii oraz większej ochrony konsumentów8.
Dotychczas podkreślało się, że przygotowanie nowej strategii energetycznej jest
niezbędne w sytuacji nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym, zmianami klimatycznymi oraz niskim tempem wzrostu gospodarczego w UE.
Niezbędne są działania związane z poprawą efektywności energetycznej, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budową interkonektorów, rozbudową inteligentnych sieci energetycznych, a także dialog z państwami trzecimi zarówno eksporterami surowców energetycznych, jak również z państwami tranzytowymi. Zasadniczym
wyzwaniem pozostaje usprawnienie regulacji dotyczących wspólnego wewnętrznego
rynku energii, który obecnie nie funkcjonuje w sposób optymalny. Priorytetowe znaczenie w strategii energetycznej Unii Europejską będą miały: zintegrowane sieci energetyczne, wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych, rozwój energetycznych technologii,
skoordynowana zewnętrzna polityka energetyczna oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych obywateli Unii Europejskiej9. Należy przy tym pamiętać – na co zwraca się
uwagę w dokumencie – o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zasilania energii
elektrycznej w przypadku zwiększających się inwestycji w odnawialne źródła energii
B. Derski, J. Buzek: Europejska dyplomacja zajmie się zabezpieczeniem energetycznym Unii, Centrum
Informacji o Rynku Energii, [Online], dostępne: http://www.cire.pl/item,50639,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link, 02.12.2010 r.
6

7
Stock taking document. Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020, [Online], dostępne:
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/doc/2010_07_02/2010_07_02_energy_strategy.pdf,
15.07.2010.
8
Parlament Europejski, Sprawozdanie 8 listopada 2010 r. W kierunku nowej strategii energetycznej
dla Europy 2011–2020, [Online], dostępne: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0313+0+DOC+XML+V0//PL, 02.12.2010 r.
9
Stock taking document: Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020, s. 10-16, [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/doc/2010_07_02/2010_07_02_energy_strategy.pdf , 15.07.2010.
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(OZE), które nie gwarantują stabilności pracy systemu energetycznego. Unia Europejska planuje także przyjąć w najbliższym czasie tzw. „mapę drogową dekarbonizacji
energetyki do 2050 r.10” Zasadnym jej celem będzie promowanie i rozwijanie poszczególnych technologii energetycznych w państwach mających najlepsze uwarunkowania do rozwoju poszczególnych sektorów energetyki.

Wybrane uwarunkowania geopolityczne polityki energetycznej
Rosnące zapotrzebowanie na energię w rejonie Azji Środowo-Wschodniej, za
które odpowiedzialne są przede wszystkim gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej
oraz Indii przyczynią się do zmiany geopolityki rurociągów. Rezerwy walutowe Chińskiej Republiki Ludowej – sięgające 2,1 biliona dolarów wraz z ponad 7% tempem
wzrostu gospodarczego – sprawią, że gospodarka chińska będzie w stanie kontraktować o coraz większe dostawy surowców energetycznych. Stanie się zatem jednym
z głównych konkurentów dla Unii Europejskiej w rywalizacji o dostawy rosyjskiego
gazu ziemnego, czego potwierdzeniem są deklaracje polityczne Moskwy oraz Pekinu,
dotyczące zacieśnienia współpracy energetycznej, które potwierdzone zostały podczas wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa w Chinach pod
koniec września 2010 r. Rosja zadeklarowała się zapewnić taką ilość gazu ziemnego
do Chińskiej Republiki Ludowej, jaka wynikać będzie z potrzeb gospodarczych Państwa Środka11. Szacuje się, że do 2030 r. energochłonność gospodarek Chin i Indii
będzie odpowiedzialna za ponad połowę światowego wzrostu zapotrzebowania na
energię, które zwiększy się od obecnego o blisko 55%.
Z pewnością znaczenie rosyjskiego gazu ziemnego będzie w najbliższych latach
na tyle duże, że Federacja Rosyjska powinna zachować swój wyjątkowy instrument
do wywierania presji politycznej. Niemniej jednak zmniejszą się możliwości presji
politycznej związanej z dostawami, co będzie wynikać z konieczności modernizacji
sektora energetycznego w Rosji i światowego rozwoju rynku LNG, zwiększającego się
udziału OZE w bilansie energetycznym oraz rozwoju technologii alternatywnych, a
także eksploatacji gazu łupkowego. Problemem, z jakim przyjdzie się zmierzyć Rosji,
jest kurczące się społeczeństwo w coraz większym stopniu rekompensowane przez
migracje ludności azjatyckiej. Gospodarka rosyjska potrzebować będzie ogromnych
nakładów inwestycyjnych zwiększających sprawność, ograniczających energochłonność i zwiększających poziom zaawansowania technologicznego w sektorze energetyki. Wymusi to zapewne na Rosji większe otwarcie na inwestorów europejskich
oraz azjatyckich, gdyż w przeciwnym razie wyeksploatowana magistrala rosyjskich
gazociągów może nie podołać współczesnym wyzwaniom energetycznym. Zdaniem
S. Tokarski, J. Janikowski, Komisja Europejska przygotuje nową politykę energetyczną Unii, „Polska
Energia”, nr 6/2010, s. 2, [Online], dostępne: http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252FKE_przyg_now_poli_UE.pdf, 15.07.2010.
10

Rosja: Chinom damy tyle gazu, ile tylko potrzebują, [Online], dostępne: http://www.tvn24.pl/-1,1675331,0,1,rosja-chinom-damy-tyle-gazu--ile-tylko-potrzebuja,wiadomosc.html, 28.09.2010.
11
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Komisji Europejskiej, rosyjski sektor gazowy wymaga rocznych inwestycji na poziomie 20-25 mld dolarów. Brak modernizacji rosyjskich obiektów energetycznych oraz
opóźnienie technologiczne może skutkować większą liczbą awarii, takich jak wypadek elektrowni wodnej w Sajańsko-Szuszeńskej na Syberii.
Rosnące znaczenie gazu ziemnego może przyczynić się do zacieśnienia form
współpracy pomiędzy państwami posiadającymi największe zasoby. Nie należy wykluczyć, że forsowana przez Rosję koncepcja kartelu gazowego zostanie zrealizowana,
gdyż zwiększy to możliwości wywierania presji wobec odbiorców surowca. Z pewnością zaostrzy się rywalizacja o złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na Arktyce, do
których swoje prawa roszczą sobie Dania, Norwegia, USA, Kanada i Rosja. Wskazują na to dotychczasowe działania tych państw, mające na celu wykazanie, że grzbiet
Łomonosowa jest przedłużeniem ich szelfu kontynentalnego. Ocieplający się klimat
i topniejące lodowce mogące, zdaniem geologów, skrywać nawet do 14% nieeksploatowanych światowych zasobów ropy naftowej oraz blisko 30% gazu ziemnego tym
bardziej zwiększą rywalizacje o surowce. Zasadniczym jest pytanie, czy dojdzie do
porozumienia międzynarodowego sankcjonującego podział tych surowców energetycznych, czy też rywalizacja będzie zaogniania przez incydenty natury politycznej.
Niezależnie od tych czynników należy spodziewać się wzrostu liczby terminali LNG
na terenie Federacji Rosyjskiej, co spowodowane będzie światowymi trendami w tym
zakresie i chęcią Rosji do zachowania swojej pozycji na rynku gazu. Należy przypuszczać, że rynek gazu ziemnego ulegnie zmianom wskutek przemysłowej eksploatacji
gazu łupkowego nie tylko na terenie USA i Kanady, lecz również w Azji oraz Europie.
Niezwykle ciekawym procesem będzie zmniejszająca się skala wpływów rosyjskich
w państwach byłego Związku Radzieckiego, co spowodowane będzie większym zainteresowaniem tych podmiotów ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, USA i Europy
Zachodniej12. W warunkach zaostrzonej konkurencji o przychylność przywódców
państw Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) Rosja będzie systematycznie tracić
wpływy głównie na rzecz Chin, będących w stanie kontraktować także od Rosji coraz
większe ilości surowców energetycznych – po niższych cenach – potrzebnych energochłonnej gospodarce. Swoją obecność w regionie państw WNP wzmocnią także USA
oraz państwa Europy Zachodniej. Amerykanie dążą do coraz większej liczby baz wojskowych, co zwiększa ich możliwości tranzytu do Afganistanu, a także wzmacniają
współpracę w sektorze energetycznym z WNP.
Prognozowany jest również wzrost niezależności państw WNP, które w coraz
większym stopniu będą zdawały sobie sprawę z bogactw, jakie posiadają i korzyści
geopolitycznych, jakie dzięki nim mogą osiągnąć. Proces erozji wpływów rosyjskich
będzie coraz bardziej widoczny, co już teraz zaznacza się chociażby w Turkmenistanie
czy też Uzbekistanie. Symboliczne jest opuszczenie organizacji WNP przez Gruzję, co
z czasem może zachęcić kolejne państwa do podobnych działań.

J. Kamińska, M. Ruszel, Energetyczne szachy w Azji Centralnej, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr 26/2010, s. 77-95.
12
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Surowce energetyczne
Stosownie do różnych ekspertyz geologicznych surowców energetycznych starczy
na świecie na kilkadziesiąt do kilkuset lat. Szacuje się, że wykorzystując surowce energetyczne stosownie do obecnych technologii wystarczyłoby ropy naftowej na ponad
40 lat, gazu ziemnego – na ponad 65 lat, węgla – na około 150 lat, z kolei uranu – na
blisko 100 lat. Udokumentowane oraz potencjalne zasoby surowcowe paliw kopalnych
zależą w znacznym stopniu od wdrożenia technologii umożliwiających wydobywanie
tych nośników energii z głębszych lub trudniej dostępnych warstw geologicznych.
Wystarczy zauważyć, że przykładowo w energetyce jądrowej wprowadzenie prędkich
i wysokotemperaturowych reaktorów IV generacji, które będą charakteryzowały się
wysoką ekonomią wypalenia, sprawi, że złoża urany starczy na kilkanaście razy dłuższy okres czasu niż wskazują obecne prognozy. Z kolei powyższe prognozy dotyczące
gazu ziemnego nie uwzględniają zasobów gazu łupkowego, którego światowe zasoby nie są do końca znane. Warto zauważyć także, że promowane szczególnie przez
Unię Europejską rozwiązania związane z zatłaczaniem dwutlenku węgla w struktury
geologiczne przyczynią się do zwiększonej wydajności wydobycia ropy naftowej, co
również rzutuje na skalę prognozowanych zasobów. Konkludując należy zaznaczyć, iż
niezwykle trudno jest określić wystarczalność złóż paliw kopalnych, lecz jednocześnie
trzeba podkreślić, że nie jest to potrzebne, gdyż postęp technologiczny przyczyni się
z pewnością do wcześniejszego odchodzenia od poszczególnych nośników energii na
rzecz nowocześniejszych, bardziej wydajnych i samowystarczalnych.
W związku z powyższym należy spodziewać się, że w nadchodzących dekadach
będzie systematycznie w spadać w Unii Europejskiej znaczenie ropy naftowej jako surowca energetycznego. Wnioski takie można wyciągnąć na podstawie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2009/182/13), która została przyjęta na
posiedzeniu z 14-15 stycznia 2009 r. Dotyczy ona rekomendacji działań związanych
z zaopatrywaniem Unii Europejskiej w ropę naftową. Wspólnota importuje obecnie
około 77% potrzebnej ropy naftowej, a na jej terenie znajduje się zaledwie 2% światowych zasobów tego surowca. W dokumencie wskazano na działania zwiększające
udział w bilansie energetycznym energii z odnawialnych źródeł – w tym trzeciej i
czwartej generacji – oraz wdrażanie technologii wychwytywania i składowania CO2,
co ma przyczynić się do zmniejszenia o przynajmniej 50% do 2050 r. zapotrzebowania UE na ropę naftową. Spowoduje to z pewnością spadek cen ropy naftowej w
nadchodzących dekadach.
Zmniejszeniu znaczenia ropy naftowej w transporcie sprzyja zwiększające się zainteresowanie gazem sprężonym (CNG), który jest przy spalaniu bardziej przyjazny
środowisku i tańszy niż ropa naftowa. Wydaje się, że znaczenie gazu ziemnego w gospodarce światowej ze względu na jego zastosowanie i niską emisyjność będzie rosło.
Tym bardziej, że technologie alternatywne nie są jeszcze na tyle rozwinięte i opłacalne, aby móc zastąpić ten surowiec energetyczny w krótkiej perspektywie czasu.
Wspólnota importuje ponad 50% potrzebnego gazu ziemnego, w tym w dużej mierze
surowiec ten pochodzi z Federacji Rosyjskiej posiadającej około 30% światowych re— 127 —
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zerw gazu. Udokumentowane zasoby gazu ziemnego w Rosji wynoszą niecałe 50 trylionów m³, z kolei zasoby potencjalne sięgają 250 trylionów m³. Specyfikacja handlu
gazem ziemnym wskazuje na stosownie długoterminowych kontraktów wiążących
dostawcę z odbiorcą surowca, co sprawia, że znaczenie „błękitnego paliwa” będzie w
najbliższych dekadach znaczące. Należy spodziewać się w najbliższych latach funkcjonowania zwiększonej liczby terminali gazu skroplonego LNG. Obecnie planuje się
na świecie budowę około 40 instalacji do skraplania gazu ziemnego oraz blisko 60
terminali regazyfikacji LNG13. Z pewnością wpłynie to na rozwój rynku LNG, który
stanie się coraz powszechniejszy ze względu na większe możliwości dywersyfikacyjne
i większą elastyczność handlową (większość transakcji handlu LNG to transakcje spotowe) niż tradycyjne dostarczanie gazu ziemnego instalacją gazociągową. Sytuację na
rynku gazu ziemnego w zakresie dywersyfikacji dostaw poprawi rozpoczęcie przemysłowej eksploatacji gazu łupkowego w państwach Unii Europejskiej. Dotychczasowe
doświadczenia USA oraz Kanady potwierdzają, iż gaz łupkowy może wpłynąć rewolucyjnie na dostawy gazu ziemnego i znaczenie tego surowca.
Światowe trendy związane z walką z ociepleniem klimatu i zmniejszeniem emisji
dwutlenku węgla w powietrzu wpłyną na opłacalność wytwarzania energii z węgla.
Niezwykle istotne będzie stosowanie rozwiązań o niskiej emisyjności gazów cieplarnianych zgodnych z celami klimatycznymi UE. Cele te dotyczą zwiększenia efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. w porównaniu z rokiem bazowym 1990 r., a
także zrealizowania w tym samym horyzoncie czasu redukcji o 20% emisji gazów
cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym do 20%. Wydaje się, że poprzez wdrażanie nowych i
wypieranie starych technologii zmniejszy się po 2030 r. emisyjność dwutlenku węgla
w USA oraz Chinach. Należy spodziewać się spadku znaczenia węgla do czasu pełnego wdrożenia technologii „czystego węgla” (takie jak IGCC – Integrated Gasification
Combined Cycle), dzięki którym możliwe będzie spalanie węgla pod powierzchnią
i jednocześnie wychwytywanie i zatłaczanie w warstwy geologiczne CO2 (technologia CCS). Należy spodziewać się także rozbudowy infrastruktury umożliwiającej
transportowanie, zatłaczanie i eksploatację składowiska w warstwach geologicznych
w państwach wykorzystujących węgiel do celów energetycznych. Rozwój technologii węglowych przyczyni się do wzrostu zainteresowania wodorem, który wykorzystywany będzie jako nośnik energii, oraz dążenia do zeroemisyjnego społeczeństwa.
Coraz powszechniejsze staną się sieci inteligentne (Smart Grid), które będą w sposób
efektywny zarządzać energią. W projektowaniu urbanistycznym większy nacisk kłaść
się będzie na oszczędność energii, a bezodpadowe miasta o zerowej emisyjności dwutlenku węgla, takie jak planowane Masdar City, mające powstać do 2012 r. w emiracie
Abu Dhabi, będą stawały się normą.
Należy spodziewać się utrzymującego się zainteresowania energetyką jądrową. Budowana obecnie liczba 47 reaktorów jądrowych na świecie o łącznej mocy ponad 40
GW w połączeniu z obecną liczbą 438 reaktorów o mocy ponad 370 GW jednoznaczTerminal LNG w Polsce, [Online], dostępne: http://www.polskielng.pl/nc/terminal-lng-w-polsce.
html, 30.09.2010.
13
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nie wskazuje na renesans w energetyce jądrowej. Obecne prace związane z rozwojem
wysokotemperaturowych reaktorów IV generacji zwiększy zarówno bezpieczeństwo,
a także efektywność elektrowni. Szczególnie interesujące wydają się technologie wysokotemperaturowych reaktorów grafitowo-helowych, które oprócz produkowanej
energii będą mogły dostarczać wysokotemperaturowe ciepło wykorzystywane chociażby do zgazowywania węgla. Rozwiązania takie wydają się szczególnie interesujące
dla państw posiadających duże zasoby tego surowca naturalnego, w tym chociażby
Polski.
Z pewnością najbardziej dynamicznie pod względem rozwoju technologicznego prezentować się będą odnawialne źródła energii, co wynika przede wszystkim ze
strategii UE dążącej do dywersyfikacji struktury bilansu energetycznego. Poza UE
szczególny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) nastąpi w USA, lecz zakładane wskaźniki dotyczące podwojenia ilości uzyskiwanej energii z OZE w najbliższych
trzech latach będzie bardzo trudno osiągnąć z racji na przemysłowe wydobycie gazu
łupkowego. Duże nakłady finansowe na rozwój OZE przeznaczyła w specjalnym
programie pomocy na walkę z kryzysem finansowym Japonia, z kolei Chiny planują
zwiększenie działań związanych z rozwojem OZE oraz technologii IGCC. Systematyczny wzrost opłacalności w inwestycje w OZE sprawi, że rozwijać się będą alternatywne paliwa wykorzystywane w transporcie, a także energia z OZE trzeciej oraz
czwartej generacji, która charakteryzować się będzie dużą efektywnością energetyczną. Lokalność wykorzystywania instalacji energetyki niekonwencjonalnej w połączeniu z rozbudowywanymi sieciami dystrybucyjnymi zapewni większą stabilność energetyczną niwelując ryzyko black out. Zwiększy się udział energetyki odnawialnej w
transporcie, na co wskazuje fakt, że do 1 stycznia 2015 r. Komisja Europejska powinna
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i radzie sprawozdanie pokazujące potencjalne możliwości zwiększenia tego udziału, co znalazło swój zapis w Dyrektywie w
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/WE) z 23
kwietnia 2009 r. Z pewnością sprawozdanie to będzie implikować konkretne działania
w tym zakresie.
Rewolucja technologiczna w energetyce ułatwi rozwój rolnictwa energetycznego,
które zwiększy używalność odłogów rolniczych, a także odpadów środowiskowych.
Należy spodziewać się wygaszania wspólnej polityki rolnej UE na rzecz rozwoju rolnictwa energetycznego. W niewielkim stopniu wzrośnie wykorzystywanie roślin, takich jak chociażby algi, które do swojego wzrostu potrzebują dwutlenku węgla lub
fosforanów, a docelowo mogą być wykorzystywane do produkcji biopaliw.
Surowcem, którego znaczenie będzie z każdym rokiem wzrastać, jest bez wątpienia
woda. Organizacja Narodów Zjednoczonych podała informację, że na świecie ponad
miliard ludzi (dane z 2008 r.) nie ma dostępu do wody, która spełnia podstawowe
wymogi czystości. Coraz powszechniejsze będą urządzenia, takie jak „wywoływacz
deszczu”, a kurczące się zasoby wody pitnej mogą stać się przyczyną wielu konfliktów
i rywalizacji pomiędzy państwami.
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Rewolucja technologiczna w transporcie
Transport należy do jednego z najbardziej emisyjnych sektorów gospodarki. Na
świecie jeździ ponad 750 mln samochodów, a do 2050 r. szacuje się zwiększenie tej
liczby blisko trzykrotnie. Obecnie około 95% paliw wykorzystywanych w transporcie jest wytwarzana z ropy naftowej, lecz najbliższe kilkanaście lat doprowadzą do
rewolucji technologicznej w branży samochodowej. Stosownie do wyliczeń instytucji europejskich samochody w UE emitują około 12% dwutlenku węgla. W celu
ograniczenia emisyjności wytyczono cel ilościowy dotyczący uzyskania 10% udziału
energii odnawialnej w transporcie drogowym do 2020 r. Zaostrzone zostaną normy
środowiskowe dotyczące zmiany do 2015 r. obecnej emisyjności samochodów 160
g/km CO2 do poziomu 125 g/km, z kolei do 2020 r. – do poziomu 95 g/km. Samochody będą musiał posiadać nowe rozwiązania technologiczne zwiększające ich wydajność, a także zwiększony zostanie poziom efektywności systemów klimatycznych
oraz stosownie wydajniejszych opon. Komisja Europejska przewiduje stosowanie kar
nakładanych na producentów samochodów, którzy nie ograniczą emisyjności przy
produkcji pojazdów. Czystsze samochody mają być tańsze w eksploatacji ze względu
na wydajniejsze paliwa.
Należy spodziewać się znaczących zmian w transporcie samochodowym. Nasz zachodni sąsiad Niemcy przyjął 18 sierpnia 2009 r. Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilitätder Bundesregierung14 („Narodowy Plan Rozwoju Elektromobilności”),
który zakłada, że do 2020 r. po drogach Niemiec ma poruszać się milion samochodów
napędzanych elektrycznie. Ambitne plany dotyczące wprowadzania pojazdów elektrycznych ma też m.in. Hiszpania, Portugalia oraz Wielka Brytania15. Dla koncernów
motoryzacyjnych oznacza to wyścig technologiczny we wprowadzaniu coraz to nowocześniejszych samochodów z wydajniejszymi akumulatorami. Niezwykle istotne będą
działania wdrażające standardy akumulatorów oraz stacji, gdzie pojazdy te będą zasilane w energię. Należy przypuszczać, że w pozostałych państwach UE zostaną przyjęte
podobne programy wspierające zakup samochodu napędzanego elektrycznie poprzez
różnego rodzaju zachęty finansowe, takie jak zwolnienia z podatków, dopłaty, itp.
W najbliższych latach rozpocznie się seryjna produkcja samochodów elektrycznych, nad którymi koncerny samochodowe pracują już od wielu lat. Już w lipcu 2009
r. pojawił się w Japonii samochód Mitsubishi i-MIEV, który jest pierwszym seryjnie produkowanym samochodem z napędem elektrycznym. Pod koniec 2010 r. ma
pojawić się europejska wersja pojazdu. Firma BMW wprowadza do akumulatorów
rozwiązania technologii jonowo-litowe, które mają mieć swoje zastosowania w pojazdach Megacity. Z kolei firma Nissan ogłosiła, iż w 2012 r. rozpocznie masową
produkcję elektrycznego samochodu Leaf. Należy spodziewać się, że rewolucja techNationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung, [Online], dostępne: http://www.
bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/nationaler-entwicklungsplan-elektromobilitaet-der-bundesregierung,pr
operty=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf, 30.09.2010.
14

Electric cars: On the road to greener transport?, [Online], dostępne: http://www.euractiv.com/en/
innovation/electric-cars-road-greener-transport/article-184705, 30.09.2010.
15
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nologiczna i tempo wdrażania nowych technologii w motoryzacji sprawią, że już w
pierwszej połowie drugiej dekady XXI w. seryjnie produkowane będą samochody o
zerowej emisyjności spalin. Problemem stanie się recykling samochodów, których
z każdym rokiem będzie przybywać. Producenci samochodów w UE będą musieli
zintensyfikować działania stosownie do Dyrektywy (2000/53/WE) w sprawie pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Dokument ten nakłada na nich odpowiedzialność
za środowisko nie tylko na etapie projektowania i produkowania samochodu, lecz
również w czasie eksploatacji oraz w okresie poeksploatacyjnym. Dyrektywa nakłada
też obowiązek na państwa członkowskie osiągnięcia do 2015 r. wskaźnika ponownego wykorzystania i odzysku na poziomie co najmniej 95%, z kolei dla ponownego wykorzystania i recyklingu – na poziomie co najmniej 85%16. Pojawią się zatem
nowe rozwiązania technologiczne, takie jak chociażby produkcja z dwóch trzecich
zużytych opon w USA specjalnego paliwa zwanego TDF (Tire Derived Fuel) wykorzystywanego głownie przez cementownie. Liczba wieloletnich i wyeksploatowanych
samochodów na polskich drogach jednoznacznie wskazuje, że należy jak najszybciej
podjąć działania zbieżne z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, które ułatwią nam dostosowanie się do nowych uwarunkowań na rynku motoryzacji.

Polska wobec kierunków rozwoju polityki energetycznej
Polska polityka energetyczna powinna odpowiednio wcześniej przystosowywać
się do światowych trendów. W interesie naszego państwa leży stworzenie w pełni
profesjonalnej służby zagranicznej stanowiącej istotne ogniwo Korpusu Dyplomatycznego Unii Europejskiej. Przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 powinna przyczynić się do usprawnienia polskiego
sektora energetyki, który wymaga przede wszystkim modernizacji. Niemniej jednak
niezbędne będą odpowiednie działania legislacyjne mające na celu poprawę sytuacji
w sektorze energetycznym. W tym celu należy skutecznie sięgać po środki europejskie oraz zachęcać do zwiększenia inwestycji w nowe technologie oraz projekty badawcze. Na forum organizacji międzynarodowych głos Polski w dziedzinie polityki
energetycznej powinien być jasny i zdecydowany, bez niepotrzebnych rozdźwięków
wynikających z braku synchronizacji na poziomie krajowym. Polska powinna zadbać
o rozwój w Bełchatowie projektu pilotażowego CCS oraz rozsądnie – stosownie do
potencjału węglowego – dobrać technologie do budowy elektrowni jądrowej. Droga
do jej realizacji nie będzie procesem prostym, lecz wysiłek teraz włożony zwróci się w
kolejnych latach17. Dążenie do zwiększenia dywersyfikacji dostaw gazu poprzez buArt. 7 Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, [Online], dostępne: http://www.rcie.lodz.pl/dokumenty/doc/32000L0053-PL.rtf, 02.12.2010 r.
16

M. Ruszel, Elektrownia jądrowa w Polsce – szansa czy zagrożenie?, Fundacja Amicus, „Biuletyn Opinie”, nr 6/2009, s. 1-8.
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dowę terminala LNG w Polsce jest z pewnością bardzo dobrym działaniem zbieżnym
ze światowym rozwojem rynku LNG18.
Stosownie do celów przewidzianych w Polskiej polityce energetycznej 2030 zaproponowanej przez Ministerstwo Gospodarki jednym z ważniejszych działań jest
zwiększenie efektywności energetycznej. Należy podjąć też wysiłek inwestycyjny
podnoszący świadomość w społeczeństwie na temat tego, jak ważne jest oszczędzanie energii. Społeczeństwo powinno ze zrozumieniem przyjąć inicjatywę wymiany
żarówek na energooszczędne, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce dając oszczędność na poziomie 4 TWh (około 3-4% krajowego zużycia energii elektrycznej). Obywatele odczują pozytywną zmianę poprzez
mniejsze zużycie energii w gospodarstwach domowych, której ceny w najbliższych
latach mogą wzrastać stosownie do prognoz. Polska powinna odpowiednio wcześniej przystosować się do prognozowanego rozwoju rolnictwa energetycznego, które
może być wykorzystywane przede wszystkim do produkcji paliw poprzez biomasę.
Obecnie w Polsce planuje się wdrożenie programu tworzącego przynajmniej jedną
biogazownię rolniczą w każdej gminie do 2020 r. W ten sposób doprowadzi się do
zagospodarowania produktów ubocznych rolnictwa w sposób przyjazny środowisku oraz wytwarzający biogaz zastępujący gaz ziemny dla lokalnych społeczności.
Potencjał surowcowy Polski szacowany jest na możliwości wytwórcze 5-6 mld m³
biogazu o parametrach gazu ziemnego wysokometanowego. Odpowiednie nakłady
inwestycyjne stwarzające biogazowanie o łącznym potencjale 1-1,5 mld m³ biogazu
są w stanie zapewnić Polsce 7-9% krajowego zużycia gazu ziemnego. W pierwszej
kolejności usunięte zostaną bariery prawne budowy instalacji biogazowych w Polsce,
które powinny przyczynić się do ich rozwoju.
Polska powinna także zwiększyć działania dotyczące utylizacji śmieci do czego zmuszają nas przepisy europejskie. Z obecnie wytwarzanych rocznie 12 mln
ton śmieci blisko 95% trafia na wysypiska. Stosownie do zobowiązań Polska musi
ograniczyć ilość odpadów komunalnych trafiających na wysypiska do poziomu nie
większego niż 75% do 2010 r. oraz nie większego niż 50% do 2013 r. Zbliżająca się
rewolucja technologiczna w motoryzacji powinna już teraz zmusić Polskę do przygotowania się na zwiększenie liczby wyeksploatowanych pojazdów trafiających na
złom.
W interesie Polski jest systematyczne zwiększanie środków finansowych na badania i rozwój nowych technologii. Powinniśmy także wykorzystać szansę związaną ze
środkami europejskimi na rozwój nauki w państwie. Polska powinna przyjąć jasną
strategię rozwoju polskiego sektora naukowo-badawczego, a także zwiększyć efektywność sięgania po środki europejskie w ramach ogólnodostępnych konkursów.
Jednocześnie Polska powinna w sposób optymalny wykorzystać okres sprawowania
prezydencji w Unii Europejskiej.

M. Ruszel, Dostawy LNG wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego, Fundacja Amicus,
„Biuletyn Opinie”, nr 21/2009, s. 1-10.
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Prezydencja Polski w Unii Europejskiej
Prezydencja Polski w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. jest historyczną
szansą wpisania się przez Warszawę do grona stolic europejskich odgrywających znaczącą rolę w kreowaniu polityki europejskiej. Podczas tego okresu przed Polską stanie
niebywałe wyzwanie polityczne, gospodarcze, merytoryczne, a także logistyczne. Z
dużym prawdopodobieństwem można założyć, że 2011 r. będzie dla Unii Europejskiej czasem intensywnej debaty nad instrumentami bezpieczeństwa energetycznego
zgodnymi z zapisami Traktatu z Lizbony. Zgodnie z tą konstatacją Polska ma unikalną
szansę na zwiększenie swojego wpływu na kształtowanie polityki energetycznej UE w
okresie sprawowania prezydencji. Warunkiem sine qua non jest, aby okres poprzedzający sprawowanie przez Warszawę tej funkcji odpowiednio wykorzystać. Istotne jest
jak najlepsze przygotowanie polskiej administracji oraz dobór osób na stanowiska
przewodniczących grup roboczych.
Polska powinna skupić uwagę na wypracowaniu wytycznych dotyczących zewnętrznych stosunków w zakresie energii – odnosząc się do art. 25 i 26 Traktatu o Unii
Europejskiej. Wytyczne takie stałyby się rekomendacjami dla działań Komisji Europejskiej. Propozycję tego priorytetu proponuje Ministerstwo Gospodarki, które mogłoby
go realizować we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Działania w zakresie tego priorytetu powinny skupiać się na pracach na forum Rady ds. Transportu,
Telekomunikacji i Energii, a także w Radzie ds. Zagranicznych. Istotne jest wykazywanie większej inicjatywy przez polskich delegatów w zakresie zgłaszania propozycji
oraz umiejętnie promowanie sprawy na unijnych korytarzach. Należy zwrócić uwagę
na konieczność kreowania propozycji w zakresie tworzenia realnych instrumentów
wspierających solidarność polityki energetycznej. Wraz z końcem czerwca 2010 r.
zakończyły się negocjacje nad projektem unijnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, które można nazwać pewnym sukcesem w drodze do
wspólnej polityki energetycznej, ale i sukcesem pozostawiającym niedosyt19.
Realizacja priorytetu wypracowania wytycznych dotyczących zewnętrznych stosunków w zakresie energii powinna być poprzedzona gruntowną analizą dotychczasowych działań związanych z zewnętrzną polityką energetyczną Unii Europejskiej.
Kluczowa jest ocena dotychczasowych działań, sygnalizacja zmieniających się wyzwań geopolitycznych oraz energetyczno-klimatycznych oraz wynikających z nich
potencjalnych zagrożeń. Na tej podstawie formułować należy propozycje działań
będące rekomendacjami w oparciu o instrumenty prawne UE. Obszerność tematyki
związanej z zewnętrznymi stosunkami w zakresie energii skłania do zawężenia ich
do kilku najistotniejszych tematów przyczyniających się do wzmocnienia skuteczności oraz efektywności tej polityki. Należy rozważyć zasadność skupienia uwagi na
problematyce wypracowania mechanizmów solidarności energetycznej, które przyczyniałby się do realnego wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego każdego z
państw członkowskich. Istotne byłoby wypracowanie mechanizmów wzajemnego
Kraje UE nie chcą dzielić się swoim gazem, [Online], dostępne: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/431532,kraje_ue_nie_chca_sie_dzielic_swoim_gazem.html, 29.06.2010.
19
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informowania się o zawieranych kontraktach energetycznych, co pozwoli wykluczyć
działania torpedujące solidarność energetyczną oraz zmniejszające bezpieczeństwo
energetyczne jednego państwa kosztem drugiego. Zgłaszanym już przez premiera
Donalda Tuska postulatem Polski była propozycja, aby przyszły unijny minister spraw
zagranicznych negocjował kontrakty z dostawcami surowców, realizując w ten sposób
polski postulat solidarności energetycznej20. Jednocześnie, wraz z określeniem zasad
komunikowania, konieczne wydaje się być ustalenie zasad wczesnego ostrzegania
szczególnie w odniesieniu do państw spoza UE, które są państwami tranzytowymi.
Ułatwieniem politycznym w tym względzie byłoby zaproszenie państw istotnych z
geopolitycznego punktu widzenia do Wspólnoty Energetycznej (m.in. Białoruś). Istotą debaty o przyszłości polityki energetycznej Unii Europejskiej, szczególnie z punktu
widzenia interesów Polski, jest praktyczny wymiar interpretacji zapisu, który wszedł w
życie 1 grudnia, Traktatu z Lizbony, mówiącego m.in. o zapewnieniu bezpieczeństwa
dostaw, funkcjonowania rynku i efektywności energetycznej oraz wspieraniu wzajemnych połączeń między sieciami energii, „w duchu solidarności” (art. 194)21. Jak zauważa
Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, kluczowa będzie relacja
między pojęciem bezpieczeństwa a solidarności, która jedynie przy funkcjonalnej interpretacji uznającej jedynie solidarność energetyczną za gwarancję bezpieczeństwa,
daje realny kształt wspólnotowej polityki energetycznej22.
Skuteczność działań podjętych przez Polskę podczas prezydencji w Unii Europejskiej, w obszarze energii zależy od umiejętnie przeprowadzonych konsultacji politycznych przed okresem rozpoczęcia prezydencji. Istotne jest należyte przygotowanie polskiej administracji oraz opracowanie systemu koordynacji. Sukcesem Polski podczas
prezydencji będzie pokazanie się jako wiarygodny gracz rozumiejący zespołowość europejską, który jest zdolny do skutecznej mediacji, radzi sobie z sytuacjami nieoczekiwanym i posuwa proces integracji europejskiej do przodu. Z pewnością wartością
dodaną dla polskiej administracji po okresie prezydencji będzie profesjonalizacja kadr,
które powinny zostać w jak największym stopniu zatrzymane w resortach. Podczas prezydencji Polska powinna maksymalnie wykorzystać potencjał swoich przedstawicielstw
dyplomatycznych. Z działaniami tymi powinny korespondować działania lobbingowe
podejmowane zarówno w Brukseli, a także w relacjach bilateralnych z poszczególnymi
państwami członkowskimi. Należy dołożyć wszelkich starań do organizacji nieformalnych spotkań, które będą miały miejsce w Polsce podczas prezydencji.
Nie ulega wątpliwości, że Polska musi się bardzo dobrze przygotować pod względem merytorycznym, strategicznym, organizacyjnym, finansowym oraz logistycznym.
Określanie podczas polskiej prezydencji procedur dotyczących prowadzenia polityki
zewnętrznej w dziedzinie energetyki będzie rzutowało na wspólnotową politykę energetyczną w nadchodzących latach. Okres prezydencji będzie także czasem dającym
szansę na zwrócenie uwagi Brukseli na kwestie istotne dla Polski. Polska powinna wyPolska proponuje wspólną politykę energetyczną UE, [Online], dostępne: http://news.money.pl/artykul/polska;proponuje;wspolna;polityke;energetyczna;ue,228,0,328420.html, 28.06.2010.
20
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K. Szczerski, Polityka energetyczna – bezpieczeństwo…, passim.

22

Ibidem.
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korzystać swoje geopolityczne położenie oraz stosunki euroatlantyckie i bilateralne, a
także pozycję w regionalnych organizacjach międzynarodowych na rzecz budowania
szerszych koalicji, które ułatwią przekonywanie głównych rozgrywających UE.

Podsumowanie
Potencjalne kierunki rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej wskazują,
że zwiększy się wykorzystanie alternatywnych form pozyskiwania energii. Z dużym
prawdopodobieństwem można przyjąć, że w kolejnych perspektywach finansowych
Unii Europejskiej będą zwiększać się środki przeznaczane na innowacyjność oraz rozwój nowych technologii. Zasadnym jest podjęcie działań mających na celu utrzymania kontroli nad sieciami przesyłowymi energii. Zwiększająca się aktywność Federacji
Rosyjskiej zmierzająca do przejęcia tej kontroli stwarza realne wyzwania oraz zagrożenia. W interesie Unii Europejskiej jest podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających prawnie państwa członkowskie przed tego typu przejęciami. Dalszy kierunek
działań związany z obszarem energii prowadzić ma do powstania zliberalizowanego
rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Należy również podkreślić, iż polityka energetyczna Unii Europejskiej wymaga solidarności energetycznej oraz skutecznych mechanizmów reagowania kryzysowego. Nadchodząca perspektywa finansowa
UE 2014-2020 powinna uwzględniać wzrost wydatków na rozwój wspólnej polityki
energetycznej. Federacja Rosyjska będzie traciła wpływy w państwach WNP na rzecz
rozwijających się Chin oraz USA i państw Europy Zachodniej. Jednocześnie intensyfikacji ulegną relacje Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w zakresie rozwoju współpracy energetycznej, niezbędnej rozpędzonej gospodarce Pekinu. Moskwa
zmuszona będzie zwiększyć otwartość inwestycyjną na zachodnich inwestorów oraz
zmodernizować magistralę energetyczną. Unia Europejska będzie musiała podjąć
strategiczne decyzje w odniesieniu do potencjału gazu łupkowego w Europie. Elektrownie jądrowe pozostaną ważnym elementem struktury bilansu energetycznego
UE, zaś technologie czystego węgla utrzymają silne znaczenie tego surowca w energetyce. Niemniej jednak najbardziej dynamicznie będzie rozwijać się branża OZE z racji
dążenia do samowystarczalności energetycznej opartej na niskoemisyjnym działaniu.
Polityka klimatyczna przyczyni się do rewolucji technologicznej w motoryzacji, a także zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia emisyjności dwutlenku węgla. Polska powinna aktywnie dostosowywać się do bieżących trendów europejskiej
polityki energetycznej będąc nie tylko aktywną wobec zachodzących zmian, lecz aktywnie je współkreując. Szczególnie istotnym wyzwaniem będzie okres sprawowania
prezydencji w Unii Europejskiej, podczas którego Polska musi wykazać się nie tylko
skutecznością, lecz również posiadać liczne różnorodne scenariusze realizacji zakładanych priorytetów.
* Artykuł jest rozszerzoną i uaktualnioną wersją tekstu: Ruszel M., Kierunki rozwoju polityki energetycznej UE, Fundacja Amicus, „Biuletyn Opinie”, nr 25/2009, s. 1-11.
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Zrównoważony rozwój na przykładzie Polski

Streszczenie: Temat zrównoważonego rozwoju staje się w XXI w. nie tylko modą, ale i koniecznością. Nieodpowiedzialne gospodarowanie zasobami prowadzi do ich wyczerpania i degradacji środowiska, dlatego ważna jest promocja i wdrożenie gospodarki zgodnej z zasadami ekorozwoju. Artykuł definiuje pojęcie zrównoważonego rozwoju. Prezentowane są także akty prawne
międzynarodowe, unijne i krajowe, w których położony jest nacisk na ekorozwój. Analizowana
jest sytuacja Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej, a także postawy proekologiczne Polaków.
Podsumowanie stanowi dekalog ekorozwoju wskazujący, jak racjonalnie korzystać z zasobów.

F

unkcjonowanie każdej cywilizacji jest określone zarówno kulturowo, gospodarczo, jak i środowiskowo. Gospodarka stanowi podstawę funkcjonowania każdego
życia społecznego. Od sposobu rozwoju zależy życie zarówno ludzi ówczesnych, jak
i przyszłych pokoleń. Ekstensywny model gospodarowania państw bloku wschodniego, jak i dynamiczny rozwój Europy Zachodniej w XX w., przyczyniły się do degradacji środowiska naturalnego. Odpowiedzią na ten stan jest koncepcja zrównoważonego
rozwoju, inaczej ekorozwoju, promowana współcześnie przez Unię Europejską (UE).
Warto się zastanowić, co kryje się pod tym pojęciem.
W niniejszej pracy zostanie zdefiniowane pojęcie zrównoważonego rozwoju. Przedstawione zostaną akty prawne międzynarodowe i krajowe, w których pojawia się to
pojęcie. Na tym tle zanalizowana zostanie sytuacja Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej i nakreślone zostaną możliwości, jakie dzięki temu się pojawiły. Zinterpretowane zostaną wyniki badań dotyczących proekologicznych postaw Polaków. W podsumowaniu zostanie przedstawiona koncepcja dekalogu ekorozwoju.

Zrównoważony rozwój – próba definicji
Zasoby Ziemi dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Pierwsze z nich charakteryzują się tym, że jest ich nieograniczona ilość w przyrodzie oraz że łatwo je odtworzyć i wykorzystać ponownie. Zasoby nieodnawialne natomiast są to głównie surowce mineralne takie, jak: ropa naftowa, węgiel, gaz itp., które występują w przyrodzie
— 137 —

mgr Ireneusz Tomeczek

w skończonej ilości. Obecnie człowiek w dużej mierze korzysta z zasobów nieodnawialnych, dlatego też bardzo istotne jest ich racjonalne wydobywanie i wykorzystanie.
Dyskusja na temat wyczerpywalności zasobów na świecie zintensyfikowała się w
czasie kryzysu w latach 70. XX w., kiedy to państwa Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC)
ograniczyły jej wydobycie. Ropa naftowa jest podstawowym surowcem, którego cena
determinuje koszty produkcji, co za tym idzie ceny produktów oraz ogólnie koszty
życia (związane z utrzymaniem samochodu czy ogrzewaniem mieszkań). Zaczęto się
obawiać, że gospodarka rabunkowa (tj. taka w której ekosystem cofa się do stadium, w
jakim nie ma miejsca na dalsze gospodarowanie, a nawet brak jest bezpiecznych warunków do egzystencji człowieka)1 doprowadziła do przedwczesnego wykorzystania
istniejących zasobów, a ponadto przyczyniła do spowodowania różnorakich szkód w
środowisku. Już na tej podstawie można zauważyć, że nie należy za degradację środowiska obwiniać tylko gospodarki ekstensywnej. Państwa obecnie rozwinięte „zbudowały swoją potęgę” na działaniach antyekologicznych.
Równocześnie ludzie zdali sobie sprawę, że nie wszystkie zasoby, które przyroda
wytwarza, są odnawialne w takim samym stopniu. W związku z tym stworzono koncepcję zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Została ona szeroko i
wyczerpująco zaprezentowana w raporcie Światowej Komisji do Spraw Środowiska
i Rozwoju w 1987 r. Zrównoważony rozwój to taki, który umożliwia trwałe zaspokojenie zarówno bieżących potrzeb ludzkości, jak i potrzeb przyszłych pokoleń2. Ten
sam raport zaznacza, że największe zagrożenie dla środowiska niesie ze sobą wzrost
gospodarczy, który wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zasoby. Jednocześnie, należy zaznaczyć, że istnieje możliwość przyjęcia takiej drogi rozwoju, tzw.
ekorozwoju, która będzie prowadzona zgodnie z prawami ochrony przyrody.
Samo pojęcie ekorozwoju zostało sformułowane podczas III Sesji Zarządzającej Programem Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations
Environmental Programme – UNEP) w 1975 r. Przyjęto wtedy, że społeczeństwo rozwijające się zgodnie z ideą ekorozwoju to społeczeństwo uznające nadrzędność wymogów
ekologicznych, których nie należy zakłócać przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny
i gospodarczy, zdolne do samosterowania swoim rozwojem w celu utrzymania homeostazy
i symbiozy z przyrodą, a więc respektujące oszczędną produkcję i konsumpcję oraz wykorzystywanie odpadów, dbające o przyszłościowe konsekwencje podejmowanych działań, a
więc także o potrzeby i zdrowie przyszłych pokoleń3. Wynika z tego, że przyroda powinna
być szanowana, gdyż jest ona podstawowym elementem życia człowieka i to ona daje
mu zasoby niezbędne do tego, aby prawidłowo funkcjonować. Co więcej, rozwój ekonomiczny, gospodarczy powinien być ściśle związany z przyrodą i nie powinien wykraczać
poza pewne bezpieczne granice, zapewniające ciągłość cywilizacji ludzkiej.
1

J. Śleszyński, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Warszawa 2000, s. 31.

P. Tobera, Środowisko naturalne, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, (red.) Z. Bokszański et il.,
Warszawa 2005, s. 341.
2

Ochrona środowiska człowieka – humanistyczne widzenie świata. „Prace naukowe Polskiego Klubu
Ekologicznego”, t. 1, Kraków 1984. Za: S. Kozłowski, Droga do ekorozwoju, Warszawa 1994, s. 55.
3
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Powszechnie pojęcie ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego są traktowane jako
tożsame. W taki sposób będą też traktowane w tym artykule.
Ekorozwój, czy też rozwój zrównoważony, polega na optymalnym wykorzystaniu zasobów środowiska przyrodniczego, ale zgodnie z zasadami jego naturalnego funkcjonowania. Należy zatem tak gospodarować, w taki sposób kierować rozwojem gospodarki,
aby nie naruszać naturalnej równowagi ekosystemu. Ekorozwój ma zapewnić wyższą
jakość życia poprzez lepsze zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych człowieka,
dzięki kształtowaniu prawidłowego i odpowiedniego stosunku człowieka do środowiska
przyrodniczego. Ekorozwój musi zapewnić przyrodnicze podstawy egzystencji człowieka
oraz wprowadzić ład gospodarczy, funkcjonalny, estetyczny w środowisku naszego życia4.
Istotne są również zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte na Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w roku 1992. Przyjęto tych zasad aż 27,
warto przytoczyć chociaż kilka z nich. Pierwsza z nich mówi, że każdy człowiek ma
prawo do zdrowego, twórczego życia w harmonii z przyrodą. Druga zasada stanowi,
że każde państwo ma prawo do korzystania ze swoich zasobów naturalnych, ale jednocześnie ponosi odpowiedzialność za degradację środowiska naturalnego. Kolejna
zasada odnosi się do stwierdzenia, iż prawo do obecnego rozwoju powinno być wykorzystywane z myślą o przyszłych pokoleniach. Zasada szósta z kolei mówi o tym,
że wszelkie działania podejmowane na forum międzynarodowym, a odnoszące się
do zrównoważonego rozwoju, powinny uwzględniać interesy i potrzeby wszystkich
państw, a w szczególności państw rozwijających się oraz tych najmniej rozwiniętych.
Zasada dziesiąta jest o tyle interesująca, że wiąże się ściśle ze społeczeństwem i miejscem jednostki w państwie. Każdy obywatel powinien mieć zapewniony dostęp do
informacji dotyczącej środowiska, którą dysponuje władza publiczna5.
Zasady te nie są nakazami, ale sugestiami, którymi państwa powinny się kierować,
prowadząc politykę zrównoważonego rozwoju. W pozostałych zasadach mocno akcentowana jest współpraca międzynarodowa, która ma zapewnić stabilny i ciągły
rozwój w kierunku jednoczesnego wzrostu gospodarczego oraz ochrony środowiska
przyrodniczego. Ponadto podkreślana jest również rola państw rozwiniętych, które
przyjmują na siebie większą część odpowiedzialności za wprowadzenie zrównoważonego rozwoju w pozostałych częściach świata.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju w aktach prawnych
międzynarodowych i krajowych
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w aktach prawnych różnych państw świata
pojawiła się dzięki osiągnięciom konferencji w Rio de Janeiro (1992). Konferencja
ta została zorganizowana pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jej
4

S. Kozłowski, Droga do ekorozwoju, Warszawa 1994, s. 57.

R. Janikowski, Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Warszawa 2004, s. 120-123.
5
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tematem było środowisko i rozwój. Koncepcja zrównoważonego rozwoju była podstawą wszystkich wypracowanych na tej konferencji dokumentów. Światowi przywódcy
dostrzegli wyniki badań naukowców wykazujące wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz ukazujące wpływ negatywnych skutków działalności gospodarczej na
środowisko, co skutkuje pogorszeniem jakości życia wszystkich ludzi. W czasie konferencji uwzględniono również postulaty państw rozwijających się, które domagały się
ochrony środowiska, która zapewnia rozwój gospodarczy i społeczny6.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważna ze względów praktycznych dla państw UE. Pomaga rozwiązać problemy środowiskowe w 5 głównych obszarach:
• Zanieczyszczenie wód i obniżanie się poziomu wód gruntowych;
• Emisja gazów powodujących efekt cieplarniany oraz niszczących warstwę ozonową;
• Zanieczyszczenie środowiska powodowane transportem samochodowym;
• Zwiększone wytwarzanie odpadów komunalnych i toksycznych odpadów przemysłowych;
• Ubożenie różnorodności biologicznej świata roślin i zwierząt7.
Zrównoważony rozwój jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Został
uwzględniony w Traktacie o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej we wstępie oraz
w artykule 2. We wstępie (9.) stwierdzono, iż Unia Europejska zmierzać powinna do
zapewnienia postępu ekonomicznego i społecznego, uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju w ramach realizacji rynku wewnętrznego, wzmacniania spójności
oraz ochrony środowiska zapewniając realizację polityk, które spowodują, że postępom integracji ekonomicznej będzie odpowiadał postęp w innych dziedzinach. Natomiast artykuł 2 traktatu mówi o tym, że unia stawia sobie za cel popieranie postępu
ekonomicznego i społecznego oraz zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, a
także osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju, szczególnie przez stworzenie
obszaru bez wewnętrznych granic, przez wzmocnienie spójności ekonomicznej oraz
społecznej i przez ustanowienie unii ekonomicznej i walutowej, zmierzając do wspólnej waluty8. Postulat zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w innych
licznych dokumentach unijnych dotyczących nie tylko ochrony środowiska i gospodarki, ale także społeczeństwa. W najnowszej strategii Komisji Europejskiej „EUROPA 2020” strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu jest jednym z priorytetów zakładającym rozwój zrównoważony polegający na wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej9.
6
J. Sommer, Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do
praw człowieka, Bydgoszcz 2005, s. 77.
7

J. Heller, Integracja Polski z Unią Europejską, Bydgoszcz–Olsztyn 2003, s.116-117.

J. Sommer, Unijne i krajowe uwarunkowania prawne kształtowania zrównoważonego rozwoju, [w:]
(red.) B. Poskrobka, S. Kozłowski, Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja
w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 148.
8

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm, 01.10.2010.
9
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Definicja rozwoju zrównoważonego (jako ekorozwoju) w polskim prawie pojawiła się po raz pierwszy w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Ostateczny kształt pojęcie uzyskało poprzez nowelizację ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. Obecnie używana definicja pochodzi z Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska. W artykule 3 punkcie 50 przez zrównoważony
rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń10.
W polskim prawodawstwie najważniejszym aktem, który mówi o zrównoważonym rozwoju jest Konstytucja z roku 1997. Artykuł 68 (4.) mówi o tym, iż władze
publiczne mają chronić obywateli przed chorobami epidemicznymi oraz przed negatywnymi dla zdrowia skutkami degradacji środowiska. Na władzy państwowej ciąży
więc obowiązek ochrony obywateli przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Kluczowym artykułem mówiącym o ekorozwoju jest artykuł 74, który stanowi:
• Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnym i przyszłym pokoleniom;
• Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych;
• Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska;
• Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu
środowiska.
Artykuł ten zawiera cztery normy, trzy nakładają na władze publiczne obowiązek prowadzenia polityki opartej o zasady ekorozwoju, natomiast 3., daje obywatelom
prawo do informacji na temat aktualnego stanu środowiska, ale i działań władz w
zakresie jego ochrony i poprawy.

Polska w Unii Europejskiej – szansa na ekorozwój
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zapewniło dostęp do ogromnych środków na rozwój krajowej gospodarki. W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata
2007-2013 przyznano Polsce 67 mld euro, z których największa część przeznaczona
jest na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Będzie to 37,6 mld euro.
Program ten ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej w oparciu o rozwój
zrównoważony.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane są
priorytety, które bezpośrednio wpływają na poprawę stanu środowiska naturalnego,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dostępne: http://isip.sejm.gov.pl,
01.10.2010.
10
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a także przyczyniają się do rozwoju gospodarczego w równowadze ze środowiskiem.
Są to priorytety:
• Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa;
• Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
• Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
• Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów
ochrony środowiska;
• Priorytet V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
• Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku;
• Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku11.
Na poziomie regionalnym wspieranie zrównoważonego rozwoju jest realizowane
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw.
Jednym z nich jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO
WŚl), w którym alokowano ponad 1,7 mld euro. Jednym z celów RPO WŚl jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska w ramach Priorytetu V – Środowisko. Jego realizacja pozwoli na racjonalizację wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenie
ilości wytwarzanych odpadów oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochronę
ekosystemów na terenie województwa śląskiego12.
Dzięki unijnym środkom Polska ma szansę zniwelować dystans gospodarczy w
stosunku do państw Europy Zachodniej i to w oparciu o ekorozwój. Nie uda się jednak tego zrealizować bez odpowiedniej promocji postaw ekologicznych wśród społeczeństwa.

Postawy ekologiczne Polaków – badania empiryczne
Analiza dotyczy badań Centrum Badania Opinii Społecznej „Aktualne problemy
i wydarzenia” zrealizowanych w dniach 9-12 maja 2008 r. na liczącej 1116 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Komunikat z badań
zatytułowany jest „Czy Polacy dbają o środowisko naturalne?” i został opublikowany
w lipcu 2008 r.
Ankietowanych spytano o niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego
na świecie oraz w państwie. Rozkład odpowiedzi prezentuje wykres 1.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wersja zaakceptowana przez Komisje Europejską 5
grudnia 2007 r., [Online], dostępne: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, 03.04.2007.
11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice 28.08.2007,
[Online], dostępne: http://www.rpo.silesia-region.pl, 03.04.2007.
12
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WYKRES 1. W JAKIM STOPNIU STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO
NA ŚWIECIE/W KRAJU JEST POWODEM PANA(I) OBAW I NIEPOKOJU

Źródło: Opracowanie na podstawie: Komunikat z badań „Czy Polacy dbają o środowisko naturalne?”,
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, lipiec 2008, s. 1.

Zdecydowana większość Polaków niepokoi się stanem środowiska naturalnego na
świecie (w stopniu dużym i bardzo dużym – 69%). W mniejszym stopniu niepokoi
ich sytuacja w państwie (w stopniu dużym i bardzo dużym – 61%). Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, iż ponad połowa badanych nie dostrzega we własnym
otoczeniu problemów o charakterze ekologicznym. Odpowiedzi prezentuje wykres 2.
WYKRES 2. CZY W OKOLICY PANA(I) MIEJSCA ZAMIESZKANIA WYSTĘPUJĄ JAKIEŚ
PROBLEMY ZWIĄZANE ZE STANEM ŚRODOWISKA, PRZYRODY?

Źródło: Opracowanie na podstawie: Komunikat z badań „Czy Polacy dbają o środowisko naturalne?”,
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, lipiec 2008, s. 4.

Najczęściej respondenci w okolicy swojego miejsca zamieszkania dostrzegają
następujące problemy: zaśmiecanie przez ludzi (46%), zanieczyszczenie powietrza
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(20%) oraz zanieczyszczenie wody (18%). Samochód jako zagrożenie ekologiczne został wskazany jedynie przez 4% badanych, co może być związane z tym, że respondenci utożsamiają zanieczyszczenie powietrza ze spalinami samochodowymi.
Polacy coraz mniej wierzą, iż ich działania bądź działania ich rodziny mogą poprawić stan środowiska naturalnego w okolicy. Wskazania respondentów prezentuje
tabela 1.
TABELA 1. CZY PAN(I) LUB KTOŚ Z PANA(I) NAJBLIŻSZEJ RODZINY MOŻE SWOIM DZIAŁANIEM PRZYCZYNIĆ SIĘ DO POPRAWY STANU ŚRODOWISKA W SWOJEJ
MIEJSCOWOŚCI?

Źródło: Opracowanie na podstawie: Komunikat z badań „Czy Polacy dbają o środowisko naturalne?”,
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, lipiec 2008, s. 3.

Od początku lat 90. XX w. procent osób, które były przekonane, iż od ich działania zależy stan środowiska, stale rósł. Spadek notowany jest od roku 2006, a w roku
2008 wyniósł aż o 10 punktów procentowych. Przekłada się to na wzrost osób niezdecydowanych, co może być efektem malejącej świadomości ekologicznej, a także,
w nawiązaniu do wykresu numer 2, niedostrzegania w swoim miejscu zamieszkania
problemów ekologicznych.
Ciekawe zależności można zauważyć porównując deklaracje ogółu badanych odnośnie do problemów związanych ze środowiskiem z deklaracjami respondentów w
wieku 18-24 lata biorących udział w badaniu (tabela 2).
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TABELA 2. POSTAWY WOBEC PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

Źródło: Opracowanie na podstawie: Komunikat z badań „Czy Polacy dbają o środowisko naturalne?”,
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, lipiec 2008, s. 13.

Ankietowani w grupie najmłodszej prezentują postawę niższego od przeciętnego zaangażowania w ochronę środowiska. Deklarują niższą od ogółu skłonność do
oszczędzania prądu, wody i gazu. Są bardziej skłonni do kupowania produktów
szkodliwych dla środowiska. Ankietowani w grupie 18-24 lata łatwiej zgodziliby się
na budowę groźnej dla środowiska kopalni odkrywkowej. Osoby młode są bardziej
skłonne do akcji sprzątania okolicy, co prawdopodobnie ma związek ze świeżym w
ich pamięci wspomnieniem akcji sprzątania świata, które są organizowane w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych. Najmłodsi ankietowani łatwiej również rezygnują z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej bądź roweru, co prawdopodobnie
jest skutkiem mniejszej powszechności samochodów wśród tej grupy wiekowej.
Martwią niskie wskaźniki aktywności społecznej na rzecz ochrony środowiska.
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Nikły procent respondentów działa w organizacjach chroniących przyrodę (1% respondentów), niewiele osób jest skłonnych podpisać petycję na rzecz ochrony środowiska (4% respondentów).
Wnioski z badań są raczej pesymistyczne. Wydawać by się mogło, iż hasło ekologii
jest szeroko popularyzowane wśród młodzieży i osoby te przejawiać będą bardziej
proekologiczne postawy. Tymczasem sytuacja jest odwrotna, osoby młode reprezentują niższy poziom postawy ekologicznej niż przeciętna. To nie rokuje optymistycznie
na przyszłość. Przyczyn można upatrywać w słabej, nieciekawej akcji informacyjnej
ograniczającej się do akcji sprzątania świata. Brakuje zajęć unaoczniających negatywne skutki codziennych działań i ich wpływu na środowisko, szczególnie w formie interaktywnej.

Dekalog polityki ekologicznej
– rozwój zrównoważony i edukacja ekologiczna
Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej po ponad 50 latach ekstensywnej gospodarki nakazowo-rozdzielczej, stawiającej przede wszystkim na przemysł
ciężki i wydobywczy, otrzymała niebywałą szansę rozwoju, nie tylko dzięki przemianie ustrojowej, ale również dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej. Ogromne środki
wydawane mądrze pozwolą na trwały rozwój gospodarczy i dobrobyt materialny obywateli. Trwały wzrost będzie możliwy, jeśli władze publiczne będą stosować się do 10
zasad zrównoważonego rozwoju:
• Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego;
• Zasada regionalizacji, czyli dostosowania wymagań ochronnych do specyfiki regionalnej i umożliwienie władzom lokalnym wyboru adekwatnych narzędzi polityki ekologicznej;
• Zasada uspołecznienia, a więc stworzenie odpowiednich warunków do udziału
obywateli w procesie kształtowania polityki ekologicznej;
• Zasada <zanieczyszczający płaci>, ponieważ podmioty degradujące środowisko
powinny ponosić konsekwencje swoich działań;
• Zasada prewencji, a więc likwidacji wszelkich zagrożeń u źródła;
• Zasada przezorności – podejmowanie działań, gdy tylko pojawia się ryzyko zagrożenia;
• Zasada stosowania najlepszych dostępnych rozwiązań, w tym również najlepszych
uzasadnionych ekonomicznie dostępnych technologii;
• Zasada subsydiarności – w polskiej polityce ekologicznej ma polegać na stopniowym przekazywaniu kompetencji i uprawnień ze szczebla centralnego na właściwy szczebel regionalny lub lokalny;
• Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej przy wyborze planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, czyli wybór najlepszego rozwiązania
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w oparciu o kryteria ekologiczne na równym poziomie z ekonomicznymi13;
• Zasada promocji ekologii i zrównoważonego rozwoju, a także edukacji ekologicznej.
Tylko stosowanie wszystkich wyżej wymienionych zasad pozwoli Polsce na trwały
rozwój. Szczególnie ważna jest promocja ekologii i odpowiednia edukacja ekologiczna i to u młodzieży, ponieważ w tej grupie najłatwiej ukształtować postawy proekologiczne. Zapewni to społeczne poparcie dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja ekologiczna jest nieuchronna. Rozwiązania światowe i unijne zmierzają w tym kierunku
i Polska powinna być coraz lepiej do nich przygotowana.

Podsumowanie
Zrównoważony rozwój to pojęcie bardzo dobrze zdefiniowane, pojawiające się w
wielu aktach prawnych międzynarodowych i państwowych. Istnieje wiele różnorodnych ujęć problemu, pojawiają się konkretne wskazówki: jakie działania wpływają na
poprawę stanu środowiska naturalnego, natomiast nie przekłada się to bezpośrednio
na wzrost świadomości ekologicznej obywateli i dalej na ich wzmożoną proekologiczną działalność. Naturalnym krokiem będą działania, które nie tylko pokażą zalety
zrównoważonego rozwoju teoretycznie, ale także zaprezentują dobre praktyki, przykładowo w postaci efektów projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przełoży się to prawdopodobnie na wzmożoną
aktywność społeczną i jeszcze lepszy efekt. W chwili obecnej należy już skorzystać z
gotowych ram prawnych i narzędzi, aby zasady zrównoważonego rozwoju nie pozostały jedynie na papierze.

13

M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Kraków 2007, s. 173-174.
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Wspólna Polityka Rolna
jako źródło dysfunkcji biurokratycznych
Przykład Polski

Streszczenie: Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej (UE) jest od zarania Wspólnot Europejskich do czasów obecnych najbardziej kosztowną polityką wewnętrzną tej organizacji. W celu uzasadnienia wydatkowania tak znaczących środków publicznych zarówno na
WPR, jak i jej rozbudowaną strukturę administracyjną – jej fundamentem ideologicznym są
dynamicznie redefiniowane aksjologiczne uzasadnienia tejże polityki w takiej formie i skali.
W artykule badane jest w szczególności przejście od uzasadnień biorących pod uwagę interesy
samych mieszkańców wsi (podtrzymywanie dochodów rolniczych, zwalczanie wielowymiarowego kryzysu wsi itp.) do przedstawiania WPR jako instrumentu dostarczania dóbr publicznych (bioróżnorodność, krajobraz, kultura wsi, dziedzictwo kulinarne itp.) w skali społeczeństwa globalnego. Z kolei analizy towarzyszących istnieniu WPR struktur biurokratycznych
koncentrują się na pokazaniu szeregu dysfunkcji przez nie wytwarzanych, z biurokratycznym
błędem kołem na czele, skutkującym m.in. znaczącymi opóźnieniami absorpcyjnymi, zniechęceniem do korzystania ze środków unijnych oraz kolonizacji inicjatyw oddolnych przez samorządy gminne. W zakończeniu artykułu rozważane są różne scenariusze przyszłości WPR z
perspektywy m.in. rugowania zaobserwowanych dysfunkcji.

Wstęp

C

elem prezentowanego artykułu jest analiza funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej (UE) przez pryzmat towarzyszącemu jej od
samego zarania rozbudowanego systemu administracyjnego, przyjmującego postać
struktury biurokratycznej. Autor artykułu postara się przedstawić, że rosnący wraz
z kolejnymi dekadami wachlarz i zakres oferowanych w jej ramach instrumentów
wsparcia, w powiązaniu ze skrajnie protekcjonistycznym charakterem tejże polityki,
w oczywisty sposób generował znaczne koszty jej utrzymania ze środków publicznych, co konsekwentnie powodowało rozrost biurokratycznej otoczki całego systemu.
Dociekania prowadzone będą tu dwutorowo. Na początku przedstawiony zostanie
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proces obudowywania WPR coraz bardziej zbiurokratyzowanym aparatem administracyjnym, następnie wskazane zostaną konkretne dysfunkcje tak skonstruowanego systemu na przykładzie jego funkcjonowania w Polsce. Dysfunkcje te odnoszone
będą przede wszystkim do założonych zasad WPR, jak i do społecznego postrzegania
sensu istnienia tak kosztownej polityki.

Obudowywanie WPR aparatem biurokratycznym
w perspektywie przemian jej funkcji
W momencie swego powstania Wspólna Polityka Rolna była instrumentem gospodarczym i politycznym mającym doprowadzić do takiej maksymalizacji produkcji
rolnej, aby spełnić dwa podstawowe postulaty. Pierwszym z nich było dążenie do
zabezpieczenia Europy Zachodniej przed głodem oraz uniezależnienie jej od importu żywności poprze zwiększenie wolumenu własnych produktów rolnych na rynku.
Z drugiej zaś strony, zapewnić rolnikom godziwy dochód. Na gruncie racjonalności
ekonomicznej postulaty te były ze sobą sprzeczne1. Nie można bowiem w liberalnej
gospodarce pogodzić ze sobą jednoczesnego wzrostu podaży w pewnym sektorze ze
wzrostem dochodów wszystkich aktorów biorących udział w grze rynkowej w tymże sektorze. Jest to jednak możliwe, gdy porzucimy liberalną koncepcję gospodarki
rynkowej i dopuścimy możliwość, że dany sektor wspierany jest ze środków publicznych poprzez dotacje oraz różne mechanizmy ochronne i regulatywne. Od samego
początku wiadomo było więc, że Wspólna Polityka Rolna będzie polityką silnie
protekcjonistyczną, co niosło ze sobą konieczność zgody na jej finansowanie ze
środków publicznych.
Obecny od lat 60. aż do końca lat 80. XX w. w ideologii wsparcia rolnictwa ze
źródeł WPR paradygmat rozwojowy zakładał de facto – w myśl typologii Williama
D. Colemana2 – odejście od modelu rozwoju rolnictwa swobodnie konkurującego z
innymi gałęziami gospodarki na rzecz rozwoju rolnictwa zależnego od subsydiów publicznych, wynikającego z przyjętego założenia, że rolnictwo zaspokaja podstawowe
potrzeby żywnościowe i zapewnia bezpieczeństwo narodowe (…), zaś sektor rolniczy
ma istotny udział w realizacji celów polityki narodowej, stąd zasługuje na szczególną
uwagę3 . Według Christiana Daugbjerga4 paradygmat ten wyklucza realizację założonych powyżej celów strategicznych, poprzez poddanie sektora rolnego swobodnej
grze rynkowej, zamiast tego czyniąc koniecznym wielowymiarową interwencję pań1

Podobnie twierdzi m. in. M. Cardwell, The European Model of Agriculture, Oxford 2004, s. 20.

W. D. Coleman, From Protected Development to Market Liberalism: Paradigm Change In Agriculture,
„Journal of European Public Policy”, vol. 5, no. 4, s. 632-651.
2

A. Zawojska, Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa – protekcjonizm kontra liberalizm, „Roczniki
Nauk Rolniczych”, seria G, t. 92, z. 2/2006, s. 62-72
3

C. Daugbjerg, Reforming the CAP – Policy Networks and Broader Institutional Structures, „Journal of
Common Market Studies”, vol. 37, no. 3 s. 407-428.
4
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stwa dla podtrzymywania dochodów rolniczych.
Rozumowanie „colemanowskie” zawiera w sobie zasadnicze przekonania, które
tkwią silnie w modernistycznym myśleniu o przyszłości rolnictwa i były typowe dla
twórców unijnej polityki rolnej od lat 60. XX w., aż po połowę lat 80. XX w., a które
zasadzają się na następujących tezach:
• „Rolnictwo rynkowe” jest możliwe przy założeniu, że graczami w tym sektorze są
farmerzy (rozumiani tu jako właściciele dużych, wyspecjalizowanych gospodarstw
rolnych);
• Ostatecznym celem polityki rolnej jest „ewolucyjne wyprowadzenie” z tego sektora gospodarstw nietowarowych oraz niskotowarowych w celu jego urynkowienia;
• Wielofunkcyjność rolnictwa nie jest celem samym w sobie, ale stanowi jedynie
jeden ze sposobów na podtrzymanie dochodów rolniczych w procesie „ewolucyjnego wyprowadzania” z tego sektora gospodarstw nierynkowych.
Polityka rolna EWG zdawała się zmierzać w tę właśnie stronę, aż do momentu
zderzenia się z wielowymiarowym kryzysem wsi i gorączkowymi próbami radzenia
sobie z jego ostrymi przejawami.
Tuż przed reformą Raymonda McSharry’ego z 1992 r. Wspólna Polityka Rolna
krytykowana była przede wszystkim za swoje odejście od zasadniczych jej funkcji,
bez odchodzenia od jej zapisanych w Traktatach Rzymskich, lecz archaicznych już
w latach 70. XX w., zasad. Chodziło bowiem o to, iż w dobie nadprodukcji rolnej
zaprojektowana w czasach niedoborów żywności WPR de facto stawała się raczej produktorem wielu dysfunkcji, aniżeli elementem realizacji adekwatnej strategii rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa.
Jedną z tych dysfunkcji było odejście od zasady wspierania rolnictwa rodzinnego, a tym samym – odejście od społecznych funkcji WPR – na rzecz ukrytej funkcji pośredniego wspierania i tak dochodowych już, wielkich farm. Według Isabelle
Garzon5 ostrze krytyki (wobec WPR – przyp. W.K.) skoncentrowano w owym czasie
na ukrytych transferach dochodów jako elementu wspierania rolnictwa, przy jednoczesnej niemożności realizacji pryncypiów Wspólnej Polityki Rolnej zapisanych w artykule
39 Traktatów Rzymskich. Transfery te dotyczyły korzystania z oferowanych w owym
czasie (lata 70. i 80. XX w.), jako najważniejszych elementów wspierania rolnictwa,
skupów interwencyjnych, organizowanych przez EWG na masową skalę, przy zastosowaniu atrakcyjnych cen. System taki najogólniej rzecz biorąc pozwalał na transfery
największych kwot z budżetu Wspólnot tym rolnikom, którzy odstawiali do skupu
najwięcej produktów rolnych, a więc produkowali najwięcej. Im więcej rolnik oddawała np. zboża do skupu, tym więcej środków finansowych Wspólnoty było angażowanych formalnie jako wsparcie dla rolnictwa. Skutkiem tego system zachęcał wręcz
do maksymalizacji produkcji rolnej, co stało w jawnej i ostrej sprzeczności z potrzebami politycznymi i gospodarczymi wsi i rolnictwa tamtych czasów, gdy najważniejszym wyzwaniem stawała się nadprodukcja żywności.
Dysfunkcje i rosnące koszty Wspólnej Polityki Rolnej pod koniec lat 80. XX w.
5

I. Garzon, Reforming the Common Agricultural Policy: History of a Paradigm Change, Oxford 2006, s. 26.
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powoli zaczynały być dostrzegane już nie tylko wśród elit naukowych, politycznych
oraz grup nacisku powiązanych z interesami wsi, ale stawały się obecne w powszechnej świadomości zbiorowej. Według I. Garzon od 1992 roku Wspólna Politykę Rolną
reformowano uzasadniając ten proces w coraz większym stopniu koniecznością przesunięcia uwagi na kwestie społeczne w obliczu rosnącego zainteresowania mediów i opinii
publicznej negatywnymi skutkami dotychczasowej polityki rolnej6.
Wskutek przesunięcia debaty nad problemami rolnictwa oraz problemami związanymi z funkcjonowaniem wspólnotowej polityki rolnej i wiejskiej na scenę codziennego zainteresowania mediów i opinii publicznej – od wczesnych lat 90. XX w.
reformy Wspólnej Polityki Rolnej podlegały coraz większemu upolitycznieniu. Jak
uważa I. Garzon reformy te podlegały coraz rozleglejszym publicznym debatom o charakterze otwartym, z rosnącą liczba dyskutantów reprezentujących coraz to nowe środowiska. Rosła też liczba i różnorodność kwestii dołączanych do tejże dyskusji, obejmujących znacznie więcej, niż tylko kwestie stricte rolne, około rolne, czy nawet wiejskie7.
Do środowisk i kwestii tych zaliczyć należy m.in. te powiązane z problemami ochrony
środowiska, ochrony dziedzictwa krajobrazowo-historycznego wsi oraz z kulturową
zapaścią wsi. Bezwzględnie jednak charakter opisywanej debaty wiązał się i był jednocześnie jednym z najbardziej widomych świadectw formowania się, a nawet krzepnięcia, paradygmatu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jako taki bowiem
wpisywał się w obecny w owym czasie naukowy i polityczny dyskurs formułowania
zasad i kierunków rozwoju zrównoważonego w ogóle8.
Wspólna Polityka Rolna EWG doprowadziła zatem do patowej sytuacji, gdy coraz to bardziej liczne organizacje społeczne oraz różne lobby polityczne domagały się
ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne. Z drugiej zaś
strony rolnicy protestowali przeciwko planom wprowadzenia kosztownych dostosowań produkcji rolnej do wyśrubowanych standardów środowiskowych. Dodatkowo
na to wszystko nałożył się obezwładniający wieś kryzys społeczny (depopulacja, negatywne zjawiska społeczne, takie jak starzenie się populacji wiejskiej, drenaż młodej
i wykształconej siły roboczej, ucieczka kobiet z terenów wiejskich)9, któremu zapobiec
mogła jedynie natychmiastowa akcja rewitalizacyjna, z odrzuceniem w niej modeli
urbanocentrycznych.
Dla projektantów nowej polityki rolnej EWG już pod koniec lat 80. XX w. oczywistym
rozwiązaniem tego węzła gordyjskiego było pogodzenie konieczności wdrożenia w rolnictwie rygorystycznych standardów środowiskowych oraz kosztownej likwidacji błędów
urbanizacji wsi. Działania te łączyły się ze stworzeniem systemu prośrodowiskowych zachęt finansowych dla rolników i nowych ram obudowy tożsamości obszarów wiejskich10.
6

Ibidem, s. 53.

7

Ibidem, s. 124.

8

Wg G. Zabłockiego, Rozwój zrównoważony – idee, efekty, kontrowersje, Toruń 2002, s. 33.

9

Zob. A. Kaleta, Rewitalizacja obszarów wiejskich Europy, Toruń 1996.

Zob. C. Daugbjerg, The visibility of agricultural subsidies and market illusions in the CAP. Some evidence from farmers’s views in Germany, Portugal and the UK, „European Journal of Political Research”,
vol. 44, no. 6, s. 749-766.
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Oczywistym był fakt, że system taki musiał być niezwykle kosztowny, a co za tym
idzie, będąc finansowany ze środków publicznych, musiał zostać obudowany szczelnym systemem biurokratycznym.
Postulowano zatem11 stworzenie swoistej umowy społecznej – albo kontraktu,
pomiędzy rolnikami i mieszkańcami wsi a resztą społeczeństwa, gdzie społeczeństwo gotowe było płacić za wytwarzanie, ochronę i odtwarzanie dóbr publicznych w
zamian za zgodę rolników na objęcie ich działalności produkcyjnej rygorystycznymi standardami środowiskowymi12. Od 2009 r. postulat ten realizowany jest w powszechnej i obowiązkowej praktyce rolniczej w postaci realizacji zasady tzw. cross-compliance.
Oczekiwano również od społeczności wiejskich, aby w zamian za znaczne transfery finansowe na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi samorządy ukierunkowywały swoją przyszłość w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem lokalnych tradycji oraz wdrażając na szeroką skalę mechanizmy demokracji
oddolnej.
Niektórzy badacze sugerują13, iż bez znaczenia w tej dyskusji była zakulisowa wola
Unii Europejskiej do podtrzymania systemu subsydiowania rolnictwa poprzez
przesunięcie w nim akcentów oraz przykrycie go ideologicznym parasolem w postaci ideologii wielofunkcyjności rolnictwa. Skutkiem tego miałoby być de facto
pozostawienie transferów dla rolników na co najmniej niezmienionym poziomie. Jak
twierdzą tocząca się wówczas, jak i obecnie, zażarta debata w ramach WTO-GATT
na temat form i skali interwencji publicznej w rolnictwie kazała decydentom unijnym poszukiwać nowych sposobów transferowania środków do sektora rolnego. Jak
twierdzi I. Garzon – przykrywka ta została jednak przez czołowych światowych graczy
szybko rozpoznana i (jako argument w negocjacjach – przyp. W.K.) obalona14.
Debata na temat przyszłości WPR po 2013 r. rozpoczęła się w zasadniczy sposób
od przeglądu tej polityki w 2008r.15 Na podstawie wyczerpujących negocjacji politycznych, przy wzięciu pod uwagę najnowszych trendów określających stan rynków
rolnych, ale przede wszystkim kondycji obszarów wiejskich w perspektywie wielowymiarowych zmian globalnych, uzgodniono, że unijna polityka rolna zmierzać będzie
w kierunku:
• Definitywnego rozdzielenia płatności obszarowych od tego ile i co rolnik produkuje;
• Stworzenia lub utrzymania specjalnego wsparcia finansowego dla pewnych elementów sektora rolnego (np. wybranych produktów rolnych, ale i wprowadzenie
11

Zob. Our farming future, broszura – oficjalne wydawnictwo Komisji Europejskiej, Bruksela 1993, s. 2.

CAP Reform and Public Services of Agriculture, ciekawa wizja rozwoju rolnictwa jako dostarczyciela
dóbr publicznych, Amsterdam 2009.
12

13

Jak chociażby I. Garzon czy J. van der Ploeg.

14

I. Garzon, op.cit., s. 140.

Health Check of the CAP – current situation, Commision proposal and Council outocme, Komisja
Europejska, Bruksela, marzec 2009, s. 2-4.
15
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mechanizmów dofinansowania ubezpieczeń płodów na wypadek katastrof pogodowych);
• Dodatkowego wsparcia rolnictwa z tzw. Nowej 12 Unii Europejskiej;
• Redukcji płatności obszarowych dla największych jej odbiorców i przesunięcia
tychże środków na finansowanie programów rozwoju obszarów wiejskich;
• Pełne i bezwarunkowe wprowadzenie mechanizmów tzw. cross-compliance, czyli
wzajemnej zgodności produkcji rolnej z wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa konsumentów.
Z perspektywy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich najważniejszym pozostaje cel 4 i 5 reformy. Pozostałe de facto w ukryty sposób konserwują lub modyfikują istniejący system, stanowiąc prawdopodobnie kompromis w nieustającym sporze o kształt Wspólnej Polityki Rolnej. Kompromis ten od lat oznacza poszukiwanie
balansu pomiędzy będącym w interesie lobby rolniczego skrajnym protekcjonizmem
i agrocentryzmem unijnej polityki rolnej i wiejskiej a polityką rozwoju obszarów wiejskich, w większym stopniu uwzględniającą interesy stron niezwiązanych z masową
produkcją rolną per se.
W każdym przypadku jednak proponowane zmiany niosą za sobą namnażanie
aparatu biurokratycznego – głównie dzięki zasadzie „biurokratycznego błędnego
koła”, o której piszemy w następnej części tej publikacji.

W stronę biurokratycznego błędnego koła?
Koncepcja biurokratycznego błędnego koła wprowadzona została do socjologii
przez Michela Croziera16 dla oznaczenia pewnego rodzaju systemowej dysfunkcji
aparatu biurokratycznego. Według niego, gdy wewnątrz systemu zakłada się maksymalną racjonalizację kosztów administrowania, w rzeczywistości dochodzi do gigantyzacji instytucji (w rozumieniu Kazimierza Sowy)17, będącej efektem – paradoksalnie
– podjętych starań racjonalizujących jej strukturę. Otóż bowiem w wyniku nacisków
różnego rodzaju środowisk (np. opinii publicznej, jak w przypadku agencji rolnych
administrujących instrumentami WPR) lub instytucji nadrzędnych (np. rządu, parlamentu, władz firmy) przystępuje się do starań na rzecz maksymalnego obniżenia
kosztów utrzymania systemu, m.in. poprzez odpowiednio zaprojektowaną strukturę
zatrudnienia. W tymże celu wprowadza się odpowiednie zapisy formalne oraz różnego rodzaju instrumenty kontrolne. Jednak dla potrzeb kontrolowania sprawności
wprowadzonych racjonalizacji systemowych należy zatrudnić nowe osoby oraz dać
im do dyspozycji odpowiednie oprzyrządowanie administracyjne (sprzęt, pojazdy,
biura itp.). W dalszej kolejności nowo zatrudnione osoby należy również kontrolować
i nadzorować, co wymaga zatrudniania kolejnych. W wyniku tych działań powsta16

M. Crozier, Biurokracja, anatomia zjawiska, Warszawa 1967, s. 288-299

17

K. Sowa, Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Warszawa 1988.
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je m.in. zjawisko inflacji prawa18, gdy tworzy się niewspółmierną względem potrzeb
ilość przepisów, skutecznie utrudniających efektywne załatwianie spraw przez urzędników. Skutkiem tego, zamiast racjonalizacji struktury instytucji, tworzy się ramy
do trudnego do opanowania (kontroli!) cyklu gigantyzacji instytucji oraz będącego
jej skutkiem – lawinowego wzrostu kosztów utrzymania aparatu administracyjnego.
Często zdarza się, że proporcje kosztów utrzymania aparatu administracyjnego instytucji względem kosztów zadań przez nią wdrażanych niebezpiecznie zbliżają się do
siebie, co każe zadawać pytanie o sens istnienia tychże zadań.
W myśl podejścia nazywanego dla potrzeb i z perspektywy tych rozważań modelem radykalnym, prezentowanym choćby przez Roberta Johnsona19, Wspólna Polityka Rolna jest przykładem konstrukcji biurokratycznej, która poprzez gigantyzację
struktury oraz nadmiar wewnętrznych procedur, zatraciła swoje związki z rzeczywistością. Dodatkowo – jak uważa R. Johnson – jej utrzymywanie nie ma sensu,
ze względu na ogromne koszty aparatu biurokratycznego oraz koszty społeczne jej
trwania.
Według R. Johnsona WPR jest przede wszystkim systemem niezwykle nieefektywnym – głównie, jeśli chodzi o transfer prostych płatności (obszarowych oraz dotacji skupowych – (przyp. W.K.) dla rolników (…). Całkowity koszt transferów tych
środków do rolników dwukrotnie przewyższa bowiem zysk w postaci wzrostu dochodów
rolniczych20. R. Johnson twierdzi, że prawie 50% budżetu unijnych funduszy rolnych
to explicite i implicite środki pochłaniane przez wymyślny i skomplikowany system
biurokratyczny, obejmujący: administrację zarządzającą dotacjami, administrację
kontrolną, nieodpłatne doradztwo rolnicze, a przede wszystkim – koszty dotowania
prywatnego magazynowania nadwyżek produktów rolnych oraz punktów skupu. Kolejnych 10% z pozostałej kwoty – według R. Johnsona – to środki marnotrawione w
postaci defraudacji, oszustw lub też „sprytu” beneficjentów polegającego na korzystaniu z dotacji, przy braku faktycznej realizacji założeń będących jej podłożem (np. korzystanie z dotacji dla młodych rolników przez osoby nigdy niebędące rolnikami – ani
w przeszłości, ani po otrzymaniu dotacji). Z pozostałych 40% środków kolejnych 5%
pochłaniają koszty wzrostu cen środków produkcji, będące wynikiem istnienia możliwości subsydiowania ich zakupu21. Skutkiem biurokracji oraz nadmiernego skomplikowania systemu wsparcia oferowanego przez WPR jest sytuacja, gdy zaledwie 1/3
środków faktycznie wykorzystywana jest dla potrzeb modernizacji struktur rolnych
oraz na rzecz rozwoju wsi. Tymczasem pozostała część służy bądź to utrzymaniu rozbudowanych struktur wdrażających tę politykę w życie, bądź to podtrzymywaniu arZob. M. Braczkowska, Szkodliwa nadregulacja – wywiad z Jansuzem Kochanowskim, [w:] „Prawo
europejskie w praktyce”, nr 10/2005, [Online], dostępne: http://www.kochanowski.pl/wyw_prawoeurwpraktyce_10_2005.html, 02.12.2010.
18

19

R. Johnson, Reforming EU Farm Policy. Lessons from New Zealand, London 2000, s. 71-90.

20

Ibidem, s. 77.

Przypadki takie stały się czymś powszechnym również w Polsce – każdorazowo, gdy zbliżał się termin ogłaszania konkursów dotacyjnych na zakup maszyn rolniczych z udziałem środków UE, ceny np.
ciągników rolniczych lub kombajnów rosły o ok. 5-10% – w opinii jednego z pracowników Banku Spółdzielczego pośredniczącego w staraniu się o kredyty na zakup maszyn z udziałem dotacji unijnych.
21
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chaicznych biernych systemów wspierania rynków rolnych, albo zwyczajnie jest marnotrawiona w efekcie oszustw i defraudacji.
WYKRES 1. NIEEFEKTYWNOŚĆ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ JAKO SKUTEK ROZBUDOWANEJ BIUROKRACJI, NIEADEKWATNOŚCI INSTRUMENTÓW WSPARCIA
ORAZ WPŁYWU NA ZAWYŻANIE CEN ŚRODKÓW PRODUKCJI – PODEJŚCIE RADYKALNE

Źródło: Opracowanie własne. R. Johnson, Reforming EU Farm Policy. Lessons from New Zealand, London
2000, s. 71-90.

Stosując model R. Johnsona do warunków polskich, należy ustalić wartości zmiennych wyjaśniających nieefektywność WPR, będącą skutkiem nadmiernej jej biurokratyzacji. Koszty administrowania systemem WPR w Polsce są głównie pochodną
zatrudnienia personelu w odpowiednich instytucjach obsługujących instrumenty
tejże polityki. Obecnie struktury te zatrudniają ponad 20 tys. osób, zaś dodatkowo
koszty te znacząco podnosi system administrowania dopłatami bezpośrednimi. Tu
zaś gros kosztów pochłania system IACS, gdzie szacuje się, iż od 2002 r. do roku obecnego polski rząd wydał na niego ponad 1,3 mld PLN. Roczne wydatki tylko na ten
system wynoszą obecnie 50-60 mln euro22.

Wspólna Polityka Rolna po 2013 plus zmiany w systemie wsparcia, Raport Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa 2010, s. 4.
22
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WYKRES 2. PERSONEL OBSŁUGUJĄCY ŚRODKI UNIJNE DLA POLSKIEJ WSI I ROLNICTWA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z poszczególnych jednostek – dane za 2009 r.

Z kolei stwierdzony poziom nieprawidłowości przy wdrażaniu wszystkich instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce23 waha się na poziomie od 4% w programach rolno-środowiskowych, do 17% w rentach strukturalnych. Uśredniony ważony
poziom nieprawidłowości przy wykorzystaniu unijnych funduszy w Polsce wynosi 8%.
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej zmienne otrzymujemy rzeczywisty model obniżonej efektywności WPR w Polsce, jako skutku istnienia wysoce zbiurokratyzowanego systemu administrowania unijna polityką rolną w naszym państwie.
WYKRES 3. NIEEFEKTYWNOŚĆ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ JAKO SKUTEK ROZBUDOWANEJ BIUROKRACJI, NIEADEKWATNOŚCI INSTRUMENTÓW WSPARCIA ORAZ WPŁYWU NA ZAWYŻANIE CEN ŚRODKÓW PRODUKCJI – STAN RZECZYWISTY W POLSCE

Źródło: Opracowanie własne. R. Johnson, Reforming EU Farm Policy. Lessons from New Zealand, London
2000, s. 71-90.
23

ARiMR – trzy lata po akcesji, Warszawa 2007, s. 159-180.
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Niezwykle drastycznym przykładem dysfunkcji struktur biurokratycznych zarządzających funduszami unijnymi w Polsce jest ich obniżona efektywność będąca
skutkiem chaosu biurokratycznego oraz wzajemnego delegowania odpowiedzialności
– choćby na przykładzie odpowiedzialności za opóźnienia w weryfikacji wniosków i
wypłacie dotacji beneficjentom.
WYKRES 4. ŚREDNI CZAS WERYFIKACJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA
ORAZ WYPŁATY DOTACJI (LICZONY W MIESIĄCACH)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań w regionie kujawsko-pomorskim, śląskim i pomorskim.

Kolejnym skutkiem dysfunkcji biurokratycznych, za których przyczynę uznaje się
głównie gigantyzację struktur administracyjnych, jest niewłaściwy monitoring i ewaluacja realizacji założeń unijnej polityki wiejskiej i rolnej w Polsce. Na przykładzie
programu „Odnowa wsi” wykazać można, w jak niewłaściwy sposób prowadzona jest
ewaluacja mechanizmów WPR w Polsce. Monitorowanie efektów programu odbywało się i wciąż się odbywa poprzez analizę w skali kraju i regionu:
• Ilości złożonych wniosków o dotacje oraz ilości podpisanych umów;
• Struktury aplikujących o wsparcie z tego programu (w podziale na samorządy, organizacje pozarządowe i organizacje kościelne oraz instytucje kultury);
• Łączną kwotę wydatkowanych w ramach tegoż programu środków finansowych;
• Alokację kwot wydatkowanych na realizację wskazanych przez beneficjentów zakresów działania (jest ich łącznie aż piętnaście!);
• Liczbę mieszkańców danej miejscowości objętych efektami programu. Liczba jest
ustalana poprzez odpowiedni wpis we wniosku o płatność każdego z beneficjentów programu.
Wpis ten z kolei musi zawsze obejmować wszystkich mieszkańców wsi, w której
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realizowana była inwestycja – niezależnie czy był to zakup instrumentów dla wiejskiej
orkiestry dętej, budowa placu zabaw dla dzieci, czy chodnika w centrum wsi. Skutkiem tego liczba deklarowanych mieszkańców wsi objętych efektami programu jest
mocno przeszacowana, nie mając związku z rzeczywistym stanem rzeczy.
W poniżej prezentowanej tabeli autor dokonał zestawienia zakładanych celów
programu „Odnowa wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zakładanych wskaźników monitorowania ich realizacji i ewaluacji. Jak widać – mają one charakter ilościowy, sugerujący asekuranctwo
w postępowaniu ewaluacyjnym (wskaźniki są „bezpieczne” – urzędnicy na ich bazie
z łatwością będą mogli pokazać sukces programu), ale przede wszystkim – w wielu
wymiarach nieadekwatny względem celów albo ze słabym związkiem z nimi. Dodatkowo – dla wielu celów „Odnowy wsi” ustawodawca nie przewidział żadnych wskaźników monitorowania ich realizacji (sic!).
TABELA 1. BRAK ADEKWATNOŚCI CELÓW I WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA
UNIJNEGO PROGRAMU „ODNOWA WSI” W POLSCE

Opracowanie własne na podstawie PROW 2007-2013 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków wdrażania działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz J. Kukowski, S. Osowska, Problem rozwoju obszarów wiejskich z perpsketywy instytucji wdrażającej, [w:] (praca
zbiorowa) Rozwój obszarów wiejskich w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2011 (w druku).
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Bez wątpienia skutkiem prowadzonej niewłaściwie ewaluacji programów
(przede wszystkim niesystematycznej i nieciągłej) był drastyczny spadek wydajności
systemu administracyjnego. Objawił się on opisywanym przez autora powyżej zaistnieniem niesłychanych opóźnień w weryfikacji wniosków o dotacje oraz wypłaty
środków, co było po części efektem właśnie niesystematycznego i nieciągłego procesu
ewaluacji.
Weźmy jako przykład program „Małych projektów”, gdzie brak systematycznej
analizy Lokalnych Strategii Rozwoju złożonych przez Lokalne Grupy Działania pod
kątem ustalonych budżetów dla tego programu (mógł on się wahać od 10% środków
w dyspozycji LGD do nawet 70%) spowodował „zaskoczenie” odpowiednich agend
Urzędów Marszałkowskich ogromną liczbą złożonych wniosków. Tymczasem prowadzony systematycznie monitoring budżetów LSR umożliwiłby odpowiednio wczesne
przygotowanie strategii postępowania systemu biurokratycznego wobec nadspodziewanie wysokiego poziomu zainteresowania tym działaniem.

Podsumowanie
Napotykając na różnego rodzaju próby podsumowania pierwszych lat istnienia
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w Polsce najczęściej zderzamy się z zestawem danych obrazujących skalę wykorzystania przeznaczonych w
jej ramach środków. Tymczasem traktowanie sukcesów wdrażania WPR w Polsce
w kategoriach alokacji i wydatkowania zarezerwowanych dla naszego państwa zasobów finansowych jest nieporozumieniem czy wręcz prowadzącym na manowce
błędem analitycznym. Wada ta jest niestety powszechnie obserwowana w prasie popularnej, popularnonaukowej, ale niestety również na gruncie naukowym – w szczególności na polu nauk ekonomicznych.
W prezentowanej publikacji autor zaproponował podejście, w którym rozpatrywanie znaczenia środków unijnych dla stymulowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce ma sens, gdy jednocześnie spełnione zostaną następujące
przesłanki:
• Odpowiednie programowanie i administrowanie. Właściwie zaprojektowane
cele działań mających służyć rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich, współfinansowanych ze środków unijnych. Element ten jest praktycznie całkowicie
projektowany centralnie w Brukseli i w zasadzie nie ma zagrożenia odejściem od
zasad zrównoważonego rozwoju. W myśl przytoczonych we wcześniejszych częściach tej pracy założeń Komisja Europejska traktuje rozwój zrównoważony jako
obowiązujący paradygmat rozwoju wsi. Jednakże szczegółowe cele działań są projektowane w skali państwa członkowskiego, aczkolwiek muszą bezwzględnie być
akceptowane przez komisję. System administracyjny w zasadzie od początku do
końca jest domeną państwa członkowskiego.
• Proporcje zaplanowanych działań. Do dyspozycji państw członkowskich jest kil— 160 —
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kanaście mechanizmów wsparcia, rozłożonych obecnie na 4 osie (gospodarczą,
przyrodniczą, społeczna i LEADER). Obowiązująca zasada nakazuje przeznaczenie minimum 10% na każdą z trzech pierwszych osi oraz minimum 5% na działania typu LEADER.
• Monitoring i ewaluacja. Właściwe rozdysponowanie funduszy unijnych dla wsi i
rolnictwa jest możliwe dopiero wtedy, gdy agendy unijne oraz krajowe ośrodki administrowania tym wsparciem są w stanie odpowiednio monitorować ich efekty, a
następnie dokonywać ciągłej ich ewaluacji w oparciu o będące kluczem do sukcesu
odpowiednie wskaźniki rezultatów.
Tymczasem na przestrzeni ostatnich 6 lat stosowania tych mechanizmów w Polsce
w odniesieniu do tych przesłanek należy niestety sformułować liczne zastrzeżenia:
• W zasadzie trudno mieć zastrzeżenia co do projektowania tych środków na poziomie Unii Europejskiej. Niestety cała grupa dysfunkcji wykazanych w tej pracy jest efektem złego planowania oraz złego administrowania unijnymi środkami
wiejskimi. Złe planowanie polega przede wszystkim na błędnym lub sprzecznym
w kilku różnych programach definiowaniu poszczególnych ważnych pojęć (np.
dobrej kultury rolnej). Z kolei zły system administrowania powiela, jakże znane z
teorii biurokracji państwowej, dysfunkcje delegacji odpowiedzialności na wyższe
szczeble oraz wzajemnego obwiniania się różnych instytucji za nadmierne komplikowanie procedur. Ma to służyć chronieniu aparatu biurokratycznego przed
odpowiedzialnością za wydane decyzje. Biurokratyczne błędne koło, generujące
procesy gigantyzacji struktur administracyjnych, a przez to – spadek elastyczności
ich działania (niemoc decyzyjna), czy spowolnienie przepływu informacji, albo
departamentalizację instytucji („jedni nie wiedzą, co robią inni”). System taki czyni powszechnymi arbitralne podejmowanie decyzji, sprzeczne nawzajem interpretacje tych samych problemów i odwoływanie się w każdej wątpliwej sprawie do
indywidualnych interpretacji itd.
• Skutkiem tej sytuacji jest znaczna elastyczność w dysponowaniu środkami, ale i
podatność na redystrybucję tych funduszy w miarę zapotrzebowania politycznego.
W Polsce już od samego początku realizacji PROW 2007-2013 widać było, że środki na szeroko rozumiane wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi stanowić będą
aż połowę dostępnych z budżetu Unii Europejskiej funduszy rolnych. Jednakże
wchodząc w głąb szczegółowej redystrybucji tych funduszy okazało się, że aż 20%
z nich de facto służy wciąż realizacji industrialnego modelu rolnictwa, zaś ok. 16%
ma charakter tylko socjalny24. Jak wspomniał autor artykułu, w ciągu ostatnich 6
lat doszło do czterech poważnych realokacji środków, przede wszystkim w kierunku zasilania tych działań, które dają znaczący efekt polityczny (zadowolenie
jak najszerszych rzesz rolników poprzez zwiększenie środków na działania służące
modernizacji gospodarstw oraz renty strukturalne). Niekoniecznie jednak zmiany
te służą realizacji idei zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
• Należy mieć cały szereg zastrzeżeń co do metod monitoringu i ewaluacji unijnych
W. Knieć, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w socjologicznej perspektywie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, Toruń 2010 (w druku).
24
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funduszy rolnych w Polsce. Wykorzystywane do nich wskaźniki mają charakter
ilościowy, a w dodatku nie oddają istoty celów, którym mają one służyć. Przykładowo w procesach odnowy wsi pomiar efektów prowadzony jest przy wykorzystaniu danych obrazujących ilość oddanych obiektów oraz bardzo nieprecyzyjnie
(na wyrost!) formułowana jest liczba mieszkańców wsi, którym wykonane obiekty mają służyć. Monitoring i ewaluacja nie obejmują tu weryfikacji założonych
przecież programowo celów powiązanych z aktywizacją społeczności lokalnych,
czy realizacją zasady oddolności. Procesy ewaluacyjne prowadzone są skokowo
(kwartalnie i rocznie) – tymczasem wymagałyby stałego nadzoru zewnętrznych
ewaluatorów.
Tak więc, biorąc powyższe pod uwagę, głównie na bazie przeprowadzonych i zaprezentowanych wieloletnich badań należy niestety uznać, że rola WPR w kreowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju jest zła, aczkolwiek nie katastrofalna. Należy jednak
pamiętać, że gdybyśmy jedynie spojrzeli na nie z perspektywy skuteczności wydatkowania środków, byłby to wielki sukces Polski. Nie można nie docenić roli środków
unijnych w powstałych w tym czasie licznych inicjatywach, w stymulowaniu obywatelskości wiejskiej Polski czy wreszcie w przebudowie filozofii planowania i realizacji
rozwoju na poziomie samorządu wiejskiego.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
jako motor przemian zachodzących na polskiej wsi

Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie wpływu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) na zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w Polsce. Omówiona została w nim historia powstania PROW 2007-2013, a następnie początki wdrażania programu. Ważne znaczenie miało także przedstawienie wniosków
z pierwszych trzech lat programowania, powstałych w oparciu o analizę przeprowadzoną na
podstawie płaszczyzn rozwoju obszarów wiejskich zaproponowanych przez Wacława Idziaka.

Wprowadzenie

P

olska wieś od lat boryka się z wieloma problemami będącymi konsekwencją kryzysów, wynikających w głównej mierze ze specyfiki obszarów wiejskich, a także
zaszłości historycznych i problemów społecznych mieszkańców zamieszkujących te
tereny. Jednym z przejawów tego stanu rzeczy jest chociażby nieumiejętność prowadzenia przez kolejne rządy w Polsce polityki wiejskiej, ale także niski poziom zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich w proces przemian, połączony z brakiem
instytucji umożliwiającej aktywizację omawianych obszarów. Tymczasem, zgodnie z
założeniami polityki regionalnej Unii Europejskiej, to mieszkańcy danego obszaru
wiedzą najlepiej, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w ich miejscu
zamieszkania. Jak się wydaje jednym ze sposobów rozwiązywania kryzysów na obszarach wiejskich jest więc „oddolność” mieszkańców w rozwiązywaniu problemów.
Wejście Polski do Unii Europejskiej zmieniło znacząco kontekst planowania inwestycji na obszarach rustykalnych w Polsce. Jednym z motorów przemian zachodzących na wsi jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dokument
określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania
dotyczące tej problematyki1.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (UE) dało jej wiele możliwości rozwojowych. Szczególną szansę dynamicznego rozwoju otrzymały obszary wiejskie. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (EC) z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) zaproponowało 37 działań, według których każde z
państw UE mogło ułożyć własny program, dostosowany do swoich potrzeb, ale przy
zgodności z polityką obszarów wiejskich Unii Europejskiej2.
Pierwszym realizowanym przez Polskę programem na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich był Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”, który w
kolejnym okresie programowania zmienił swoją nazwę na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007–2013). W związku z dużym zakresem
realizacji działań w jego wdrażanie zaangażowane zostały liczne podmioty, wśród
których znalazły się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządy województw. Za instytucją zarządzającą uznane zostało z kolei Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast instytucją płatniczą – Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa3.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20134 podzielony został na
cztery osie. Łączna kwota jego dofinansowania wynosiła 17,4 mld euro, zaś alokacja z
budżetu UE uplasowała się na poziomie 13,4 mld euro (podział w tabeli 1)5.

1
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, [Online], dostępne: http://www.si.podkarpackie.pl/Pliki/2007/PROW_2007_2013_final_RDC.pdf, 24.11.2010.
2
K. Zawaliska. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa 2009, s. 101.
3

Informacje uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PROW 2007-2013 dofinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
4

5
PROWieści miesięczne, wrzesień 2010, [Online], dostępne: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/PROWiesci-miesiecznik-PROW-2007-2013/PROWiesci-wydania/PROWiesci-miesieczne-wrzesien-2010, 24.11.2010.
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TABELA 1. FINANSOWANIE PROW 2007-2013 W CAŁYM OKRESIE PROGRAMOWANIA Z PODZIAŁEM NA OSIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z monitoringu wdrażania PROW 20072013 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednym z powszechniejszych działań wdrażanych w ramach PROW na lata 20072013 jest „Odnowa i rozwój wsi”, które wdrażane jest dwojako, tzn. jako samodzielne
działanie oraz w ramach osi 4 Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Tabela
2 prezentuje stan wdrażania działań samorządowych PROW 2007-2013.
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TABELA 2. STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ SAMORZĄDOWYCH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z monitoringu wdrażania PROW 20072013 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak podkreślono wcześniej, jednym z najpowszechniejszych działań wdrażanych
przez samorządy województw jest „Odnowa i rozwój wsi”. Jest ono kontynuacją działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na lata 2004-2006.
„Odnowa i rozwój wsi” ma na celu poprawę jakości na obszarach wiejskich przez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców. Ponadto umożliwia
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej. Beneficjentami w ramach omawianego działania są gminy wiejskie, miejsko-wiejskiej, miejskie do 5000 mieszkańców; organizacje pozarządowe o statusie
organizacji pożytku publicznego; instytucje kultury dla których organizatorem są
jednostki samorządu terytorialnego oraz kościoły lub inne związki wyznaniowe.
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem w szczególności wśród samorządów
gminnych. W ramach niniejszego działania w Polsce złożono 5 194 wnioski o przy— 168 —
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znanie pomocy, natomiast podpisano 2665 umów z wnioskodawcami, głównie gminami. Wykorzystana bardzo małą część alokacji, bo tylko 6,82%.
Pomimo dużej ilości złożonych wniosków, wdrażanie omawianego działania w
praktyce okazało się bardzo problematyczne. Już od początku realizacji programu pojawiły się opóźnienia w dostępie do zadań delegowanych, wynikające z problemów w
dostosowaniu odpowiednich procedur wdrożeniowych. Duża ilość zadań delegowanych wymagała wypracowania jednolitych dla wszystkich samorządów wytycznych
postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy, stworzenia odpowiedniego zaplecza technicznego (pomieszczenia biurowe, sprzęt biurowy i komputerowy, miejsca
na przechowywanie dokumentacji, etc.) oraz zatrudnienia i przeszkolenia odpowiedniej kadry niezbędnej do przyjmowania, weryfikacji, rozliczania i kontroli wniosków.
Każdy z samorządów zanim rozpoczął nabór wniosków o przyznanie pomocy, musiał
zgłosić tzw. „deklarację gotowości do podjęcia czynności związanych z obsługą wniosków” i otrzymać pozytywną ocenę audytu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. To wymagało nie tylko dużych nakładów finansowych, ale także czasu na
przygotowanie niezbędnej dokumentacji, pomieszczeń biurowych oraz zatrudnienie
i przeszkolenie osób do obsługi funduszy6. W związku z powyższym znacznie opóźnił
się pierwszy nabór wniosków w ramach najpowszechniejszego działania wdrażanego
przez samorządy województw, tzn. „Odnowa i rozwój wsi”.

Odnowa wsi, co zmieniła na obszarach wiejskich w Polsce?
W kolejnej części artykułu należy wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem odnowy wsi.
W ciągu kilku ostatnich lat teoretycy i praktycy odnowy wsi podkreślali gwałtowny
rozwój obszarów wiejskich. Zgodnie z definicją zaproponowana przez Ryszarda Wilczyńskiego odnowa wsi jest odnową świadomości, jest celową odnową myślenia, dobrej
woli i działania7. Z kolei Wacław Idziak wyróżnia dziewięć płaszczyzn rozwoju obszarów wiejskich, na które składać ma się: przestrzeń, architektura, rolnictwo, kultura,
życie społeczne, polityka, edukacja, ochrona środowiska oraz gospodarka8.
Odnowa i rozwój wsi sprzyjają przede wszystkim przestrzennemu rozwojowi
obszarów wiejskich, na co zawraca uwagę Bogdan Klepacki podkreślając, że powierzchnie użytków rolnych ulegają zmniejszeniu na rzecz rozwoju infrastruktury
komunikacyjno-społecznej. Coraz więcej obszarów zagospodarowywanych jest przez
budownictwo jednorodzinne, zaś, dzięki omawianemu programowi, na obszarach
wiejskich znacznie więcej powstaje placów zabaw czy boisk sportowych. Realizowane
są także budowy i remonty świetlic wiejskich, które są miejscem spotkań mieszkańców.
J. Kukowski, S. Osowska, Problem rozwoju obszarów wiejskich z perpsketywy instytucji wdrażającej,
[w:] (praca zbiorowa) Rozwój obszarów wiejskich w regionie kujawsko-pomorskim,Toruń 2011 (w druku).
6

7

R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Poznań 2000, s. 28.

8

W. Idziak, O odnowie wsi, Warszawa 2004, s. 18–32.
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Jednak w dalszym ciągu dużym problemem polskiej wsi jest niski poziom zaangażowania mieszkańców w jej rozwój. Obecnie dąży się do tego, aby jak najwięcej
decyzji zapadało oddolnie, jednym z elementów współdecydowania o losach swojego miejsca zamieszkania jest tworzenie Planu Odnowy Miejscowości, który jest
dokumentem określającym kierunki rozwoju danego obszaru.
Kolejną płaszczyzną rozwoju wsi jest architektura. Jak zauważył Wojciech
Knieć, bardzo ważnym elementem zmian na tym obszarze jest propagowanie energooszczędnego budownictwa. Ponadto nieużywane budynki należy poddać renowacji i zmienić je np. na muzea, izby pamięci czy świetlice wiejskie, itp.9 Tuż za tym
obszarem znajduje się rolnictwo. Jak wskazuje Włodzimierz Zawadzki, w Polsce
mamy wysoki potencjał gospodarki żywnościowej, jednak nie jest on w pełni wykorzystany. Szansą na zmianę jest wielofunkcyjny charakter wsi, stwarzający szansę
na tworzenie wielu nowych miejsc pracy. Nowe miejsca pracy mogą powstawać
zarówno w działalności związanej bezpośrednio z rolnictwem, jak i w dziedzinach
związanych z nim pośrednio, m.in. w przetwórstwie rolno-spożywczym. Działalność niezwiązana bezpośrednio z rolnictwem to także usługi świadczone własnym
sprzętem lub coraz bardziej modna ostatnio agroturystyka, którą promować można
chociażby ramach osi 4 leader za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania10.
Ważnym aspektem zmian dokonujących się w sferze współczesnej kultury jest
odbudowa tożsamości jej mieszkańców. Jak zauważa Maria Wieruszewska, tożsamość ta została zatracona w wyniku kryzysu kultury, który był efektem nachalnego
propagowania miejskiego stylu życia w massmediach, tj. w telewizji, prasie i radiu11.
Dlatego też w ramach osi 4 Leader realizowane są festyny, promocje wyrobów regionalnych, występy zespołów oraz wszelkie działania promujące obszary wiejskie.
Życie społeczne. Według Zbigniewa T. Wierzbickiego rozwój jest rezultatem
aktywizacji społeczności lokalnej. Opisywany przez niego ruch Community development jest procesem i jednocześnie oddolnym ruchem społecznym dla poprawy
warunków materialnych i kulturowo-społecznych siłami samych członków danego
środowiska (…)12. Rozwój życia społecznego powinien się odbywać poprzez działanie samych ludzi na rzecz poprawy warunków i poziomu życia. Właśnie dzięki
oddolnemu tworzeniu planu odnowy miejscowości mieszkańcy mogą sami zadecydować, co w pierwszej kolejności należy zrobić, aby żyło sie im lepiej w danej
miejscowości.

9

W. Knieć, Wstęp, [w:] Nowe trendy w zatrudnieniu na terenach wiejskich, Przysiek 2005, s. 4.

10

W. Zawadzki, Wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Warszawa 1994, s. 5-9.

11

M. Wieruszewska, Wieś Polska. Konteksty-Kontrasty-Strategie, Warszawa 1997, s. 100-128.

Z. T. Wierzbicki, Zbędni, niechciani, odtrąceni – czyli o biednych w zamożnym świecie, „Kultura i
Społeczeństwo”, nr 2, 1998, s. 37.
12
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WYKRES 1. INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I
ROZWÓJ WSI” W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z monitoringu Wydziału Zarządzania
PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykres 1 prezentuje rozkład inwestycji realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Najwięcej, bo aż 33% realizowanych projektów, to budowa lub remont świetlic wiejskich, zaś najmniej inwestycji to projekty związane z zagospodarowaniem jezior oraz szlaków turystycznych.
Nieco inaczej rozkład inwestycji wygląda w ramach działania Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju dla operacji, które opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Najwięcej zrealizowano tutaj placów zabaw oraz
działań typu: budowa, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich, tj. 30%, zaś najmniej
inwestycji jest z zakresu odnawiania elewacji i dachów architektury sakralnej, tj. 1%13.
WYKRES 2. PODZIAŁ WNIOSKÓW NA ZAKRESY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA
I ROZWÓJ WSI” PRZEZ OŚ IV LEADER W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z monitoringu Wydziału Zarządzania
PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Opracowane na podstawie danych z monitoringu Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13
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Z kolei odnowa wsi w aspekcie politycznym oznacza aktywny udział mieszkańców
wsi na rzecz poprawy warunków życia w obrębie miejsca zamieszkania. Proces ten może
się odbywać poprzez tworzenie, przy udziale mieszkańców, strategii na rzecz poprawy
jakości życia oraz przygotowanie urzędów do świadczenia usług na rzecz społeczności
lokalnej. Z tym łączy się także edukacja. Jednym z największych problemów polskiej wsi
jest słaba infrastruktura szkolnictwa. Niedoposażone sale lekcyjne, brak materiałów dydaktycznych czy boisk sportowych utrudnia dzieciom dostęp do nauki, na takim samym
poziomie jak dzieciom uczącym sie w miastach.
Środowisko naturalne. Jak zauważa Wacław Idziak, wieś potrzebuje energii z zewnątrz, co wynika z faktu, że na polskiej wsi używa się coraz więcej wody, zaś ścieków jest
coraz mniej14. To właśnie dzięki działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej
i ludności wiejskiej” budowane są przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, wprowadzona
segregacja odpadami. Ponadto realizowane są inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł
energii.
Gospodarka. Zdaniem Piotra Topińskiego, duże szanse na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce stwarzają realizacje rozmaitych technik restrukturyzacyjnych,
promocje projektów realizowanych na wsi oraz wzrost poziomu życia ludności wiejskiej
poprzez krzewienie oświaty. Innym aspektem zwiększającym szanse na rozwój wsi jest
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, przetwórstwa rolno-spożywczego i różnych typów usług. Istotne jest szukanie lokalnych liderów, tworzenie organizacji finansowych, promocje produktów lokalnych, szkolenie osób podejmujących produkcję. Dużą szansą na rozwój wsi jest zdobycie środków finansowych na dalszy wzrost,
a co za tym idzie stworzenie lokalnych instytucji finansowych15.
Zdaniem autorki artykułu, nie można mieć wątpliwości, iż Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ma duży wpływ na przemiany zachodzące na obszarach
wiejskich w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że jego wdrażanie jest bardzo trudne.
Jednym z problemów omawianego programu jest niewłaściwie przeprowadzona ewaluacja. Konsekwencją niewłaściwie dostosowanej ewaluacji do warunków funkcjonowania
programu a także potencjalnych beneficjentów jest złe formułowanie procedur do rzeczywistych potrzeb rozwoju obszarów wiejskich. Kolejnym problemem jest zbyt rozbudowana biurokracja, która zmniejsza szansę na rzeczywisty rozwój obszarów wiejskich.
Barbara Szacka opisuje dysfunkcje biurokracji, m.in. jako brak sprawnego działania w
przypadku sytuacji nietypowych, które nie są uwzględnione w obowiązujących przepisach16.
Przykładem rozbudowanego aparatu biurokratycznego jest działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Zanim beneficjent otrzyma płatność za zrealizowany projekt, musi przejść szereg
nie zawsze potrzebnych formalności. Droga od rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego do zrealizowanej płatności trwa niekiedy ponad pół roku. Długi okres realizacji
płatności jest problematyczny dla beneficjentów, którzy musieli wyłożyć 100% środków
na realizację projektu.
14

W. Idziak, op.cit., s. 33.

P. Topiński, Strategie rozwoju gmin wiejskich Ordynacji Pińczowskiej z 1820 r. oraz nauki z niej płynące, [w:] Strategie rozwoju gmin wiejskich, (red.) M. Kłodziński, Cz. Siekierski, Warszawa 1997, s. 173–181.
15

16

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 212.
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Podsumowanie
Działanie „Odnowa i rozwój wsi" jest jednym z powszechniejszych działań wdrażanym przez samorządy województw. W ramach niego zrealizowano szereg ważnych
inwestycji, m.in. budowa placów zabaw, budowa i odnowa świetlic wiejskich, budowa ogólnodostępnych obiektów sportowych, odnowa muzeów, izb mennonickich i
domów pamięci, budowa lub odnowa domów kultury, budowa ścieżek rowerowych,
szlaków pieszych itd. Bez środków z EFRROW nie byłaby możliwa realizacja wielu
inwestycji, co przyczyniłoby się do zwiększania się dysproporcji w warunkach życia
mieszkańców wsi i miast.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest jednym z ważniejszych programów na rzecz rozwoju wsi. Niestety zdobycie funduszy nie jest łatwe,
ze względu na bardzo skomplikowane procedury wdrożeniowe. Biurokracja i niewłaściwie dostosowanie procedury spowodowały niechęć beneficjentów do składania wniosków. Lepsze dostosowanie procedury, poprzez właściwie przeprowadzoną
ewaluację, mogłoby zwiększyć szanse na lepsze wykorzystanie środków pomocowych
oraz zwiększenie tempa wykorzystywania alokacji.
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Uwarunkowania negocjacji Ram Finansowych Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 w świetle założeń Strategii „Europa 2020”

Streszczenie: Na drodze do pełnego sukcesu Strategii Lizbońskiej stanęły zbyt wygórowane aspiracje Komisji Europejskiej (KE) i państw członkowskich, brak skutecznego mechanizmu monitorującego wdrażanie założeń dokumentu, rozszerzenie Unii Europejskiej (UE) z 2004 i 2007 r.
oraz walka ze skutkami kryzysu gospodarczego. KE opracowała nowy plan naprawy gospodarczej UE. „Europa 2020” wyznacza strategiczne osie rozwoju gospodarczego wraz z instrumentarium ich finansowania przez budżet UE, jak i budżety państw członkowskich. Dokument może
być odczytywany jako zapowiedź propozycji kształtu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na
lata 2014-2020. Brak konsensu Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady Unii Europejskiej (RUE)
w ramach koncyliacji dotyczących budżetu UE 2011 r. dodatkowo pozwala obecnie na zaznaczenie stanowisk negocjacyjnych stolic europejskich w odniesieniu do WRF. Są to ważne sygnały dla
Polski, która w II połowie 2011 obejmie przewodnictwo w RUE w ramach trio z Danią i Cyprem.

P

rzygotowania do negocjacji Nowych Ram Finansowych Unii Europejskiej (UE) na
lata 2014-2020 rozpoczęły się z dużym impetem. W pierwszym półroczu 2010 r.
Parlament Europejski powołał specjalną Komisję ds. Wyzwań Politycznych (SURE).
Komisja ta ma stanowić jeden z istotniejszych elementów trójkąta instytucjonalnego, który z początkiem 2011 roku podejmie pierwsze przymiarki do negocjacji planu
finansowego unii na najbliższe lata. Ponadto Komisja Europejska, a w szczególności
gabinet Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusza Lewandowskiego opracował wstępny kalendarz prac dla Perspektywy Finansowej 2014-2020.
Prowadzenie negocjacji odbywa się w nadzwyczaj trudnym okresie w życiu gospodarczym i politycznym Unii Europejskiej. Po pierwsze, zauważyć należy, iż poszerzenie Unii Europejskiej o państwa z Europy Środkowej i Wschodniej, z powodu ich
różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym, w znaczący sposób wpłynie na kształt
nowych ram finansowych. Po drugie, próby walki Unii Europejskiej ze skutkami kryzysu gospodarczego przybierając postać nowej agendy gospodarczej – „Europa 2020”
– generują, paradoksalnie, więcej trudności negocjacyjnych, niż mogłoby się wydawać.
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Duzi gracze budżetowi w znaczący sposób usztywniają swoje stanowiska negocjacyjne
motywując to wewnętrznymi problemami powstałymi na skutek kryzysu. Po trzecie,
Nowa Perspektywa Finansowa powstaje w cieniu zacieśniania integracji gospodarczej
przybierającej ramy nowych instytucji nadzoru finansowego. Fakt ten jest odbierany
przez nowe państwa członkowskie jako groźba fragmentacji procesu integracji europejskiej i podążanie drogą Europy awangardy. Po czwarte, w wypracowanie perspektywy finansowej zaangażowane będą: Polska, Dania i Cypr, które wspólnie będą realizować nowy model prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Od sprawnej koordynacji i
dobrego planu wypracowanego jeszcze przed objęciem przez Polskę przewodnictwa w
RUE w II połowie 2011 r. zależeć będzie jakość kompromisu finansowego.
Wejście w życie Traktatu z Lizbony nie wnosi zasadniczych zmian do procedury przyjmowania wieloletnich ram finansowych. Zgodnie z art. 312 ust 1 TFUE ramy ustala się na
okres przynajmniej pięciu lat, a roczny budżet unii, przyjmowany w ramach nowej procedury, musi być zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi1. Ramy finansowe unii są
przyjmowane w drodze rozporządzenia po uzyskaniu jednomyślności w radzie za zgodą
Parlamentu Europejskiego2. Co prawda istnieje możliwość przyjęcia przez Radę Europejską decyzji w sprawie zmiany stanowienia większością kwalifikowaną w radzie w procedurze przyjmowania ram finansowych, jednak obecnie nie zaobserwowano klimatu do
skorzystania z tej możliwości uelastycznienia procedury3. Sednem dobrego kompromisu
finansowego jest jednak określenie przez wszystkich aktorów procedury głównych wytycznych oraz sektorów działalności unii wraz z preliminarzami wydatków. Przystąpienie do
stołu negocjacyjnego jest bowiem dobrą okazją do dopasowania głównych instrumentów
finansowania działalności Unii Europejskiej do trendów światowej i europejskiej gospodarki. Stąd inspiracji do próby wytyczenia kierunków finansowych unii należy szukać w
już przyjętych dokumentach oraz artykułowanych stanowiskach państw członkowskich.
Pod koniec 2009 r. Komisja Europejska (KE), po dokonaniu przeglądu założeń
Strategii Lizbońskiej4, w odpowiedzi na sytuację ekonomiczną oraz społeczną wywo1

Art. 312 ust. 1 TFUE

2

Art. 312 ust. 2 TFUE.

3

Art. 312 ust. 2, zdanie 2 TFUE.

W dokumencie wydanym przez służby KE z dnia 2 lutego 2010 r. dokonano podsumowania Strategii
Lizbońskiej zaznaczając wyraźnie obszary, w których nie zdołano osiągnąć zakładanych celów. Po pierwsze
stwierdza się, że ze względu na zbyt ambitnie sformułowane cele zarówno w pierwszym, jak i w drugim podejściu do strategii, jak również na fakt niedostatecznego mechanizmu koordynacyjnego poziomu unijny z
poziomem państw członkowskich, główne założenia gospodarcze nie zostały dostatecznie osiągnięte. Jednakże skutki strategii dla Unii Europejskiej należy ocenić pozytywnie. Optymizm ten jest argumentowany
m.in.: 1) wypracowaniem szerokiego porozumienia w sprawie koniecznych w UE reform. Instrumenty
strategii były na tyle elastyczne, że bez problemu można było nimi objąć nowe państwa członkowskie; 2)
strategia przyniosła namacalne korzyści obywatelom i przedsiębiorcom w postaci zmniejszenia bezrobocia oraz obciążeń biurokratycznych; 3) intensyfikację wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 4) silne
oddziaływanie strategii na priorytety polityczne państw członkowskich UE. Do słabych stron zaliczono
m. in.: 1) nierównomierny wpływ zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich; 2) nieobligatoryjny
charakter wielu działań przewidywanych w założeniach strategii; 3) niedostateczny przepływ informacji;
4) nieosiągnięcie kwot najważniejszych założeń strategii. Por. Ocena strategii lizbońskiej, Dokument roboczy
służb Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, 02.2.2010, SEK (2010) 114, wersja ostateczna.
4
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łaną przez kryzys finansowy i gospodarczy, przystępując do konstruowania założeń
Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, poddała szerokim konsultacjom
założenia strategii gospodarczej UE zatytułowanej „Europa 2020”. Komisja szacuje, że
w 2010 r. i w latach następnych będziemy mieli w Europie do czynienia z dwucyfrowym bezrobociem. Generować to może konieczność podjęcia szerzej niż dotychczas
zakrojonych działań, zarówno Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich, polegających na opracowaniu i wdrożeniu odważnej odpowiedzi politycznej na stojące
przed nami wyzwania5.
Komisja opowiada się za stworzeniem nowej, zrównoważonej, społecznej gospodarki rynkowej, gospodarki inteligentniejszej i bardziej przyjaznej środowisku, w której
nasz dobrobyt będzie rezultatem innowacji i lepszego wykorzystania zasobów, a wiedza
będzie najważniejszym wkładem w jej rozwój6. Zakłada się również podjęcie działań
zarówno na szczeblu wewnętrznym, jak i na forach międzynarodowych, tak aby wykorzystać możliwości niezbędne do osiągnięcia celów na rok 2020.
Rozpoznając ograniczenia, które napotyka gospodarka europejska, komisja zakłada odzyskanie kontroli nad deficytem w sektorze publicznym tak, aby osiągnąć szczegółowe cele strategii, nie ograniczając wydatków w takich dziedzinach, jak edukacja i
badania. Przewiduje się, że oszczędności energii, zasobów naturalnych i surowców, a
także ich efektywniejsze wykorzystanie, będą głównymi czynnikami napędzającymi
przyszłą konkurencyjność naszych przemysłów i gospodarek. Komisja postrzega problemy demograficzne oraz kwestie polityki społecznej w państwach członkowskich za
jedne z ważniejszych obszarów działań unii i jej państw członkowskich. Są to m.in.:
integracja imigrantów, wykluczenie społeczne, ubóstwo dzieci, solidarność międzypokoleniowa, starzenie się społeczeństw, problemy rynku pracy. Stąd nowa polityka
musi wyraźnie przyczynić się do wzrostu spójności społecznej, zwalczania bezrobocia oraz propagowania włączenia społecznego, a równocześnie zabezpieczyć dobrze
funkcjonujące rynki pracy.
Komisja zajmuje słuszne stanowisko, że w dobie pytań o przyszłość procesu integracji europejskiej, należy odłożyć na bok trwającą do kilkunastu lat debatę nad
finalite politique UE, która może zakłócać obraz unii w oczach jej obywateli. Definicji wymagają kolejne cele integracyjne w gronie 27 państw członkowskich. Jednym z
nich jest to, by Europa przewodziła, konkurowała oraz prosperowała, jako gospodarka
oparta na wiedzy, spójna, bardziej przyjazna środowisku i sprzyjająca włączeniu społecznemu, szybko wzrastająca i zrównoważona, zapewniająca wysoki poziom zatrud5
Rada Europejska w swych konkluzjach z grudnia 2009 r. podkreśla konieczność przeanalizowania
sposobów zapewnienia stabilnych finansów publicznych, z jednoczesnym zachowaniem inwestycji i dobrobytu społecznego, stworzenia skutecznych rynków pracy sprzyjających integracji społecznej, dalszego
wzmacniania rynku wewnętrznego i pełnego wykorzystania wzajemnych korzyści płynących z handlu
zewnętrznego i otwartości. Inne to: bardziej ekologiczna gospodarka, poprawa otoczenia biznesowego
i bazy przemysłowej, a także rozszerzanie bazy wiedzy w zakresie badań naukowych i innowacji. Por.
Konkluzje Rady Europejskiej z 10-11 grudnia 2009 r., EUCO 6/09.

Dokument roboczy Komisji. Konsultacje dotyczące przyszłej strategii „UE 2020”, Bruksela 24.11.2009,
KOM (2009) 647, s. 2.
6
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nienia i postęp społeczny7. Tym samym Europa potrzebuje silnej i konkurencyjnej bazy
przemysłowej, nowoczesnego sektora usług oraz znakomicie prosperującego rolnictwa,
gospodarki wiejskiej oraz sektora morskiego8. Instrumentami pomocniczymi mają być
zapisy Traktatu Lizbońskiego, którego implementacja wspólnotowa jest jednym z pilniejszych zadań.
Komisja określa główne założenia wokół priorytetów:
• Tworzenie wartości poprzez oparcie wzrostu na wiedzy;
• Wzmocnienie pozycji obywateli w społeczeństwach sprzyjających włączeniu społecznemu;
• Tworzenie konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki.
W odniesieniu do pierwszego priorytetu: edukacja i badania, innowacyjność i
kreatywność są tymi narzędziami gospodarek państw członkowskich, które istotnie
wpływają na ich kondycję. Komisja proponuje, aby podnoszenie jakości nauczania
uniwersytetów europejskich oraz prowadzonych na nich badań szło w parze z większą
mobilnością studentów. Posłuży to zdobywaniu nowych umiejętności i nauce języków,
zdobywaniu doświadczeń w mieszkaniu i studiowaniu za granicą oraz nawiązywaniu
sieci kontaktów9. Dotychczasowe działania unii w tym zakresie skupiały się na finansowaniu lub dofinansowywaniu działań w ramach programów: Erasmus, Leonardo
czy Erasmus Mundus. Wydatki UE w tym zakresie były istotnym elementem wpływającym na mobilność środowiska naukowego i studenckiego w unii i poza jej granicami10. Optymizm studzi jednak niejednorodna sytuacja szkolnictwa wyższego w
państwach członkowskich, która może zniechęcać potencjalnie zainteresowanych do
korzystania z wymienionych powyżej programów. Dość wspomnieć o stosunkowo niskim uposażeniu, które otrzymują studenci chcący część swoich studiów odbyć poza
jednostką macierzystą np. w Hiszpanii, w Polsce i państwach skandynawskich. Rysują
się dość wyraźne różnice między tzw. „starymi” a „nowymi” państwami członkowskimi11. Poza tym przedstawiciele szeroko rozumianych nauk społecznych czują się
7

Ibidem, s. 4.

8

Ibidem, s. 4.

9

Ibidem, s. 5.

Parlamentarnym priorytetem budżetowym na rok 2011 są właśnie: edukacja, badania i innowacje, które stanowią istotny instrument wzrostu gospodarczego oraz mogą mieć wpływ na opracowanie strategii wyjścia z kryzysu gospodarczego. Por. Sprawozdanie w sprawie priorytetów budżetu na
rok 2011 – sekcja 3 – Komisja Europejska, (2010/2004 (BUD)), Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego, sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, dokument z posiedzenia, A7-0033/2010,
PE438.504v02-00.
10

11
W wielu państwach działają sprawnie jednostki wdrażające programy unijne, jak np. w Niemczech –
DAAD, w Polsce – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wydaje się zasadnym zaktywizowanie
rządów państw członkowskich w zakresie dofinansowania obszarów deficytowych w nauce i w szkolnictwie
wyższym (na przykład w Polsce tzw. „kierunki zamawiane”). Wiele uczelni w Polsce pobiera za zrealizowany grant lub za obrót środkami na koncie dodatkowy podatek wewnętrzny od 5-10%, który nie znajduje
się w kategorii środków kwalifikowanych. Stąd powstaje uzasadnione pytanie, jak go rozliczyć. Po dokonaniu podsumowania udziału jednostek naukowych i/lub zespołów międzynarodowych składających się
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ignorowani skrojonymi na potrzeby nauk ścisłych priorytetami KE w przyznawaniu
środków finansowych. W kontekście słabo naukowo poznanych wyzwań demograficznych, procesów zmian w rodzinie oraz migracji pomijanie badań społecznych
może napawać niepokojem.
Bezsprzecznie innowacyjna gospodarka powinna być oparta na częstym sprzężeniu zwrotnym między uniwersytetem a sektorem MŚP12. Istotna jest również współpraca (na poziomie zarówno państw, jak i UE) wspierająca zmiany legislacyjne promujące możliwość współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze
szkołami wyższymi. Konieczne jest uwzględnienie obu elementów: zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców. Zachęty i informacja są potrzebne nie tylko uczelniom
wyższym, by lepiej współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ale także
przedsiębiorcy potrzebują odpowiedniej wiedzy i instrumentarium, by chcieć i móc
współpracować z naukowcami13.
Słusznie spostrzega się, że tradycyjna kolejność edukacja-praca-emerytura traci na
swej aktualności, gdyż współcześnie jednostka ma w zakresie wejścia i wyjścia z rynz naukowców w dotychczas ogłoszonych siedmiu Programach Ramowych (PR) zwraca uwagę niska, jak
na warunki polskiej sieci naukowej, liczba wniosków, które odniosły sukces. Polskie zespoły stanowią
12% wszystkich zespołów, które w tym rozdaniu otrzymały dofinansowanie. Dla porównania (w procentach) RFN 23,27; Belgia 27,39; Czechy 20,48; Rumunia 14,38. Częstym problemem w skutecznej aplikacji
jest sprostanie kryterium doskonałości naukowej, czyli wykazania naukowych dokonań całego zespołu
występującego o dofinansowanie. W wielu jednostkach uczelnianych brak jest wykwalifikowanej kadry,
która przejęłaby ciężar sformułowania pomysłu badawczego według założeń wniosku projektowego, a
następnie poddała go procedurze aplikacji i rozliczenia. Studia techniczne, matematyczne i przyrodnicze, które są dofinansowane z funduszy unijnych, a których celem jest stymulowanie zainteresowanie studentów studiami na kierunkach ścisłych są tu również warte wspomnienia. Pilotaż rozpoczął się
1 października 2008 r. na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu
konkursu z 2 lipca 2008 r. Por. J.A. Supel, KPK IPPT PAN, „Granty Europejskie” nr 10 (96), XII 2009.
Podobne zalecenia formułuje w liście pytań do desygnowanych komisarzy Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, która oczekuje od KE większego zaangażowania na rzecz przemysłu i MŚP
w ramach wspólnych działań promujących partnerstwo publiczno-prywatne. Komisja PE postuluje również wskazanie środków na rzecz MŚP umożliwiających sprawniejsze stosowanie prawa europejskiego
i łatwiejszy dostęp do finansowania w celu przezwyciężenia problemu braku środków finansowych, z
jakim przedsiębiorstwa wciąż się borykają w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego. Por. Przesłuchania desygnowanych komisarzy, Parlament Europejski, NT\797686PL.doc.
12

13
Brak we wspólnotowym prawie zapisów o partnerstwie uczelniano-prywatnym jest spowodowany
tym, że kwestie polityki edukacyjnej nie leżą w gestii kompetencji wyłącznych unii. Stąd trudność w podjęciu efektywnej inicjatywy legislacyjnej. Jednak w rękach KE pozostają dwa instrumenty: ochrona praw
autorskich oraz poszerzenie listy zawodów regulowanych. Wprowadzenie ośrodka europejskich patentów
walnie przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności gospodarek państw członkowskich. Nowe państwa członkowskie borykają się jednak z problemem dofinansowywania procedury patentowej, która dla
niejednego naukowca lub innowatora jest ogromnym ciężarem finansowym, co skutecznie zniechęca do
patentowania odkryć. Drugi aspekt to poszerzanie listy zawodów regulowanych, co mogłoby pozwolić
na większą mobilność siły pracowniczej w ramach unii. Jest to działanie odważne, gdyż państwa członkowskie w obawie przed wzrostem bezrobocia coraz mniej chętnie spoglądają na pracowników z innych
państw członkowskich. Jednak efektywne podjęcie działań w tym zakresie w efekcie końcowym przyczyni
się do wypełniania luk w segmentach rynku pracy nie w obszarze jednego państwa członkowskiego, lecz
rynku pracy UE rozumianego jako funkcjonalna całość. Rozważyć należy przegląd założeń Dyrektywy
Pracowniczej z 2004 roku pod kątem uelastycznienia stosunków pracy innych niż umowa o pracę.
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ku pracy więcej możliwości. Elementami zapewniającymi mobilność w tej dziedzinie
mają być nowe formy kształcenia: ustawiczne, na odległość, które, jeśli są wdrażane,
to niestety nie cieszą się dobrą estymą wśród potencjalnych pracodawców14. W Polsce
niewiele uczelni wyższych prowadzi studia za pomocą Internetu. Z reguły są to uczelnie niepubliczne. Stosunkowo mało firm wdraża do swojej polityki kadrowej najnowsze osiągnięcia zarządzania zasobami ludzkimi, jak np. age management, który pozwala na stopniowe wejście na rynek młodego pracownika i stopniowe zejście z rynku
pracy na emeryturę pracownika starszego15. Kolejną niepokojącą prawidłowością jest
stosukowo niska mobilność wewnątrz i zewnątrz krajowa w zakresie poszukiwania i
wykonywania pracy w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Często jej przyczyną
bywa niewydolność sieci transportowej w danym państwie lub stosunkowo wysokie
względem zarobków ceny biletów za przejazd i/lub ceny benzyny.
Punkt trzeci Strategii „Europa 2020” stanowi o potrzebie tworzenia konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej środowisku gospodarki. Komisja określa, że wstępnym warunkiem do zapewnienia właściwego funkcjonowania rynków produktów,
usług i pracy jest uczynienie gospodarki bardziej przyjaznej środowisku, co nie powinno polegać tylko na stworzeniu nowych gałęzi przemysłu16. Oznacza to konieczność zmiany gospodarki UE poprzez celowe uregulowania szczególnie te wynikające
z zapisów pakietu klimatyczno-energetycznego, a w szczególności leżące u jej podstaw
założenia Zielonej Księgi KE z 2004, 2005 i strategii 3x20%. Komisja podkreśla wagę
znaczenia, jakie dla poprawy konkurencyjności i równoczesnego mają osiągnięcia
wyników, które przyniosą konsumentom korzyści, a jest to modernizacja i wzajemne
połączenie infrastruktury oraz zapewnienie skutecznej konkurencji w sektorach sieciowych na rynku wewnętrznym. Zapisy Traktatu Lizbońskiego w zakresie polityki
energetycznej skłaniają do tworzenia „super-sieci przesyłowych”17. Działania w tym
zakresie mają zmierzać w kierunku dywersyfikacji zaopatrzenia unii w surowce ener14
Stopa pracujących według poziomu wykształcenia w Europie, według badań Eurostatu z 2007 r. wynosi – (przykłady losowe): przeciętnie w krajach UE 15: niskie 49,4; średnie 70,5; wyższe 82,2; przeciętne
64,2; w krajach UE 2005 odpowiednio 46,6; 68,7; 82,2; 62,8. Raport UNDP 2007.

W Polsce obserwuje się szybkie odchodzenie z rynku pracy i przechodzenie do sektora emerytalno-rentowego, co jest istotnym obciążeniem dla budżetu państwa. Generuje to luki w pewnych regionach
w strukturze podaży pracy, co w konsekwencji wpływa na konieczność uelastycznienia systemu kształcenia ponadgimnazjalnego, lub zatrudniania obywateli spoza państw członkowskich UE. Ostatni aspekt
dotyka istotnego zagadnienia, jakim jest brak polityki imigracyjnej Unii Europejskiej, brak lub niskie
wykorzystanie ustawodawstwa krajowego w zakresie przepisów prawa pracy, pozwalających na okresowe zatrudnianie obywateli innych państw niż z unii na czas określony do pracy na przykład w sektorze
rolniczym czy budowlanym. Kompetencja w tym zakresie spoczywa na państwach członkowskich, które
jednak uwzględniać muszą zasady przepływu kapitału pracowniczego na podstawie przepisów o ruchu
wizowym, formułowane na szczeblu KE. Polska czyni zabiegi, aby na przykład obywatele Federacji Rosyjskiej mogli na określonych warunkach przyjeżdżać na terytorium UE bez konieczności dopełniania
obowiązku wizowego.
15

Dokument roboczy Komisji. Konsultacje dotyczące przyszłej strategii „UE 2020”, Bruksela 24.11.2009,
KOM (2009) 647, s. 8.
16

17
Por art. 170 paragraf 1 i 2 TFUE. Unia przyczynia się do ustanowienia i rozwoju sieci transeuropejskich w infrastrukturach transportu, telekomunikacji i energetyki w ramach wolnych i konkurencyjnych
rynków wzmocnionych wzajemnymi połączeniami oraz interoperacyjnością sieci krajowych.

— 180 —

Uwarunkowania negocjacji Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020

getyczne. Inwestycje dofinansowane z budżetu wspólnotowego mogą stworzyć nowe
miejsca pracy i zbudzić z letargu kryzysu sektor przemysłowy. Wzrost produkcji przemysłowej18 wiąże się z koniecznością podjęcia działań przeciwdziałających skutkom
ocieplenia klimatu. Unia chce być w roku 2020 najbardziej ekologiczną gospodarką
świata. Efektywne zmierzanie w tym kierunku wiąże się nierozerwalnie z przeznaczeniem nakładów na badania, chociażby w nowych państwach członkowskich w zakresie
doskonalenia metod karbonizacji CO2 i innych, pozwalających tym gospodarkom na
sprostanie ograniczeniom w zakresie praw emisji CO219. Stąd należy się spodziewać
stopniowego wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego wraz z poszanowaniem
różnorodności państw członkowskich w zakresie udziału w ich bilansie energetycznym poszczególnych surowców energetycznych i konsekwencji z tego wynikających.
Jest to również okazja do podniesienia stopnia transferu technologii w ramach rynku
wewnętrznego.
Strategia „Europa 2020” została wstępnie przyjęta przez Radę Europejską podczas
spotkania w Brukseli, które odbyło się w marcu 2010 r. Komisja ma czas do końca
2010 r. na opracowanie szczegółowych wytycznych do dokumentu uwzględniając stanowiska poszczególnych państw członkowskich notyfikowanych jej służbom. Przepisy wykonawcze dokumentu będą się koncentrować wokół siedmiu projektów przewodnich. Wśród nich znalazły się: Unia innowacji, Młodzież w drodze, Europejska
Agenda Cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca z zasobów, Polityka przemysłowa w
erze globalizacji, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia i Europejski
program walki z ubóstwem.
Zwrócić należy uwagę przynajmniej na dwie tendencje towarzyszące formułowaniu powyższych. Po pierwsze, wbrew oczekiwaniom ekonomistów, a także trendom ogólnoświatowym, Unia Europejska nadal wdraża socjalny model gospodarki. Może to pozbawiać ją konkurencyjności w stosunku do rynków wschodzących,
jak również wobec Stanów Zjednoczonych. Realizacja w dalszym ciągu socjalnego
modelu gospodarczego może się okazać zbyt dużym kosztem, który może wpisać
się in minus do rachunku, jaki należy zapłacić za kryzys ekonomiczny. Co prawda,
w drugiej kolejności pojawia się projekt dofinansowujący nie tylko mobilność stuPobudzenie produkcji przemysłowej może się odbywać na dwa sposoby. Pierwszy polegający na
kooperacji państw członkowskich i KE, drugi – na samodzielnej inicjatywie państw. Mając na uwadze
zalety rynku wewnętrznego i skuteczność integracji opartej na jego mechanizmach, uznać należy ten
pierwszy za najbardziej pożądany, zarówno przez KE i państwa członkowskie, szczególnie te z rozszerzenia 2004 r. i 2007 r. Duzi gracze rynku wewnętrznego swoją aktywnością w zakresie walki z kryzysem
wymusili konieczność dokonania przeglądu przepisów traktatowych szczególnie z zakresu pomocy publicznej. Przeglądu dokonano nie zmieniając zasadniczych ram dla pomocy państwa kwalifikowanej lub
nie jako pomoc publiczna. Państwa członkowskie winny oczekiwać większej sprawności KE w zakresie
rozpatrywania wniosków o pozwolenie na objęcie sektora gospodarki lub jego części szczególnym statusem – procedura notyfikacji przez państwa członkowskie do KE zamiaru objęcia danego sektora pomocą
państwa zaliczana jako pomoc publiczna. Z kolei KE winna rozważyć podniesienie kwoty dozwolonego
finansowania przez państwo, bez konieczności notyfikacji tego faktu KE. Zmiany zasad winny mieć charakter tymczasowy niezakłócający docelowo zasad konkurencji.
18

Zob., A. Jaskulski, M. J. Tomaszyk (red.), Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i
polityki energetycznej UE, Poznań 2009.
19
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dentów, ale również rozwój infrastruktury naukowo-badawczej, jednak bez zmiany
podejścia do roli państwa w gospodarce na niewiele mogą się zdać zabiegi mające
aktywizować nie tylko młodzież, ale również osoby wykluczone społecznie. Po drugie, istotnym kierunkiem rozwoju gospodarczego ma być innowacyjna gospodarka oparta na wiedzy. Bezsprzecznie jest to kierunek rozwoju gospodarczego, który
przy efektywnej wspólnotowej koordynacji może wpłynąć na konkurencyjność unii.
Jednakże z punktu widzenia tzw. nowych państw członkowskich dostrzec należy, że
większość centrów innowacji technologicznych jest ulokowana w trójkącie państw
Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Przy utrzymywaniu w dalszym ciągu niskiej liczby innowacji technologicznych oraz nadal stosunkowo niewielkiej liczby patentów
w nowych państwach członkowskich może to prowadzić do wzrostu konkurencyjności gospodarczej niektórych państw członkowskich i w efekcie do rozwarstwienia
gospodarczego unii. Co prawda gospodarka jest systemem naczyń połączonych i będące w dobrej kondycji ekonomicznej lokomotywy europejskie pociągną za sobą inne
państwa członkowskie, jednak te drugie mogą również z powodzeniem zająć miejsce
liderów europejskiego wzrostu. W opinii Centrum für Europäische Politik propozycje
zawarte w „Europie 2020”, prowadzą w efekcie do interwencjonistycznego modelu
zarządzania gospodarką motywowanego polityką przemysłową. Za nieuzasadnioną
należy uznać europejską koordynację w takich dziedzinach, jak: polityka zatrudnienia, działania badawczo-rozwojowe, polityka edukacyjna oraz zwalczanie ubóstwa20.
Trudno nie zgodzić się z argumentacją, iż wiele z wymienionych działań wpisuje się w
katalog konkurencyjnych, bądź przypisanym państwom członkowskim, kompetencji.
Koordynacja planu w tych dziedzinach z poszanowaniem zasady proporcjonalności
i pomocniczości w obszarach, które wymagają szybkich i efektywnych działań, może
okazać się elementem istotnie hamującym ambitny plan „Europy 2020”. Ponadto wiele instytucji socjalnych państw członkowskich jest zdecydowanie lepiej przygotowanych do świadczenia pomocy społecznej ich obywatelom i trudno przy tak dużym
zróżnicowaniu społecznym całej unii przeznaczać zasadnicze środki „Europy 2020”
na projekty socjalne koordynowane i/lub wdrażane na poziomie wspólnotowym. Stąd
więcej energii należałoby poświęcić już wypracowanym mechanizmom wspólnotowym, w których przy wykorzystaniu metody wspólnotowej można osiągnąć lepsze
efekty we wdrażaniu planu. Z pewnością takimi dziedzinami są rynek wewnętrzny i
polityka klimatyczna.
Nieco mniej krytyczny w stosunku do nowej strategii pozostaje Parlament Europejski. We wspólnej rezolucji z czerwca 2010 r. podkreśla21, że w obliczu utrzymującej się
powagi kryzysu finansowego, dążyć należy do przyjęcia nowej strategii gospodarczej
oraz podjęcia jak najszybciej konkretnych działań zaradczych. Analizując poszczególne projekty kluczowe Strategii „Europa 2020”, parlament wzywa radę do przyjęcia
na szczycie w czerwcu ogólnych ram programu i apeluje o wydłużenie czasu refleksji
Por. K. D. Sohm, M. Kullas, Komunikat Unii Europejskiej i Konkluzje Rady Europejskiej Strategia Europa 2020, Cenrtum für Europäische Politik, analiza z dnia 12 kwietnia 2010 r., s. 4, [Online], dostępne:
www.cep.eu/footer/legal-notice, 12.04.2010.
20

Por. Wspólny Projekt Rezolucji w sprawie strategii UE 2020, Parlament Europejski 15.06.2010., Dokumenty z posiedzenia, RC\820615.PL.doc.
21
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nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami. W odróżnieniu od opinii ekspertów, ale
w zgodzie z kierunkiem wytyczonym przez Komisję Europejską, parlament zwraca
uwagę na socjalne elementy strategii i apeluje o nadanie im priorytetowego znaczenia.
Ponadto PE wzywa komisję do jak najszybszego przedstawienia konkretnych rozwiązań programowych wraz z kosztorysami dla poszczególnych projektów. Konieczność
kierowania się przez komisję i państwa członkowskie szerszą polityczną koncepcją UE
jako unii konkurencyjnej, socjalnej i opierającej się na zasadach trwałego rozwoju, stawiającej ludzi i ochronę środowiska w centrum procesu tworzenia polityki. Rezolucja
parlamentu jest ważna w procesie uzgadniania ostatecznego kształtu strategii, jednakże
wypracowanie wspólnego stanowiska reprezentującego w jednym dokumencie optykę
wszystkich frakcji parlamentarnych wpływa na konsensualny charakter dokumentu i –
w przekonaniu autora – na jego małą przydatność. Dwóch kwestii nie można pominąć
w analizie rezolucji. W dyskusji o nowej perspektywie finansowej nie można nie ująć
także polityki spójności i polityki rolnej. Posłowie we wspólnym stanowisku apelują
o uwzględnienie w strategii silnej i dobrze finansowanej polityki spójności, gdyż jej
horyzontalne podejście warunkuje osiągnięcie założeń „Europy 2020”. W kontekście
polityki rolnej zakłada się jej reformę do 2013 r., jednak, jak można przypuszczać, nie
powinna zmierzać ona w kierunku renacjonalizacji, lecz utrzymania dotychczasowego
poziomu finansowania, co w połączeniu ze zrównoważoną strategią na rzecz leśnictwa
może gwarantować wkład w poszukiwania alternatywnych źródeł energii.
Zakłada się, że „Europa 2020” wejdzie w życie do końca 2010 r.22 Stąd też na okres
polskiej prezydencji23, która zgodnie ze wstępnie nakreślonymi priorytetami24 przystąpi do negocjacji ram finansowych UE po 2013 r., przypadnie przegląd śródokresowych założeń strategii. W stanowisku dotyczącym planu gospodarczego dla unii po
2010 r. rząd proponuje koncentracje EU 2020 na trzech priorytetach:
• Wykorzystaniu potencjału innowacyjności i kreatywności, co wiąże się z rozwojem kapitału intelektualnego we wszystkich czterech jego aspektach (kapitał ludzki, kapitał strukturalny, kapitał społeczny, kapitał relacyjny);
22
Założenie to wynika z obserwacji tempa prac koordynowanych przez Komisję Europejską, których
celem jest przyjęcie pierwszych regulacji wdrożeniowych „Europy 2020” jeszcze na początku roku 2011.
KE prowadzi również strategiczny dialog z parlamentarną komisją SURE oraz państwami trio – prezydencji w latach 2011-2012. Studzi optymizm nieprzyjęcie budżetu UE na 2011 rok. Brak porozumienia
na linii PE a RUE w ramach koncyliacji skutkował zarysowaniem się pierwszych linii podziału wśród
państw członkowskich co do metod walki UE ze skutkami kryzysu gospodarczego. Zasadnicza różnica
zdań może utrudnić finansowanie głównych priorytetów EU 2020 jak m. in. finansowanie nauki, młodzieży, walki z wykluczeniem społecznym nie tylko ze względu na ubóstwo, czy też wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce. Wypada mieć nadzieję, że Nowa Perspektywa Finansowa utrzyma
dotychczasową logikę finansowania a państwom członkowskim z rozszerzenia z 2004 i 2007 uda się
przekonać państwa UE-15 do modelu wyjścia z kryzysu w oparciu o finansowanie w duchu solidarności
europejskiej m.in. zasadniczych priorytetów polityki spójności i in. Tzw. starym państwom UE należy
uzmysłowić, że każde euro wydane w Europie Środkowej i Wschodniej wraca do UE-15 w ok. 60-80%,
tym samym napędzając rozwój gospodarczy w tych państwach.

Por. Z. Czachór, M. J. Tomaszyk (red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej. Doświadczenia partnerów-propozycje dla Polski, Poznań 2009.
23

Priorytety i Program Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r., [Online], dostępne:
http://www.prezydencjaue.gov.pl/obszary-przygotowa/programowanie, 14.08.2010.
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• Pogłębieniu rynku wewnętrznego;
• Rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury – transportowej, energetycznej i teleinformatycznej25.
Na podstawie powyższego można wnioskować, że polski rząd będzie zabiegał o
utrzymanie zasadniczych kierunków ram finansowych wytyczonych na lata 20072013. Działania przyszłej strategii mają bowiem, zgodnie ze stanowiskiem rządu, odzwierciedlać różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego wewnątrz samej
unii i wynikających z nich potrzeb. Jak wcześniej wspomniano, wdrożenie strategii w
treści zaproponowanej przez Komisję Europejską może, po pierwsze, prowadzić do
zbyt interwencjonistycznego modelu gospodarki europejskiej, opartego na mocnej
polityce społecznej, po drugie zaś, do przezwyciężania skutków kryzysu gospodarczego tylko w gronie najsilniejszych graczy rynku wewnętrznego. Państwa Europy
Środkowej i Wschodniej powinny przekonać swoich partnerów do zgoła odmiennej
logiki planu wyjścia z kryzysu i kierunku naprawy gospodarczej. Realnym wydaje się
scenariusz pobudzania gospodarczego w nowych państwach członkowskich i przez to
pośrednie podnoszenie kondycji gospodarek UE-15. Powiązanie tego planu z przeglądem założeń dyrektywy usługowej oraz innych swobód rynku wewnętrznego mogłoby skutkować m.in. implementacją propozycji Komisji Europejskiej wynikających z
raportu M. Montiego o przyszłości rynku wewnętrznego, regulacjach dotyczących sektora finansowego, kwestii mobilności oraz swobodnego przepływu wiedzy i innowacji i
znoszeniu istniejących barier w handlu wewnątrzunijnym (…)26.
Tę optykę podzielają również inne państwa z rozszerzenia z 2004 i 2007 r. Dość
wspomnieć o poparciu płynącym ze strony partnerów Polski z Grupy Wyszehradzkiej, czy też ze strony stolic państw nadbałtyckich. Trudność we wdrożeniu tego scenariusza może polegać na tym, że w większości państw UE-15 rozszerzenie unii na
wschód kojarzy się, oprócz poszerzenia rynku wewnętrznego, z koniecznością dopłacania do rozszerzenia wyrażanego w środkach przedakcesyjnych i strukturalnych.
Stąd naszych partnerów należy przekonać, iż utrzymanie dotychczasowego strumienia finansowania polityki spójności jest dla nich opłacalne.

Podsumowanie
Celami nowej Strategii „Europa 2020” powinny być szczegółowe wyzwania, wśród
których najważniejsze znaczenie odgrywać będą inwestycje w innowacyjne technologie oraz budowanie relacji transferu wiedzy i technologii w ramach sektora B+R.
Istotne jest, by oprzeć strategię na zmianie sposobu rozumienia polityki społecznej
nie jako narzędzia zadowalania poszczególnych grup społecznych w danym czasie,
25
Stanowisko Rządu RP przyjęte w dniu 12 stycznia 2010 r., Do: Dokument roboczy Komisji, Konsultacje
dotyczące przyszłości Strategii „UE 2020“, źródło własne.
26
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lecz jako instrumentu rozwiązującego problemy społeczne27.
Równocześnie z tworzeniem Strategii „Europa 2020” warto byłoby podjąć debatę
nad wprowadzeniem wspólnej polityki imigracyjnej28 i w tym kontekście nad przeglądem założeń dyrektywy pracowniczej oraz nad wzmocnieniem pozycji KE i PE w
obszarze polityki społecznej jako odpowiedzi na zbyt dużą heterogeniczność państw
członkowskich w tym obszarze29.
Z nadzieją należy spojrzeć także na postulat zapewnienia skuteczności nowej strategii poprzez ustalenie jasnych zasad zarządzania z uwzględnieniem wielopłaszczyznowego systemu zarządzania sprawami publicznymi: regionalny, krajowy i unijny30.
Wzmocnić należy również partnerstwa międzyregionalne, wymianę dobrych praktyk
i solidarne podejście do problemu przezwyciężania skutków kryzysu: szczególnie w
aspekcie wewnątrzunijnego systemu podziału rynku produkcji i pracy.
Wspierać należy wszelkie inicjatywy zatrzymywania przed powrotem do jednostek
macierzystych poczynionych inwestycji w nowych państwach członkowskich. Działania w tym obszarze będą trudne do zrealizowania ze względu na politykę państw
członkowskich polegającą na ochronie rodzimych rynków pracy i ich obywateli przed
bezrobociem. Stąd powstaje luka, którą może zagospodarować unia poprzez dofinansowanie elementów rynków pracy i sektora przemysłowego, chroniąc przed koncentracją produkcji, działając w kierunku pobudzenia nowych sektorów potencjalnego
wzrostu PKB.

27

Por. K. Esser, op. cit, s. 42.

Wg Krajowej Sieci Migracyjnej kraje europejskie będą potrzebować coraz więcej migrantów, zwłaszcza w zawodach związanych z pomocą społeczną i dziedzinami medycznymi. Konferencja prasowa Krajowa Sieć Migracji, 6 XII 2010, Warszawa.
28

29

Por. M. Schulz, Europa sozial gestalten-zehn Thesen, IPG 4/2007, s. 144.

Mając na uwadze sieci współzależności między unią i jej państwami członkowskimi, rynkiem wewnętrznym unii a systemem gospodarki światowej, różnymi obszarami polityk unijnych i ich instrumentami, Komisja Europejska postuluje wykorzystanie istniejących instrumentów w ramach nowego
podejścia. Działanie to może urzeczywistnić się poprzez pełne wykorzystanie jednolitego rynku, po aktywną politykę UE w kontekście ogólnoświatowym, wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez pełne
wykorzystanie paktu stabilności i wzrostu, odzwierciedlenie priorytetów politycznych w budżetach publicznych. Nie należy pominąć nowych modeli finansowania takich, jak: partnerstwa publiczno-prywatne, wykorzystanie finansowania UE lub EBI.
30
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WYDZIAŁ HISTORYCZNY, WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Ukraina wobec UE i NATO. Na drodze do integracji?

Streszczenie: Rok 1991 był momentem przełomowym w historii całego świata. Przyniósł rozpad „kolosa na glinianych nogach” – Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).
Na jego gruzach powstały nowe niezależne państwa, które stanęły przed poważnym wyborem:
poddać się wpływom Rosji czy wkroczyć na drogę prowadzącą do zacieśnienia stosunków z
Zachodem? Odnosi się to również do Ukrainy. Artykuł traktuje o oczekiwaniach Unii Europejskiej (UE) oraz Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) wobec Kijowa, o stosunku najważniejszych ukraińskich polityków do członkowstwa w owych organizacjach, a także
o zmianach, jakie w polityce zagranicznej Ukrainy przyniosła tzw. pomarańczowa rewolucja.

R

ozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) zapoczątkował
nowy etap w historii świata. W jego wyniku powstało 15 nowych niepodległych
państw, z których większość do dzisiaj nie poradziła sobie z nowymi warunkami funkcjonowania w rzeczywistości międzynarodowej. Problem ten dotyczy również Ukrainy.
Niepodległość była dla Ukraińców zaskoczeniem, państwowość budowali nie rewolucjoniści, lecz klasa rządząca, dla której najważniejszym celem było utrzymanie władzy
a tym samym elementów dawnego systemu politycznego. Dzisiejsza Ukraina nie różni
się wiele od tej sprzed 20 lat. Korupcja, bezrobocie oraz nepotyzm są na porządku
dziennym, a hasła głoszące wejście do Unii Europejskiej (UE) czy Organizacji Paktu
Północnoatlantyckiego (NATO) wydają się być jedynie instrumentem propagandy.

Plany UE i NATO wobec Ukrainy
Wyrażenie „Zachód” obejmuje zarówno Organizację Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), jak i Unię Europejską (UE). Pomimo tego że interesy NATO i UE wobec
Ukrainy różnią się, mają również wiele cech wspólnych. Ukraina jest dla Zachodu
przede wszystkim instrumentem służącym do hamowania geopolitycznych ambicji
Federacji Rosyjskiej, jej niezależność uniemożliwia bowiem odtworzenie rosyjskiego
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imperium w części obszaru postradzieckiego.
Dla NATO Ukraina jest szansą na przesunięcie strefy bezpieczeństwa bardziej
na wschód. Przyjęcie Kijowa w szeregi państw członkowskich pozwoliłoby bowiem
sojuszowi na lepszą kontrolę europejsko-rosyjskiej granicy pod względem zarówno
militarnym (kordon sanitarny w wypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego), jak i
kryminalnym (narkobiznes, nielegalny handel itp.).
Ze wszystkich byłych republik byłego Związku Radzieckiego żadna, poza Rosją,
nie jest ważna dla Unii Europejskiej tak bardzo jak Ukraina. Po pierwsze, przez Ukrainę przechodzi 80% unijnego importu rosyjskiego gazu ziemnego. Bezpieczeństwo
energetyczne Europy wymaga więc od Brukseli utrzymania dobrych relacji zarówno
z Moskwą, jak i z Kijowem. Po drugie, Ukraina narażona jest na częste sytuacje konfliktowe z sąsiednią Rosją i to nie tylko z powodu „gazu”, w związku z czym: ma ona
ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa unii, a zwłaszcza jej wschodniej części. UE
dąży więc do objęcia Kijowa swoimi wpływami w celu stworzenia na terenie Europy
Wschodniej strefy ekonomicznej i politycznej stabilności opierającej się na wspólnych (europejskich) wartościach.

„Pomarańczowa” polityka zagraniczna
Wydarzenia końca lat 90. XX w. wyznaczyły nowy kurs w polityce zagranicznej
Ukrainy. Było to dążenie do integracji ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi.
Jeszcze za prezydentury Leonida Kuczmy (dwie kadencje w latach 1994-2005) Kijów
prowadził politykę „pozablokowości”, która oznaczała utrzymywanie jednakowego dystansu między NATO a układami bezpieczeństwa zbiorowego z udziałem Rosji. Dopiero w wyniku tzw. pomarańczowej rewolucji (21.11.2004-23.01.2005) władzę przejęli politycy o bardziej prozachodnich i antyrosyjskich poglądach. Przewodnim hasłem
nowego prezydenta Wiktora Juszczenki było (i jest nadal) wstąpienie Ukrainy do UE
i NATO. Według niego tylko Sojusz Północnoatlantycki jest bowiem wystarczającym
gwarantem utrzymania suwerenności i zabezpieczeniem od nacisków ze strony Moskwy. Prezydent uważał też, że NATO może przyczynić się do wzrostu poziomu inwestycji zagranicznych na Ukrainie oraz pomóc jej w integracji z Unią Europejską.
Niewątpliwym skutkiem zmiany kursu politycznego Ukrainy było pogorszenie
jej relacji z Federacją Rosyjską. Władze z Kijowa zaczęły występować przeciwko rosyjskiej dominacji we Wspólnocie Niepodległych Państw. W ramach Organizacji na
Rzecz Demokracji i Rozwoju (GUUAM)1 W. Juszczenko nawoływał do nowej fali rewolucji demokratycznej na obszarze postradzieckim.
Nazwa forum wywodzi się od pierwszych liter państw uczestniczących w jego pracach – Gruzji, Ukrainy, Uzbekistanu, Azerbejdżanu i Mołdawii. Po rezygnacji Uzbekistanu z uczestnictwa (5 maja 2005 r.) organizacja przyjęła nazwę GUAM. W maju 2006 r. państwa te (już bez Uzbekistanu) powołały Organizację
na Rzecz Demokracji i Rozwoju, która jest utożsamiana z GUAM. W. Konończuk, Fiasko integracji. WNP
i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim 1996-2001, Warszawa 2007, s. 19-20.
1
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Kolejnym przełomowym etapem w stosunkach Ukrainy z Zachodem były przedterminowe wybory parlamentarne 30 września 2007 r., w wyniku których został wyłoniony „pomarańczowy” rząd z Julią Tymoszenko na stanowisku premiera. Wówczas
polityka zagraniczna Kijowa przybrała jeszcze bardziej prozachodni kurs.

Wstąpienie Ukrainy do NATO – za czy przeciw?
Stosunki Ukrainy i NATO pojawiły się praktycznie już od uzyskania przez Ukrainę
niepodległości w 1991 r. Kolejne lata doprowadziły do polepszenia relacji i współpracy na linii Kijów-NATO. W 1992 r. przedstawiciele Ukrainy uczestniczyli w pracach
Rady Współpracy Północnoatlantyckiej, a w roku 1994 Kijów przystąpił do programu
Partnerstwo dla Pokoju. Rok 1996 jest początkiem udziału Ukrainy w misji pokojowej
w Bośni, natomiast w roku 1997 Kijów podpisał kartę o szczególnym partnerstwie
NATO-Ukraina regulującej tryb współpracy. W roku 1998 utworzono Wspólną Grupę Roboczą do spraw Reformy Obronnej2.
Ukraińska tzw. pomarańczowa rewolucja (21.11.2004-23.01.2005)3, doprowadziła
do wykreowania takiego kierunku w polityce zagranicznej Ukrainy, którego priorytetem stało się pogłębianie integracji w ramach wspólnoty euroatlantyckiej. Jednym
z jej ważniejszych elementów jest udział we wspólnych operacjach z siłami NATO.
Ważnym aspektem owego kierunku jest również pomoc Sojuszu Północnoatlantyckiego w modernizacji ukraińskiego sektora obronnego (redukcja stanu osobowego,
restrukturyzacja sił zbrojnych, wprowadzanie natowskich standardów – szkolenia językowe, wspólne ćwiczenia, programy wymiany oficerów)4.
Na początku 2008 r. ukraińskie władze podjęły działania zmierzające do przyspieszenia procesu integracji z NATO. 15 stycznia z inicjatywy prezydenta W. Juszczenki
został wystosowany wspólny list najważniejszych przedstawicieli państwa (prezydenta, premiera i przewodniczącego parlamentu) do Sekretarza Generalnego NATO,
z prośbą o zgodę na przystąpienie Ukrainy do Planu Działań na Rzecz Członkostwa
w NATO (Membership Action Plan – MAP)5. Perspektywa ta była omawiana m.in.
na szczycie NATO w Bukareszcie (02-04.04.2008) oraz w Brukseli (02-03.12.2008).
Szczyt bukareszteński przyniósł oświadczenie ministrów spraw zagranicznych państw
NATO zapewniające, że Ukraina oraz Gruzja będą w przyszłości członkiem bloku.
Nie zgodzono się jednak na ich przystąpienie do MAP. Poparcie państw takich, jak
Ł. Kulesa, Stosunki NATO-Ukraina, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych”, nr 31 (219),
s. 1166, [Online], dostępne: http://www.pism.pl/biuletyny/files/219.pdf, 06.10.2010.
2

Pomarańczowa rewolucja – masowe protesty zwolenników Wiktora Juszczenki przeciwko zafałszowaniu wyników wyborów prezydenckich przez sztab Wiktora Janukowycza, w wyniku których Ukraiński Sąd Najwyższy nakazał powtórzyć wybory.
3

Ł. Kulesa, Stosunki NATO-Ukraina, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych”, nr 31 (219),
s. 1166, [Online], dostępne: http://www.pism.pl/biuletyny/files/219.pdf, 06.10.2010.
4

T. A. Olszański, Ukraina wobec NATO, „Tydzień na Wschodzie”, nr 10 (44), [Online], dostępne: http://
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2008-03-12/ukraina-wobec-nato, 06.10.2010.
5

— 189 —

Dagmara Moskwa

USA, Wielka Brytania czy Polska nie wystarczyło. Swój sprzeciw wyraziły bowiem
państwa „starej Europy”, na czele z Niemcami oraz Francją. Według nich Ukraina nie
spełniła podstawowych kryteriów demokratycznego państwa, wewnątrz niej istnieje
rozłam na linii wschód-zachód, a większość ukraińskiego społeczeństwa jest przeciwna akcesji. Władze z Paryża i Berlina obawiały się także konfliktu z głównym dostarczycielem gazu do Europy – Federacją Rosyjską6. Na szczycie brukselskim wszystkie
tezy wcześniejszych decyzji NATO względem Ukrainy i Gruzji zostały podtrzymane.
Postanowiono, że Sojusz Północnoatlantycki powinien wzmocnić swoją współpracę z
Kijowem i Tbilisi, lecz powstrzymać się przed nadaniem im członkowstwa w MAP7.
Większość głównych ukraińskich ugrupowań politycznych popiera współpracę
z NATO. Jej przeciwnicy to przede wszystkim ugrupowania komunistyczne i o prorosyjskiej retoryce. Zdecydowanymi zwolennikami akcesji są natomiast prezydent W.
Juszczenko, popierająca go partia „Nasza Ukraina”, a także ugrupowania nacjonalistyczne (w tym Ludowy Ruch Ukrainy na czele z Borysem Tarasiukiem)8. J. Tymoszenko (ukraińska polityk, była wicepremier oraz premier Ukrainy od 24 stycznia do
8 września 2005 r. oraz od 18 grudnia 2007 r. do 11 marca 2010 r., liderka Bloku Julii
Tymoszenko BJuT) oficjalnie popiera przystąpienie Ukrainy do NATO. Można powiedzieć jednak, że jej stanowisko jest uwarunkowane aktualnymi okolicznościami.
Niektóre media sugerowały, że „Lady Ju” podpisała list w sprawie przyznania Ukrainie MAP, ponieważ chciała uniknąć konfliktu z prezydentem W. Juszczenką oraz pragnęła zachować swój dobry wizerunek na arenie międzynarodowej. J. Tymoszenko
w polityce zagranicznej stawia również na dobrą współpracę z Rosją, argumentując
to względami praktycznymi – Rosja jest najważniejszym partnerem gospodarczym
Ukrainy. „Lady Ju” oraz były prezydent W. Juszczenko są zgodni w kwestii konieczności przeprowadzenia referendum na temat członkowstwa Ukrainy w NATO. Z kolei
W. Janukowycz oraz cała Partia Regionów są przeciwni akcesji Ukrainy do NATO,
aczkolwiek opowiadają się za współpracą9.

Ukraina a UE – w stronę integracji?
Większość Ukraińców uważa, że zjednoczona Europa jest najlepszym modelem
efektywnie rozwijającej się cywilizacji, w której dynamiczna gospodarka i postęp
technologiczny idealnie harmonizują się z ochroną praw człowieka, demokratycznymi zasadami oraz równouprawnieniem wszystkich państw. Integracja z Unią Europejską – ich zdaniem – doprowadziłaby do powstania handlowej przeciwwagi dla
M. Madej, Wyniki Szczytu NATO w Bukareszcie, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 14 (482), [Online], dostępne: http://www.pism.pl/biuletyn/files/20080408_482.pdf, 05.10.2010.
6

Ukraina i Gruzja znów nie otrzymały planu działań na rzecz członkostwa w NATO, ZIK Сила
информации, [Online], dostępne: http://zik.com.ua/pl/news/2008/12/03/160584, 05.10.2010.
7

8

T. A. Olszański, op.cit.

9

Ibidem.
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rosyjskiego ekspansjonizmu gospodarczego.
Ukraina ma w Unii Europejskiej sprzymierzeńców (w tym m.in. Polskę), którzy
starają się pomóc jej w trudnym procesie integracyjnym. Wynikiem ich prac jest plan
współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego (PW), który Bruksela przedstawiła Ukrainie w 2009 r. PW jest programem precyzującym wschodni wymiar unijnej
polityki w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Jego głównym założeniem jest
zacieśnienie współpracy z Ukrainą, a także z Białorusią, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Zakłada on także stworzenie kompleksowych stref wolnego
handlu oraz zintegrowanego programu zarządzania granicami, liberalizację reżimu
wizowego, wzmocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz
przygotowanie Ukrainy do przyszłej akcesji10.
Po „pomarańczowej rewolucji” Unia Europejska liczyła na to, że Kijów wkroczy na
drogę prowadzącą do liberalnej demokracji, rządów prawa i gospodarczej prosperity.
Tak się jednak nie stało. Wiele państw unii jest przeciwnych przyjęciu Ukrainy w swoje szeregi. Ich zdaniem, faktami przemawiającymi za brakiem dostatecznego przygotowania Kijowa do pełnej integracji są przede wszystkim kryzys finansowy, który
doprowadził do upadku ukraińskiej gospodarki oraz korupcja szerząca się w ukraińskim biznesie, gospodarce i polityce. Uwadze państw unii nie uszła również wojna
rosyjsko-gruzińska w sierpniu 2008 r., która wyraźnie pokazała ogromny wpływ Rosji
na państwa byłego ZSRR.

UE czy NATO? Sondaże
Jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do pełnej integracji Ukrainy z
NATO jest brak poparcia ze strony społeczeństwa ukraińskiego, które opowiada się
bardziej za integracją z Unią Europejską. Według badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Centrum im. Razumkowa w dniach 17-24 grudnia 2008 r., niemalże
połowa respondentów (44,7%) uważa, że Ukraina powinna przystąpić do UE, ponad
jedna trzecia (35,2%) jest temu przeciwna. Z kolei co piąty ankietowany miał problem z odpowiedzią na to pytanie11. Czynniki stanowiące przeszkodę w integracji z
UE to, według respondentów, niski poziom rozwoju ekonomicznego i niedostateczne
tempo wprowadzania reform (70% ankietowanych), korupcja (60% ankietowanych),
„kulejąca” demokracja w kraju (38,5% ankietowanych) oraz różnice kulturowe i bariery językowe (13% ankietowanych)12. Badanie pokazało również, że ponad połowa
Ukraińców jest przeciwko wstąpieniu Ukrainy do NATO. Za akcesją do sojuszu opoS. Ananicz, Partnerstwo Wschodnie, „Infos. Biuro Analiz Sejmowych. Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 17 (64), [Online], dostępne: http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/8567007B249862DEC12576350035AB90/$file/Infos_64.pdf, 06.10.2010.
10

11
Dane zaczerpnięte z noty informacyjnej umieszczonej na Portalu Spraw Zagranicznych, M. Pietruszewski, Sondaż: Ukraińcy nie chcą NATO, ale chcą UE, [Online], dostępne: http://www.psz.pl/
tekst-15776/Sondaz-Ukraincy-nie-chca-NATO-ale-chca-UE, 07.10.2010.
12

Ibidem.
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wiedział się prawie co piąty z respondentów (17,7%), a co dziesiąty (9,6%) nie potrafił
odpowiedzieć na to pytanie. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 2017 pełnoletnich respondentów we wszystkich obwodach Ukrainy, Kijowie i na Krymie, błąd
statystyczny wyniósł 2,3%13.
Inne badanie opinii publicznej przeprowadzone rok wcześniej, w grudniu 2007 r.,
przez fundację Demokratyczne Inicjatywy pokazało, że większość Ukraińców uważa
NATO za agresywny blok wojskowy (52% respondentów). Tylko 20% ankietowanych
było zdania, że jest ono sojuszem obronnym, a 10% – że organizacją zaprowadzającą
pokój. 15% ankietowanych miało problem, aby odpowiedzieć na to pytanie14.

Zmiana głowy państwa
Wybory prezydenckie z przełomu stycznia i lutego 2010 r., a zwłaszcza trwająca
wówczas kampania wyborcza, nie sprzyjały rzetelnej dyskusji, prowokowały raczej
do rzucania populistycznych haseł, nierealnych obietnic. To właśnie wtedy zarówno
UE, jak i NATO uważnie obserwowały sytuację na Ukrainie, obawiając się, iż szala
przechyli się nie na ich korzyść. Obawy państw zachodnich potwierdziły się. Zgodnie
z wynikami sondaży przedwyborczych i badań exit-poll (sondaże przeprowadzane
w dniu wyborów; na ich podstawie podaje się pierwsze wyniki wyborów; margines
błędu – ok. 2%) wybory prezydenckie wygrał W. Janukowycz, lider Partii Regionów,
który w drugiej turze otrzymał 48,95% głosów (jego rywalka J. Tymoszenko – 45,47%
głosów). Frekwencja wyniosła 69,15% (o 2,4 punktów procentowych więcej niż w
pierwszej turze)15. „Lady JU” nie uznała wyników wyborów, nie zdecydowała się jednak na organizację ulicznych protestów16.
Zwycięstwo W. Janukowycza spotkało się z pozytywną reakcją ze strony rosyjskiej
wierchuszki – osób wpływowych, będących u władzy (W. Janukowycz uchodzi za prorosyjskiego polityka). UE oraz NATO nie powinny czuć się jednak przegrane. Poglądy
na politykę zagraniczną lidera Partii Regionów oraz J. Tymoszenko są bowiem zbieżne. Oboje opowiadają się za polityką dwukierunkowości (utrzymywanie dobrych stosunków zarówno z UE, jak i z Rosją). Poza tym, jeżeli liderowi Partii Regionów uda
się utrzymać proeuropejski kurs polityki zagranicznej, być może dojdzie nawet do
stopniowego zanikania podziałów między Ukrainą wschodnią a Ukrainą zachodnią,
co niewątpliwie usprawniłoby funkcjonowanie państwa.
W kwestii NATO sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Lider Partii Regionów nie
13

Ibidem.

14

T. A. Olszański, op.cit.

Центральна виборча комісія. Офiцийний веб-сервер, [Online], dostępne: http://www.cvk.gov.
ua/pls/vp2010/WP0011, 03.10.2010.
15

16
T. A. Olszański, Po wyborach prezydenckich Ukraina staje w obliczu zmiany rządu ,” Tydzień na
Wschodzie”, nr 6 (124), [Online], dostępne: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-02-10/po-wyborach-prezydenckich-ukraina-staje-w-obliczu-zmiany-, 03.10.2010.
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mówi otwartego „nie” dla sojuszu, można powiedzieć nawet, że jest przychylny wobec
wszelkich możliwości, jaki on daje. Co więcej, jego program wyborczy zawiera zapis
o wolności wyboru sojuszy. Nie zmienia to jednak faktu, że w okresie pełnienia urzędu premiera (2002–2005 i 2006–2007) W. Janukowycz nie zrobił nic, aby przyspieszyć
członkowstwo Ukrainy w NATO. J. Tymoszenko natomiast od zawsze postrzegana
była jako zwolenniczka sojuszu. Z drugiej jednak strony, podobnie jak lider Partii
Regionów, wiele razy mówiła o europejskim systemie bezpieczeństwa, który miałby stanowić dla niego alternatywę. Oboje zwracają również uwagę, jak małą popularnością
cieszy się NATO wśród społeczeństwa17.
Fakty mówią jednak same za siebie. Prezydent W. Janukowycz przedstawił projekt
ustawy o zasadach polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, z którego wynika, że
Ukraina rezygnuje z członkowstwa w NATO dążąc jednak nadal do członkowstwa
w UE. Propozycje W. Janukowycza zostały zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa
Narodowego i Obrony oraz przyjęte przez Radę Najwyższą Ukrainy dnia 1 lipca
2010 r.18

Podsumowanie
Od uzyskania w roku 1991 niepodległości Ukraina znajduje się na niepewnym
politycznie gruncie. Korupcja, populizm oraz brak porozumienia politycznego sprawiają, iż ekipa rządząca nie cieszy się dobrą opinią społeczną. Specyfika ukraińskiej
polityki, polegająca na tym, iż zawsze uwzględnia się wszelkie możliwości, jednocześnie nie wcielając ich w życie, sprawia, że Kijów ciągle tkwi w tym samym punkcie.
I nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie. Biorąc pod uwagę fakt, że Partia Regionów przejęła prawie całą władzę w państwie (większość w Najwyższej Radzie Ukrainy oraz prezydent pochodzący z tej frakcji), należy
spodziewać się, że ukraińska polityka zagraniczna będzie szła torem wyznaczonym
przez W. Janukowycza. Co więcej, prezydent może zechcieć zwiększyć zakres swojej
władzy. „Czerwonym światłem” zarówno dla społeczeństwa ukraińskiego, jak i dla
społeczności międzynarodowej powinna być decyzja Sądu Konstytucyjnego z 1 października 2010 r. o kasacji reformy politycznej z roku 2004 oraz o przywróceniu konstytucji z roku 1996. Sąd uznał, iż zmiany wprowadzone do konstytucji w roku 2004,
ograniczające władzę prezydenta na rzecz parlamentu, zostały uchwalone wbrew obowiązującym procedurom. Na skutek decyzji sądu Ukraina z republiki parlamentarno-prezydenckiej przekształciła się w republikę prezydencko-parlamentarną. Wzmocnienie władzy prezydenckiej oraz brak konkretnych decyzji w sprawie członkowstwa
w UE i NATO sprawia, iż szeroko rozumiany Zachód będzie stopniowo odsuwał się
K. Savin, A. Stein, Ukraina po wyborach pod rządami Janukowycza i Tymoszenko, [Online], dostępne:
http://www.boell.pl/web/225-681.html, 03.10.2010.
17

Do tej pory obowiązywała ustawa z 2003 roku, według której uzyskanie członkowstwa w UE oraz
NATO było priorytetem dla interesów narodowych Ukrainy.
18
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od Ukrainy. Jeśli Ukraina chce więc rzeczywiście wstąpić w struktury zachodnie, w
pełnym (UE + NATO) lub niepełnym (tylko UE) wymiarze, musi zadbać nie tylko o
swój wizerunek, lecz także o to, by obietnice znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
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Polityka UE wobec wybranych państw i regionów

Streszczenie: Jednym z najważniejszych dążeń Unii Europejskiej jest odgrywanie znaczącej
roli na arenie międzynarodowej. Jej traktatowym celem, obok rozwoju społeczno-ekonomicznego, jest wzmacnianie swej tożsamości i niezależności dla wspierania pokoju, bezpieczeństwa oraz postępu na świecie. Chcąc stawiać czoła globalnym wyzwaniom, unia powinna przemawiać jednym głosem. Efektem wieloletnich wysiłków jest Wspólna Polityka Zagraniczna
i Bezpieczeństwa, w ramach której podejmuje się międzynarodowe inicjatywy oraz utrzymuje
rozbudowaną sieć relacji międzynarodowych. Wśród nich istotne są jej stosunki partnerskie
i sąsiedzkie, a także działania na rzecz stabilizacji w regionach dotkniętych kryzysami. Jednakże, jak ukazuje praktyka, istnienie prawnych rozwiązań i znaczne zaangażowanie Unii Europejskiej nie zawsze idą w parze z efektywnością podejmowanych działań.

Wstęp

O

znaczeniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) w sposób, zdaje
się, najbardziej przekonywujący świadczą widoczne w praktyce efekty jej realizowania.
Sieć relacji Unii Europejskiej (UE) obejmuje multum państw i regionów na całym świecie.
Wśród nich jako najistotniejsze (gdyż mające największy wpływ na bezpieczeństwo UE i
osiąganie jej celów) zarysowują się z pewnością stosunki z państwami traktowanymi przez
UE jako „partnerskie” i regionami terytorialnie jej najbliższymi. W sposób szczególny wymierność efektów prowadzenia WPZiB zaznaczają operacje cywilne i wojskowe podejmowane w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO). Funkcjonowanie
WPZiB w praktyce pozwala na zweryfikowanie skuteczności przyjętych rozwiązań teoretycznych. Konieczne jest zatem nie tylko dostrzeganie sukcesów UE na tym tle, lecz także
(bądź przede wszystkim) uświadamianie sobie słabości WPZiB oraz intensywne myślenie o
jej przyszłym kształcie, co stanowi podstawę dla dalszej aktywności unii w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz dla stymulowania jej rozwoju.
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Partnerstwo z USA
Wśród strategicznych dla UE relacji międzynarodowych bardzo duże znaczenie
mają stosunki transatlantyckie. Na szczególną uwagę z pewnością zasługuje wysuwające się na pierwszy plan partnerstwo z największą potęgą gospodarczą i militarną
na świecie – Stanami Zjednoczonymi. Swoim zakresem obejmuje ono szeroki zbiór
zagadnień, wśród których kluczową rolę odgrywają kwestie ekonomiczne, lecz także
sprawy polityki i bezpieczeństwa.
Kontakty polityczne pomiędzy UE (czy przed jej utworzeniem – odpowiednio
WE) a USA do lat 90. XX w. nie były programowane w dokumentach unii. W tym
czasie dopiero zaczęto organizować spotkania pomiędzy kierownictwem każdej ze
stron na szczytach. W rezultacie 22 listopada 1990 r. uzgodniono pierwszy dokument
programowy w postaci Deklaracji Transatlantyckiej, dotyczący dwustronnej współpracy w sprawach polityczno-wojskowych i polityczno-gospodarczych. Znaczenie
tego dokumentu podkreślone zostało we Wnioskach Prezydencji z 9-10 grudnia 1994
r., stanowiących jednocześnie pierwszy wysokiej rangi dokument wydany przez Radę
Europejską w kwestii stosunków transatlantyckich. Z wymiaru konsultacji do wymiaru działań relacje UE-USA podniesione zostały poprzez przyjęcie w grudniu 1995 r.
Nowego Programu Transatlantyckiego1, w którym wśród wspólnych dla UE i USA interesów wymieniono m.in. wspieranie pokoju, stabilności, demokracji i rozwoju, reagowanie na wyzwania globalne, przyczynianie się do poszerzania światowego handlu
i zacieśniania stosunków gospodarczych oraz „budowanie mostów przez Atlantyk”2.
Pewne wątpliwości w rozwijającym się dialogu europejsko-amerykańskim pojawiły się wraz z utworzeniem EPBiO. Szczególnie zaakcentowano obawę przed duplikowaniem struktury NATO, a nawet możliwością jej osłabiania poprzez realizowanie
nowej polityki UE. Podczas spotkania na szczycie UE-USA pod koniec 2000 r. udało
się jednak zająć wspólne stanowisko wobec najistotniejszych problemów na arenie
międzynarodowej (w tym przywracanie pokoju na Bliskim Wschodzie, wspomaganie
rosyjskiej demokracji oraz współpraca w przeciwdziałaniu proliferacji broni i terroryzmowi), a także dojść do względnego porozumienia w kontrowersyjnej sprawie tworzenia zdolności wojskowej unii (dzięki nicejskim propozycjom instytucjonalnych
rozwiązań konsultacyjnych i współpracy pomiędzy EPBiO a NATO)3.
1
R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 107112.
2
Szerzej zob.: The New Transatlantic Agenda, [Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cmsUpload/NewTrasatlanticAgendafromPresCon.pdf, 30.11.2010.

Kwestia ta, choć regulowana jeszcze wielokrotnie późniejszymi wspólnymi postanowieniami, wciąż
pozostaje problematyczna. Funkcjonujący obecnie podział zadań (w taki sposób, że pierwszeństwo przeprowadzenia operacji w wypadku kryzysu ma NATO, jeżeli jednak podjęta zostanie decyzja o braku
zaangażowania ze strony NATO, możliwe jest podjęcie działań przez UE, przy wykorzystaniu zasobów
NATO, wraz z przyłączeniem się innych państw NATO, niebędących członkami UE), mimo iż zdaje się
być korzystny dla obu stron, nie powstrzyma procesu autonomizacji roli Europy w sferze bezpieczeństwa
i obrony. Szerzej zob.: J. Barcik, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: aspekty prawne i polityczne,
s. 412-419.
3
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Pomimo wyraźnej obustronnej zgody co do globalnych strategicznych zagrożeń,
do dziś sukcesywnie ujawniają się istotne różnice zdań w kwestii sposobów reagowania na nie. Przykład tego stanowić mogą nieporozumienia w sprawie planowanego
przez USA systemu obrony antyrakietowej, ratyfikacji protokołu z Kioto o ograniczeniu emisji gazów przemysłowych czy (powodująca najwięcej podziałów pomiędzy
USA a UE, a także wśród państw członkowskich samej unii, polityka USA wobec Iraku4. Kazimierz Malak dopatruje się przyczyn takiego zjawiska w „krótkowzroczności”
Europy, która nie czuje owych zagrożeń i rozpatruje je raczej hipotetycznie, inaczej
niż sugeruje myślenie amerykańskie, w którym założenie możliwości konfliktu jest
trwale obecne5. Z kolei Ryszard Zięba wskazuje raczej na preferowanie przez USA
działań jednostronnych, niekoniecznie zgodnych z prawem międzynarodowym czy
opinią swoich sojuszników i partnerów, jak również wykorzystywanie przez Waszyngton istniejących w łonie UE podziałów, poprzez rozwiązywanie międzynarodowych
problemów natury politycznej na forum NATO lub w kontaktach dwustronnych z
poszczególnymi krajami UE6.
Pomimo wielu różnic między unią a Stanami Zjednoczonymi, obaj partnerzy zdają sobie sprawę z potrzeby wzajemnej współpracy, w szczególności w obliczu globalnych wyzwań dnia dzisiejszego7. Obecnie wśród celów transatlantyckiego partnerstwa
wymienia się: szerzenie demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka;
utrzymywanie wolnego rynku; rozwiązywanie konfliktów regionalnych; działania stabilizacyjne w państwach rozpadających się, walka z terroryzmem; przeciwdziałanie
proliferacji broni masowego rażenia; stawianie czoła problemowi zmian klimatycznych oraz zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego. W kontekście polityki zagranicznej relacje UE-USA skupiają się głównie wokół: krzewienia demokratycznych
zmian w Palestynie i działań na rzecz pokojowego, bezpiecznego sąsiedztwa z Izraelem; przeciwdziałaniu nuklearnym aspiracjom Iranu przy użyciu dyplomatycznych
środków; współpracy w ramach działań stabilizacyjnych na Bałkanach (w szczególności w Kosowie, poprzez włączenie się USA do operacji EULEX), w Azji Środkowej
(w szczególności w Gruzji) oraz w Afganistanie; rozwijania współpracy w dziedzinie
cywilnego zarządzania kryzysami8.
Polityczny dialog europejsko-amerykański kontynuowany jest na podstawie
przyjętego w 1995 r. Nowego Programu Transatlantyckiego m.in. dzięki regularnym
spotkaniom Prezydenta Stanów Zjednoczonych i Sekretarza Stanu z unijną „trójką” na szczytach (raz w roku), spotkaniom na szczeblu ministerialnym (dwa razy w
4

R. Zięba, op. cit., s. 114-117.

M. Stolarczyk, Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku,
Toruń 2007, s. 97-98.
5

6

R. Zięba, op. cit., s. 119-120.

We stand stronger when we stand together especially in meeting new global challenges, Zob.: Council of
the European Union, 2008 EU-US Summit Declaration, Brdo, Slovenia, 10 June 2008, Brdo, 10. 06. 2008,
10562/08 (Presse 168), s. 3, [Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressdata/en/er/101043.pdf, 30.11.2010.
7

Rada Unii Europejskiej, [Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1622&lang=pl, 30.11.2010.
8
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roku), a także spotkaniom ekspertów oraz licznym wizytom, zarówno oficjalnym, jak
i nieformalnym9.
Podczas ostatniego spotkania z nowymi władzami USA w Pradze w kwietniu
2009 r. w sposób szczególny i entuzjastyczny podkreślono, iż jest to okazja do nadania nowego impetu relacjom UE-USA, które obecnie zdają się być bardziej znaczące niż kiedykolwiek przedtem. Zapowiedziano także tematy dyskusji podczas
najbliższego szczytu w czerwcu, wśród których znalazły się zagadnienia dotyczące
globalnego kryzysu ekonomicznego, zmian klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego, problemów regionalnych (w Iranie, na terytorium palestyńskim, w Afganistanie) oraz likwidacji więzienia w bazie Guantanamo10.
Mimo mniej lub bardziej znaczących napięć politycznych na linii UE-USA, wielopłaszczyznowy charakter (polityczny, kulturalny, historyczny, gospodarczy i wojskowy) relacji amerykańsko-europejskich zdaje się umacniać je w swej sile. Silnie
zakorzeniony we wspólnych celach i wartościach sojusz transatlantycki, pomimo
pojawiających się nieporozumień, jest doskonałą bazą do realizowania ambitnych
projektów zacieśniania więzi ekonomiczno-politycznych. Taką optymistyczną wizję
przedstawia Maciej Górka, podkreślając zarazem, iż jej realizowaniu w długofalowej perspektywie sprzyjać z pewnością będzie „krzepnięcie Unii Europejskiej” jako
podmiotu prawa międzynarodowego, poprzez doprecyzowywanie jej międzynarodowych kompetencji i poszerzanie ich zakresu o dziedziny pozawspólnotowe11.

Partnerstwo z Federacją Rosyjską
Region Europy Wschodniej po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich uznany został za jeden z priorytetowych kierunków realizacji WPZiB
już podczas szczytu w Lizbonie w 1992 r. Szczególne miejsce zajęła kwestia budowania konstruktywnych stosunków politycznych z Federacją Rosyjską (FR), która
ze strony WE postrzegana była jako istotny element warunkujący rozwój WE (i następnie UE)12.
Formalną podstawę spotkań na szczycie UE-FR ustanowił w pierwszej kolejności, podpisany 24 czerwca 1994 r. na greckiej wyspie Korfu, układ o partnerstwie
9

Ibidem.

Szerzej zob.: Council of the European Union, The Prague meeting of the EU Heads of State and
Government with the US President – EU PRESS LINES, Brussels, 05.04.2009, 8482/09 (Presse 84), s. 2-5,
[Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107130.
pdf, 30.11.2010.
10

M. Górka, Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki – wzajemne relacje w świetle regulacji prawnych i praktyki, [w:] Pozycja Unii Europejskiej w świecie – aspekty prawne i polityczne, (red.) C. Mik,
Toruń 2005, s. 253-277.
11

J. Zajączkowski, Wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Warszawa
2004, s. 8.
12
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i współpracy (który wszedł w życie 1 grudnia 1997 roku)13. Natomiast od 1998 r.
odbywają się także okresowe spotkania Rady Współpracy UE-FR na szczeblu ministerialnym14.
Istotnym momentem w realizowaniu WPZiB było przyjęcie przez Radę Europejską dnia 4 czerwca 1999 r. wspólnej strategii wobec Rosji, która stanowiła pierwszy
tego typu instrument wykorzystany przez UE w ramach WPZiB. Nakreślono w niej
ogólną wizję stosunków pomiędzy UE a FR, którą określono mianem stabilnego, demokratycznego i dobrze rozwijającego się państwa, wyrażając potrzebę i zaproszenie
do nawiązania bliższej współpracy. W dokumencie tym określono następnie strategiczne cele tejże współpracy. Z jednej strony zwrócono uwagę na stabilną, otwartą i
pluralistyczną demokrację w Rosji, zarządzaną z poszanowaniem prawa i podtrzymującą dobrze prosperującą gospodarkę rynkową, przynoszącą korzyści zarówno narodowi rosyjskiemu, jak również UE. Z drugiej strony, jako cel strategiczny wskazano
utrzymanie stabilności w Europie, działanie na rzecz globalnego bezpieczeństwa oraz
stawianie czoła wspólnym wyzwaniom na kontynencie dzięki zintensyfikowanej kooperacji z Rosją. Wśród celów zasadniczych podkreślono rozwijanie dialogu politycznego w kwestiach gospodarczych, bezpieczeństwa, a także wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych – rozciągając program partnerstwa z Rosją na obszar zainteresowania wszystkich trzech filarów unii. Zadeklarowano m.in. wypracowywanie
wspólnych inicjatyw na rzecz działań prewencyjnych i rozwiązywania kryzysów (w
szczególności w regionach sąsiadujących z Rosją, na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie), bezpieczeństwa nuklearnego, ochrony środowiska czy zwalczania przestępczości zorganizowanej15. Wspólna strategia w założeniu obowiązywać miała 4 lata, jednak zdecydowano się na jej przedłużenie do 24 czerwca 2004 r.16
Do przyjętej wspólnej strategii wobec Rosji krytycznie odnosi się Sebastian Rynkiewicz. Zauważa on, iż więcej wysiłku kosztuje współpraca UE-Rosja, niż rywalizacja między tymi podmiotami. Zwraca on uwagę na specyfikę FR jako partnera, do
współpracy z którym konieczna jest jasno sprecyzowana i uporządkowana metodologia działań. W jego opinii jednostronny akt UE, jakim była wspólna strategia z 1999 r.,
nie przesądza o tym, iż stanowiła ona transparentny sygnał wobec Rosji. Już sam tekst
dokumentu nasuwać mógł obawy co do zdolności właściwego zrozumienia jego treści
przez adresata, bez dodatkowego dokładnego zagłębienia się w zasady funkcjonowania (nota bene) skomplikowanej struktury, jaką jest UE. Ponadto autorzy dokumentu
zaprezentowali raczej „europocentryczny punkt widzenia”, zgodnie z którym rosyjską
demokrację rozpatrzono w świetle kategorii typowych dla „starej Europy”. Wreszcie,
wskazano w nim na Rosję jako na partnera UE, zdaje się bez zastanowienia, czy Rosja
Układ ten podpisany został na 10 lat. Od 2006 roku trwają negocjacje nad podpisaniem nowego
układu o partnerstwie i współpracy między Rosją a UE, jednak kwestia ta wydłuża się w czasie w wyniku
różnych nieporozumień na linii UE-Rosja (m. in. sprawy rosyjskiego embarga na towary z Polski).
13

14

R. Zięba, op. cit., s. 159-160.

15

Common Strategy of the European Union of 4 June 1999 on Russia (1999/414/CFSP).

Common Strategy 2003/471/CFSP of the European Council of 20 June 2003 amending Common
Strategy 1999/414/CFSP on Russia in order to extend the period of its application.
16
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takim partnerem chce być w rzeczywistości. Wspólna strategia stanowić miała przełom w stosunkach UE-FR, jednak w takiej formie nie mogła w stu procentach spełnić
swojej roli17.
Strategiczne partnerstwo zyskało na znaczeniu wraz z poparciem przez nowego
wówczas prezydenta FR, Władimira Putina, budowania przez UE EPBiO, a także przez
ustanowienie 30 października 2000 r. tzw. dialogu energetycznego, celem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych z Rosji i dostępu europejskich
przedsiębiorców do rosyjskiego przemysłu energetycznego na zasadach rynkowych.
Następnie sukcesywnie rozszerzany był zakres współpracy pomiędzy UE a Rosją, w
tym m.in. o kwestie dotyczące kooperacji w dziedzinie nauki i technologii, ustanowienia wspólnej europejskiej przestrzeni gospodarczej czy współpracy politycznej
i w dziedzinie bezpieczeństwa (na szczycie w Moskwie w 2002 r. wydana została
obustronna deklaracja o praktycznych krokach w rozwijaniu dialogu politycznego
i w sprawach bezpieczeństwa, a także ustanowiono przedstawiciela Rosji ds. kontaktów ze Sztabem Wojskowym UE)18.
Problematyczna dla stosunków europejsko-rosyjskich stała się w 2002 r. sprawa
rozszerzenia UE na wschód, głównie ze względu na sprzeciw Rosji wobec kwestii,
jakich rozstrzygnięcia domagała się unia w ruchu osób i tranzycie towarów pomiędzy
Obwodem Kaliningradzkim a Rosją właściwą. Ostatecznie stronom udało się osiągnąć porozumienie: nie wprowadzono wiz, przejściowo umożliwiono do końca 2004
r. przekraczanie granicy na podstawie uproszczonych dokumentów, a po tym czasie
stworzono dodatkowy wymóg posiadania przez obywateli rosyjskich ważnych paszportów międzynarodowych19.
Z kolei istotnym przejawem woli wzmocnienia strategicznego partnerstwa między
UE i FR było spotkanie w 2003 r. w Sankt Petersburgu, podczas którego zaproponowano stworzenie tzw. czterech „wspólnych przestrzeni” (gospodarczej; wolności,
bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych; współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego; badań naukowych, edukacji i kultury) oraz podjęto decyzje o praktycznej współpracy w ramach EPBiO (poprzez przyłączenie się Rosji do policyjnej operacji UE w Bośni i Hercegowinie oraz możliwy jej udział w innych cywilnych operacjach
reagowania kryzysowego)20.
Trudności pojawiły się na polu implementacji ambitnych porozumień pomiędzy
unią a Federacją Rosyjską, zwłaszcza dotyczących dialogu energetycznego. Rosja,
przywiązana do swojej monopolistycznej pozycji w tej sferze, odmówiła przystąpienia do Europejskiej Karty Energetycznej i nie wykazuje woli otwarcia swojego rynku
17
Szerzej na temat treści wspólnej strategii oraz przytoczonej opinii zob.: Pozycja Unii Europejskiej…,
s. 16-49; także analizie relacji UE-FR w kontekście wspólnej strategii UE wobec Rosji oraz rosyjskiej Strategii rozwoju stosunków FR z UE w perspektywie średniookresowej (2000-2010) swoją uwagę poświęca K.
Malak, zob.: K. Malak, Strategia polityczna Rosji wobec Unii Europejskiej. Uwarunkowania strategii, [w:]
Pozycja Unii Europejskiej…, s. 143-158.
18

R. Zięba, op. cit., s. 162.

19

Zob.: J. Zajączkowski, op. cit., s. 11-12; R. Zięba, op. cit., s. 162-163.

20

R. Zięba, op. cit., s. 163.
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energetycznego (w zakresie wydobywania, przetwarzania i transportu surowców). UE
natomiast brakuje instrumentów wywierania nacisku na FR. Krytykę wywołały także
problemy polityczne związane m.in. z kryzysem w Czeczenii (którą to sprawę Rosja
uważa za wewnętrzną), pomarańczową rewolucją na Ukrainie czy brakiem postępu
w procesie demokratyzacji FR21. Przeciągają się także w czasie rokowania w sprawie
podpisania nowego porozumienia o partnerstwie i współpracy, które zastąpiłoby
układ z 1994 r.22
Podkreślić jednak warto pozytywne aspekty współpracy i współdziałania UE i
Rosji na arenie międzynarodowej – zgodność w takich kwestiach, jak: rozwiązywanie konfliktów regionalnych na Bliskim Wschodzie i Bałkanach, zwalczanie terroryzmu z poszanowaniem prawa międzynarodowego po amerykańskiej inwazji na Irak,
działania na rzecz rozwiązywania indyjsko-pakistańskiego kryzysu nuklearnego czy
przeciwdziałanie uzyskaniu przez Iran broni jądrowej23. Myśląc globalnie, UE i Rosja
wspólnie odnoszą większe sukcesy niż w relacjach dwustronnych. Rozwijanie współpracy w tej sferze nie tylko podkreśla, jak ważnym partnerem dla unii jest FR, lecz
także – jak istotne jest znaczenie ich relacji dla stawiania czoła globalnym problemom24 .

Polityka wobec regionu Bałkanów Zachodnich
Szczególną aktywnością w ramach stosowania instrumentów WPZiB Unia Europejska wykazuje się w związku z sytuacją na Bałkanach Zachodnich (rozpadem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, konfliktami etnicznymi na tym tle,
destabilizacją w Albanii oraz kwestią Kosowa). Wybuch wojny domowej w Jugosławii,
po ogłoszeniu przez Chorwację i Słowenię niepodległości 25 czerwca 1991 r., stanowił bezpośrednią przyczynę zaangażowania się państw WE w ramach EWP w proces zmierzający do ustanowienia pokoju w tym regionie. Bezpieczeństwo WE zostało
zagrożone, chociażby ze względu na fakt graniczenia dwóch państw członkowskich
z byłą Jugosławią, lecz także z uwagi na wzrastające obawy przed dążeniem części
innych państw federacyjnych w Europie do proklamowania niepodległości25.
Przedstawiony przez WE plan pokojowego rozwiązania kryzysu na Bałkanach został przez Belgrad odrzucony, podczas gdy w Chorwacji toczyły się walki na podłożu
21

Ibidem.

Council of the European Union, Joint statement of the EU-Russia summit on the launch of negotiations for a new EU-Russia agreement, Khanty-Mansiysk, 27.06.2008, 11214/08 (Presse 192), s. 1,
[Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/101524.
pdf, 30.11.2010.
22

23

R. Zięba, op. cit., s. 166-167.

J. Solana, „The EU and Russia: towards a strong and united Europe”, „Nezavisne Gazeta”, z dnia
23.05.2005 r., [Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
en/articles/84926.pdf, 30.11.2010.
24

25

J. Zajączkowski, op. cit., s. 17.
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etnicznym. Dodatkowo, w grudniu 1991 r., Niemcy podjęły indywidualną decyzję o
uznaniu niepodległości Chorwacji i Słowenii, co przyczyniło się zarówno do zawieszenia konferencji pokojowej, lecz także uwidoczniło rozdźwięk wśród państw WE,
osłabiając jej spójność oraz wiarygodność uzgodnionej już WPZiB. Wobec Jugosławii
zastosowano sankcje gospodarcze, natomiast na początku 1992 r., w następstwie jednostronnej decyzji Niemiec, Chorwacja i Słowenia uznane zostały oficjalnie przez WE.
W związku z brakiem możliwości wysłania w rejon zaostrzającego się konfliktu
europejskich sił pokojowych, wzmożono zaangażowanie dyplomatyczne, przy współudziale WE, Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), 26 sierpnia 1992 r. rozpoczęto nową
konferencję pokojową, którą następnie przeniesiono do Genewy, przekształcając ją
w stałą konferencję pokojową. Od października 1993 r. stopniowo włączały się również siły NATO, natomiast zdecydowane zaangażowanie się w 1995 r. Stanów Zjednoczonych, stosujących na przemian dyplomację i siłę zwiększyło skuteczność procesu
pokojowego do tego stopnia, że w listopadzie 1995 r. w Dayton udało się osiągnąć
porozumienie w sprawie pokoju w Bośni i Hercegowinie. Dała zatem o sobie znać zasadnicza przyczyna braku skuteczności WPZiB (przedmiotem zainteresowania której
stał się oficjalnie konflikt bałkański od momentu wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht) – brak zdolności wojskowej, uzupełniającej zainicjowane działania
dyplomatyczne26.
Nie można jednak zarzucić WE/UE braku aktywności podczas konfliktów w byłej
Jugosławii. W ramach WPZiB zastosowane zostały liczne instrumenty: wspólne stanowiska, wspólne działania, a także oświadczenia i wspólne deklaracje, dzięki którym
UE odegrała rolę aktywnego mediatora i organizatora pomocy humanitarnej, wspierając proces demokratyzacji czy też uczestnicząc w organizowaniu jednolitej administracji w Mostarze27. Z pomocą instrumentów pierwszego filaru, UE brała udział w
odbudowie zniszczonych wojną terenów, a dzięki wsparciu z ramienia UZE zorganizowała szkolenia wspólnych bośniacko-chorwackich oddziałów policyjnych28.
Znaczące było również zaangażowanie WE/UE w pomoc w pokonywaniu kryzysu
finansowego oraz poważnej destabilizacji politycznej i społecznej w Albanii. Dzięki jej
działaniom (zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego filaru) udało się utworzyć
rząd pojednania narodowego, wpłynąć na odbudowę gospodarki Albanii, a także zorganizować operację humanitarną, w celu przyjęcia dużej fali uchodźców z Kosowa29.
W wyniku zamieszek w Albanii i wewnętrznego konfliktu etnicznego na akcję
powstańczą przeciwko byłej Jugosławii zdecydowało się także Kosowo. Bezsilność
WPZiB, ubogiej w struktury i instrumenty wojskowe, pozostawiała unii możliwość
podejmowania działalności humanitarnej i aktywności politycznej w sprawie Kosowa, gdzie konieczne były zbrojne działania NATO. 30 marca 1999 r. jednak, Rada UE
26

R. Zięba, op. cit., s. 135-139.

27

Ibidem.

28

J. Zajączkowski, op. cit., s. 19.

29

R. Zięba, op. cit., s. 143-144.
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podjęła decyzję o wspólnym działaniu w sprawie specjalnego wysłannika dla Kosowa,
celem monitorowania tamtejszej sytuacji. 31 maja natomiast upoważniono fińskiego
prezydenta, Martti Ahtisaariego, do podjęcia w imieniu UE (i w porozumieniu z USA,
Rosją i ONZ) misji mediacyjnej, która doprowadziła do zawarcia porozumienia z Belgradem w kwestii Kosowa30. Społeczność międzynarodowa aktywnie uczestniczy w
odbudowie Kosowa. Szczególną rolę odgrywa UE, której powierzono odpowiedzialność za ten proces31. Znakomitym przejawem tego zaangażowania jest prowadzenie
największej cywilnej operacji podjętej w ramach EPBiO–EULEX32.
Wraz z przedstawieniem projektu Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej33 na konferencji w Kolonii 10 czerwca 1999 r. UE rozpoczęła nowy
etap polityki stabilizowania sytuacji na Bałkanach. Przewidziano w nim pomoc dla
państw bałkańskich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii, Słowenii,
Bułgarii i Rumunii) w ustanowieniu pokoju, umacnianiu demokracji, stabilności i
bezpieczeństwa oraz osiąganiu rozwoju gospodarczego. Kwestię objęcia postanowieniami paktu Federalnej Republiki Jugosławii (FRJ) oraz Serbii uzależniono od podjęcia demokratycznych przemian w tych krajach, co do Czarnogóry natomiast zadeklarowano natychmiastowe włączenie jej do podmiotów objętych tym dokumentem.
Uroczyste potwierdzenie zasad i celów określonych w Pakcie Stabilności miało miejsce podczas spotkania na szczycie w dniach 29-30 lipca 1999 r. w tzw. Deklaracji
Sarajewskiej. UE pełniąc najważniejszą rolę inicjatora i koordynatora tego projektu
mianowała w tym celu specjalnego przedstawiciela – w pierwszej kolejności został
nim Bodo Hombach, obecnie jest nim Erhard Busek. Zgodnie z deklaracją zawartą w
Pakcie Stabilności, wskutek zmian dokonanych w szeregach władzy w FRJ i po zniesieniu wobec niej najważniejszych sankcji ekonomicznych, UE zaoferowała w 2000 r.
objęcie tego kraju postanowieniami paktu, a następnie układu stowarzyszeniowego.
Układ ramowy w tej kwestii podpisany został w Belgradzie 25 listopada 2000 r., a ramowa polityka UE wobec Bałkanów Zachodnich przyjęła postać Procesu Stabilizacji
i Stowarzyszenia (Stabilization and Association Process, SAP). Wraz z przyjęciem 16
czerwca 2003 r. Programu z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: idąc w kierunku integracji europejskiej Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, byłą Jugosłowiańską
Republikę Macedonii oraz Serbię i Czarnogórę uznano za potencjalnych kandydatów
do członkostwa w UE34.
W związku z tak aktywną polityką wobec regionu Bałkanów Zachodnich, UE
miała (i nadal ma) szansę na zweryfikowanie swej roli jako organizacji zdolnej do
samodzielnego działania w sytuacjach kryzysowych. Uwidoczniły się liczne słabości
WPZiB, które znacznie osłabiały skuteczność unijnego zaangażowania. Wśród nich
najwyraźniej dał się we znaki brak spoistości i woli politycznej wszystkich uczestni30

Ibidem.

31

J. Zajączkowski, op. cit., s. 21.

Committed to Kosovo’s European Future, [Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cmsUpload/EuFactSheet-eng.pdf, 30.11.2010.
32

33

Stability Pact for South Eastern Europe, [Online], dostępne: http://www.stabilitypact.org, 30.11.2010.

34

R. Zięba, op. cit., s. 148-151.
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ków WPZiB oraz niemożność podparcia działań dyplomatycznych inicjatywami wojskowymi (przez co np. konieczne do osiągnięcia sukcesu w procesie pokojowym były
interwencje zbrojne USA i NATO). Polityka wobec Bałkanów Zachodnich odniosła
względnie pozytywny skutek m.in. dzięki wykorzystywaniu zarówno instrumentów
drugiego filaru UE, jak i zewnętrznej polityki ekonomicznej realizowanej w ramach
pierwszego. Jednakże oddziaływanie między nimi zdaje się wymagać zacieśnienia.
O ile jednak skuteczność działania UE w Europie Południowo-Wschodniej pozostawia wiele do życzenia, godną szczególnej uwagi jest jej duża aktywność w tym zakresie oraz determinacja do jej dalszego kontynuowania.

Przykładowe operacje realizowane w ramach EPBiO
Główną przesłankę utworzenia EPBiO stanowił konflikt bałkański po rozpadzie
byłej Jugosławii. Zatem pierwsze operacje w ramach EPBiO przeprowadzone zostały
w tym regionie. W 2003 r. podjęto się realizacji pierwszej w dziejach operacji zarządzania kryzysowego, którą jest (trwająca do dziś) misja policyjna w Bośni i Hercegowinie EUPM. Pierwszą wojskową operację z kolei przeprowadzono w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, pod nazwą CONCORDIA, która trwała od marca do
grudnia 2003 r. W 2004 r. zdecydowano o realizacji kolejnej operacji wojskowej – EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie. Misje te podejmowane były celem zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa w regionie. Wczesne operacje charakteryzowały się
głównie tym, iż polegały na przejęciu zadań od ONZ lub NATO35.
W kolejnych latach terytorialny zasięg misji (zarówno cywilnych, jak i wojskowych) realizowanych w ramach EPBiO znacznie się powiększył, obejmując Demokratyczną Republikę Konga (w związku z jej pogarszającą się sytuacją humanitarną
i polityczną), Sudan, Republikę Czadu, Somalię, Republikę Gwinei Bissau, Gruzję,
Indonezję, Irak, Afganistan oraz terytorium palestyńskie36.
Na podstawie wspólnego działania rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r.,
w kontekście rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244, ustanowiono misję UE w
zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO). Zadaniem misji jest monitorowanie właściwych instytucji Kosowa, a także mentorowanie i doradzanie im
w szeroko pojętym zakresie praworządności (w tym służby celnej). Misja pomaga w
zapewnieniu niezależności politycznej wszystkich kosowskich służb związanych z
praworządnością. EULEX KOSOWO przyczynia się także do zwiększenia współpracy
i koordynacji przy ściganiu, osądzaniu oraz wykonywaniu wyroków w sprawach przestępstw z zakresu zbrodni wojennych, terroryzmu, przestępczości zorganizowanej,

M. Jankowska, Operacje Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obronności: problemy współpracy cywilno-wojskowej, Warszawa 2007, s. 12-13.
35

Rada Unii Europejskiej, Działania UE, [Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=pl, 30.11.2010.
36
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korupcji, zbrodni międzyetnicznych czy przestępstw gospodarczych37. Na stanowisko
szefa misji powołany został Yves de Kermabon. Jest to największa cywilna operacja
realizowana w ramach EPBiO, a jej zrealizowanie jest kluczowe dla postępu integracji
europejskiej38.
Ciekawy przykład operacji wojskowej podjętej w ramach EPBiO (dla wsparcia
właściwych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ) stanowić może pierwsza morska
misja wojskowa – EU NAVFOR Somalia (zwana też operacją Atalanta). Jej zadaniem
jest zapewnienie bezpiecznej eskorty wszystkim proszącym o nią statkom Światowego Programu Żywnościowego, które dostarczają pomoc żywnościową wysiedleńcom
w Somalii, a także przepływającym u wybrzeży Somalii jednostkom handlowym, ze
względu na wysokie zagrożenie atakami piractwa i rozboju w tym rejonie. O wiarygodności i skuteczności misji świadczyć może fakt, iż w ciągu pięciu miesięcy operacji
zatrzymano 52 piratów, a 39 z nich przekazano Kenii do osądzenia. Siłom wojskowym
UE udało się także przechwycić kilka statków macierzystych, które służyły piratom za
bazę logistyczną i z których wysyłano łodzie do ataku na statki handlowe. UE uzgodniła z Kenią akt prawny pozwalający osądzać i osadzać w więzieniu piratów aresztowanych lub zatrzymanych przez siły operacyjne. Misją dowodzi kontradmirał Philip
Jones39. Podstawę prawną operacji stanowi wspólne działanie rady 2008/851/WPZiB
z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na
celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju
u wybrzeży Somalii40.

Podsumowanie
Będąc jednym z najsilniejszych ekonomicznie podmiotów na świecie, Unia Europejska prowadzi działania w ramach WPZiB celem zaakcentowania także swej roli
jako znaczącego aktora politycznego na arenie międzynarodowej.
Szczególną wagę przywiązuje do partnerskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi
Ameryki. Ich wielopłaszczyznowy charakter oparty na wspólnych demokratycznych
Wspólne Działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
16.02.2008, L 157/69, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:042:0092:0098:PL:PDF, 30.11.2010.
37

38
Rada Unii Europejskiej, EULEX KOSOVO, [Online], dostępne: http://www.consilium.europa.eu/
showPage.aspx?id=1458&lang=en, 30.11.2010.
39
Rada Unii Europejskiej, Operacja Atalanta bliżej celu, [Online], dostępne: http://www.consilium.
europa.eu/cms3_fo/showFocus.aspx?id=1&focusId=372&lang=PL, 30.11.2010 oraz [Online], dostępne:
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=en, 30.11.2010.
40
Wspólne Działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej
Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i
rozboju u wybrzeży Somalii, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 12.11.2008, L 301/33, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:301:0033:0037:PL:PDF, 30.11.2010.
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wartościach i zgodności co do globalnych zagrożeń stanowi znakomitą podstawę dla
realizowania ambitnych projektów. Różnice zdań, które w sposób szczególny uwidoczniły się w związku z inwazją USA na Irak czy nieporozumienia na tle budowania
EPBiO, wynikają głównie z różnych preferowanych sposobów działania (USA – jednostronne, UE – multilateralne, z poszanowaniem prawa międzynarodowego).
Istotne, acz problematyczne jest partnerstwo UE z Federacją Rosyjską, wobec której podjęto pierwszą w dziejach wspólną strategię, nakreślającą ogólną wizję stosunków z tym państwem. Jednakże europejskie postrzeganie Rosji przywiązanej do swej
specyfiki oraz brak instrumentów wywierania nacisku na FR przez UE generuje pewne trudności w implementacji ambitnych porozumień. Niezwykle znaczącą kwestią,
również powodującą wiele nieporozumień, jest prowadzenie dialogu energetycznego
na linii UE-FR. Nie można jednak odmówić sukcesów osiąganych na tle współdziałania unii i Rosji na arenie międzynarodowej, które określić można jako zdecydowanie
większe niż w zakresie ich relacji dwustronnych.
Region szczególnej aktywności UE stanowią Bałkany Zachodnie. Zaangażowanie
w wygaszanie wojen jugosłowiańskich oraz stabilizowanie tamtejszej sytuacji polityczno-społecznej potwierdziło wiele podjętych w ramach WPZiB wspólnych stanowisk i wspólnych działań. Brak zasobów wojskowych jednak sprowadził liczne inicjatywy unii do roli uzupełniającej dla działań NATO czy ONZ. Obecnie UE pełni
ważną inicjatorsko-koordynacyjną rolę w odbudowie tego regionu, stosując zarówno
instrumenty pierwszego, jak i drugiego filaru, wyrażając także zainteresowanie stowarzyszeniem lub nawet członkostwem państw byłej Jugosławii w strukturach UE.
Wyraźnym przejawem zaangażowania UE w swą rolę międzynarodowego aktora
są działania podejmowane w ramach EPBiO. Realizowany jest szereg operacji cywilnych, policyjnych i wojskowych na rozległym terytorium (głównie w Europie, Afryce
i Azji). Znaczna część tych misji stanowi kontynuację wykonywania zadań przejętych
od NATO czy ONZ. Największą misją cywilną jest EULEX KOSOWO – w zakresie
praworządności, natomiast przykładem operacji wojskowej jest pierwsza morska misja EU NAVFOR Somalia (Atalanta) związana ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem
aktom piractwa.
Doświadczenia w praktycznym realizowaniu WPZiB unaoczniły szereg jej słabości, wśród których najbardziej problematyczną jest niedostateczna spójność i wola
polityczna państw członkowskich UE, co znacznie zmniejsza skuteczność podejmowanych działań. Obserwuje się jednak przejawy uelastyczniania i stopniowego zwiększania efektywności WPZiB. Konkretne propozycje reform instytucjonalnych drugiego filaru UE, a także skoordynowania go z działaniami zewnętrznymi w zakresie
pierwszego zawarte zostały w Traktacie z Lizbony.
Jednakże z uwagi na materię, której dotyka WPZiB (kwestie tradycyjnie głęboko
zakorzenione w poczuciu suwerenności państw), nie można wymagać rewolucyjnych
zmian w kształcie tej polityki. Z pewnością jednak liczyć można na reformy o charakterze ewolucyjnym oraz dalszą aktywność unii w realizowaniu i rozwijaniu WPZiB.
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Kontrola nieprawidłowości, nadużyć i błędów w projektach
finansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej

I. Acquis communautaire w zakresie kontroli i identyfikowania
nieprawidłowości w rojektach finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej
Bez wątpienia znajomość prawa Unii Europejskiej jest pierwszym podstawowym
elementem przygotowania się do zapobiegania lub też kontroli nieprawidłowości
w projektach finansowanych z programów i funduszy UE. W zakresie norm prawa
wtórnego wspólnotowego/Unii Europejskiej dotyczących wykrywania nieprawidłowości na szczególną uwagę zasługuje następujący katalog aktów prawnych1:
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
• Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;
• Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94;
• Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT);
• Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz. U. L 248 z dnia 16 września 2002, s. 1) zmienione przez: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia
2006 r.;
1
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• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
• Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (2006/C
54/08) (tekst mający znaczenie dla EOG);
• Dyrektywa Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków
i innych obciążeń (wersja skodyfikowana);
• Katalog ten uzupełniają dodatkowe akty prawne takie, jak:
• Rozporządzenie Komisji z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz
odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (1681/94/WE);
• Akt Rady z dnia 26 lipca 1995 r. ustalający Konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (95/C 316/03);
• Konwencja, sporządzona na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w
sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca
1995 r., (95/C 316/03);
• Rozporządzenie Rady z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów
finansowych Wspólnot Europejskich (2988/95/WE,Euratom);
• Akt Rady z dnia 27 września 1996 r. ustalający Protokół do Konwencji w sprawie
ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (96/C 313/01);
• Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej
do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
– Deklaracje złożone przez Państwa Członkowskie w sprawie przyjęcia aktu sporządzenia Protokołu (96/C 313/01);
• Rozporządzenie Rady z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu
oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (2185/96/WE, Euratom);
• Protokół z 29 listopada 1996 r. sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu
o Unii Europejskiej w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów
finansowych Wspólnot Europejskich, (97/ C 151);
• Raport wyjaśniający dotyczący Konwencji o ochronie interesów finansowych
Wspólnot Europejskich (tekst zatwierdzony przez Radę w dniu 26 maja 1997 r.),
(97/C 191/01);
• Raport wyjaśniający w sprawie Protokołu do Konwencji o ochronie interesów
finansowych Wspólnot Europejskich (tekst zatwierdzony przez Radę w dniu
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19 grudnia 1997 r.), (98/C 11/02);
Raport wyjaśniający do Drugiego Protokółu do Konwencji w sprawie ochrony
interesów finansowych Wspólnot Europejskich (tekst zaakceptowany przez Radę
12 marca 1999 r.), (1999/C 91/02);
Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (notyfikowana jako dokument nr
SEC(1999) 802), (1999/352/WE, EWWiS, Euroatom);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF), (1073/1999/WE);
Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem
Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczące
dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF);
Rozporządzenie Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),
(1074/1999/Euratom);
Rozporządzenie Rady z z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w
sprawie funduszy strukturalnych (1260/1999/WE);
Decyzja Rady z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie
współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego Państw Członkowskich
w odniesieniu do wymiany informacji (2000/632/WSiSW);
Rozporządzenie Komisji z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych
(438/2001/WE);
Rozporządzenie Komisji z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania
korekt finansowych (1386/2002/WE);
Rozporządzenie Komisji z dnia 27 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie
Komisji (WE) nr 438/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli
pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (2355/2002/WE);
Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością,(2002/187/WSiSW);
Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w
sektorze prywatnym, (2003/568/WSISW);
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu
niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz
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organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie;
• Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie.
W zakresie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
w sprawach dotyczących kontroli i identyfikowania nieprawidłowości wyróżnia się
następujące orzeczenia:
• Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r., w sprawie T-243/05
Republiki Greckiej przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (EFOGR – Sekcja
Gwarancji – wydatki wykluczone z finansowania wspólnotowego);
• Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2007 r., w
sprawie C-158/06 Stichting ROM-projecten przeciwko Staatssecretaris van Economische Zaken (Fundusze strukturalne – zwrot pomocy wspólnotowej w przypadku nieprawidłowości);
• Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2005 r., w
sprawie C-324/03 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich h
(Dokumentowanie wydatków jako warunek uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych);
• Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 czerwca 2005 r., w sprawie T-347/03
Eugénio Branco, Lda przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Postępowanie w
sprawie zmniejszenia pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego:
czynności kontrolne Komisji);
• Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 czerwca 2005 r., w sprawie T-102/03
CIS SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Przesłanki cofnięcia pomocy
finansowej z funduszy unijnych: nieuwzględnienie wydatków poniesionych przez
beneficjenta pomocy);
• Interesujące dla czytelnika mogą też być poniższe przykładowe orzeczenia krajowe
dotyczące środków UE:
• Postanowienie NSA z dnia 17 maja 2007 r., II GSK 336/06;
• Uchwała NSA z dnia 22 lutego 2007 r., II GPS 3/06;
• Wyrok WSA z dnia 19 czerwca 2006 r., III SA/Wa 393/06;
• Wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2006 r., II GSK 63/06;
• Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia
2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1429/07.
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II. Podstawowe definicje i zagadnienia dotyczące nieprawidłowości
i kontroli projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej
Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w
sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich w art. 1. reguluje,
iż nieprawidłowość oznacza jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które
spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie lub utratę
przychodów, które pochodzą ze środków własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu
Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem. Kolejne rozporządzenie, tym razem Komisji Europejskiej (WE) nr 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r.
nieprawidłowość definiowało jako: jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego,
które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich, w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku z budżetu Wspólnoty.
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 nieprawidłowość definiuje, jako: jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa
wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które
powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w
drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.
W kolejnym akcie prawnym tj. Rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006 z dnia 8
grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego definiuje się podmiot gospodarczy, wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe oraz podejrzenie nadużycia.
Podmiot gospodarczy oznacza każdą osobę fizyczną, prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z funduszy, z wyjątkiem państwa członkowskiego
podczas wykonywania uprawnień władzy publicznej. Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe oznacza wstępną ocenę pisemną wykonaną przez właściwy podmiot
administracyjny lub sądowy stwierdzającą, na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszego skorygowania lub
wycofania wniosku dotyczącego istnienia nieprawidłowości w następstwie ustaleń
dokonanych w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego. Podejrzenie
nadużycia oznacza nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia określonego w 1 ust. 1 lit. a) Konwencji
sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (dziś także Unii Europejskiej).
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III. Podział nieprawidłowości
i stwierdzenie/identyfikacja nieprawidłowości
W literaturze przedmiotu spotyka się kilka podziałów nieprawidłowości. Pierwsza
grupa to:
• Nieprawidłowości systemowe ze skutkiem finansowym;
• Nieprawidłowości systemowe bez skutku finansowego.
W drugie grupie mieszczą się:
• Nieprawidłowości indywidualne (niesystemowe) ze skutkiem finansowym;
• Nieprawidłowości indywidualne bez skutku finansowego.
A w trzeciej:
• Nieprawidłowości podlegające raportowaniu;
• Nieprawidłowości nie podlegające raportowaniu.
Czwarta grupa podziału dotyczy nieprawidłowości na te:
• Dużej skali ryzyka szkody finansowej;
• Bez dużej skali ryzyka szkody finansowej.
Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości lub podejrzenie jego wystąpienia w trakcie wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego następuje w efekcie m.in.:
• Przeprowadzonych kontroli realizacji projektów/głównie na miejscu, ale nie tylko;
• Kontroli systemów zarządzania i kontroli u beneficjenta i ew. w instytucjach
uczestniczących;
• Weryfikacji dokumentacji (głównie finansowej);
• Otrzymania informacji o wystąpieniu nieprawidłowości od osób trzecich i innych instytucji uczestniczących we wdrażaniu lub uprawnionych do kontroli w
ramach funduszy strukturalnych w Polsce;
• Innych działań – np. powzięcia informacji w formie wiadomości prasowej, doniesienia, itp.
Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości zalicza się problemy z:
• Odrębną ewidencją księgową;
• Kwalifikowalnością wydatków;
• Zachowaniem harmonogramu;
• Zgodnością dokumentów;
• Przechowywaniem dokumentów;
• Sprawozdawczością;
• Zmianą zakładanych rezultatów;
• Przesuwaniem poszczególnych kategorii wydatków;
• Stosowanie niewłaściwych procedur w zakresie zamówień publicznych;
• Zawieraniem umów z wykonawcami.
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IV. Błędy w projektach finansowanych z funduszy
i programów Unii Europejskiej
W tym miejscu należy zauważyć, że błąd to przede wszystkim takie zachowanie/
czyn, który nie wypełnia przesłanek definicji prawnej nieprawidłowości, ale jednak
skutkuje stwierdzeniem odwracalnego uchybienia, usterki, wady lub braku – zaistniałymi w przygotowywanym (aplikacja) lub realizowanym projekcie.
Zazwyczaj błędy dzielimy na: formalne, merytoryczne i techniczne. Najczęściej
stwierdzenie błędu pozbawione jest kryterium szkody finansowej, gdyż szkoda ta jest
immanentnym elementem nieprawidłowości. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, iż nie
należy mylić błędu z nieprawidłowością.
Do najczęściej popełnianych błędów zalicza się:
• Niestosowanie obowiązującego formularza (wzoru) wniosku;
• Składanie wniosku w sposób niezgodny z dokumentacją konkursu przygotowaną przez instytucję uczestniczącą (informuje ona m.in. o sposobie pisania, oznaczenia wniosku, liczbach wymaganych kopii itp.);
• Składanie wniosku po wyznaczonym odgórnie terminie;
• Nieudzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku o płatność
bądź udzielenie odpowiedzi niezgodnej z treścią pytania;
• Złożenie np. wniosku o płatność przez nieuprawnionego beneficjenta;
• Złożenie wniosku do niewłaściwej instytucji;
• Podpisanie wniosku przez osobę nieuprawnioną bądź w inny sposób niezgodny
ze statutem wnioskującego podmiotu;
• Niedołączenie wszystkich wymaganych załączników;
• Niezgodność wersji elektronicznej z wersją papierową;
• Niewystarczająco szczegółowy budżet projektu.

V. Katalog sankcji/środków i kar administracyjnych, w sytuacji gdy dochodzi
do kontroli projektu oraz zidentyfikowania/stwierdzenia nieprawidłowości
Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w
sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich w art. 4 stwierdza,
że każda nieprawidłowość będzie pociągała za sobą z reguły cofnięcie bezprawnie
uzyskanej korzyści:
• Poprzez zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu kwot pieniężnych należnych lub
bezprawnie uzyskanych;
• Poprzez całkowitą lub częściową utratę zabezpieczenia złożonego dla wniosku o
przyznanie korzyści lub w momencie otrzymania zaliczki.
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Środków przewidzianych w powyższym artykule nie uznaje się jednak za kary.
Dopiero w art. 5 ww. rozporządzenia stwierdza się, że nieprawidłowości dokonane
celowo lub będące skutkiem zaniedbania mogą prowadzić do następujących kar administracyjnych:
• Zapłaty kary pieniężnej;
• Zapłaty kwoty większej od bezprawnie uzyskanej lub od zapłaty której uchyliła się dana osoba, gdzie sytuacja tego wymaga, łącznie z odsetkami; wysokość
tej dodatkowej kwoty będzie ustalana zgodnie z oprocentowaniem do ustalenia
w przepisach szczególnych i nie może przekraczać wysokości niezbędnej do
stworzenia kary odstraszającej;
• Całkowitego lub częściowego odebrania korzyści przyznanej zgodnie z zasadami
wspólnotowym, nawet jeżeli podmiot gospodarczy bezprawnie korzystał tylko
z jej części;
• Wyłączenia bądź wycofania korzyści za okres po dokonaniu nieprawidłowości;
• Tymczasowego cofnięcie zezwolenia lub uznania, które jest niezbędne do udziału w programie pomocy Wspólnoty;
• Utraty zabezpieczenia lub depozytu złożonego w celu spełnienia warunków
przewidzianych w szczególnych przepisach lub dostarczenia kwoty zabezpieczenia niesłusznie zwróconej;
• Innych kar wyłącznie ekonomicznych, o równoważnym charakterze i zakresie,
przewidzianych w szczególnych przepisach sektorowych przyjętych przez Radę
w świetle szczególnych wymagań odpowiednich sektorów i w zgodzie z uprawnieniami wykonawczymi przyznanymi Komisji przez Radę.
Rozporządzenie nr 2988/95 w art. 7 stwierdza też, że środki administracyjne i kary
mogą być stosowane wobec podmiotów gospodarczych (beneficjentów) tzn. wobec
osób fizycznych lub prawnych i innych jednostek posiadających zdolność prawną na
mocy prawa krajowego, które popełniły nieprawidłowość. Mogą być także stosowane
wobec osób, które uczestniczyły w nieprawidłowości oraz wobec tych osób, na których ciąży obowiązek poniesienia odpowiedzialności za nieprawidłowości lub obowiązek zapobiegania im.
W polskiej praktyce sankcjonowania występowania nieprawidłowości w projektach finansowanych ze źródeł UE stosowano do tej pory następujące środki:
• Żądanie usunięcia nieprawidłowości. Zawieszenie części lub całości płatności
poprzez wstrzymanie wniosku o refundację lub potrącenie z niego kwoty odpowiadającej powstałym nieprawidłowościom;
• Żądanie zwrotu środków;
• Wszczęcie powództwa cywilnoprawnego (spór o treść umowy dotacji);
• W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa – powiadomienie prokuratury (ew. policji) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
• Zalecenia dotyczące modyfikacji procedur wewnętrznych danej jednostki
(w przypadku nieprawidłowości systemowych);
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• Zlecenie modyfikacji podręcznika procedur/skierowanie do instytucji uczestniczącej wdrażania (w przypadku nieprawidłowości systemowych).

VI. Przestępczość związana z wykorzystaniem środków finansowych
Unii Europejskiej2
Przestępstwa popełniane w projektach finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej
posiadają następujące wspólne cechy:
• Nie występuje w niej element przemocy;
• Dokonywane są albo przy okazji legalnie prowadzonej aktywności, działalności
albo sprawca stara się nadać swojej aktywności pozory legalności;
• Przestępstwa te przynoszą szkody materialne, jak i niematerialne (np. spadek
zaufania społeczeństwa, przekonanie o powszechności tego typu przestępstw,
nieumiejętności ich wykrywania);
• Duża część sprawców tych przestępstw wywodzi się z wyższych sfer społeczeństwa;
• Pokrzywdzeni występują tu w sposób dobrowolny (dobrowolne dokonanie dyspozycji majątkowej przez osobę pokrzywdzoną);
• Bardzo często działanie sprawcy oparte jest na fałszu, podstępie, kłamliwym wybiegu, wprowadzeniu w błąd (oszustwa gospodarcze);
• Dotyczy i związana jest z prowadzeniem dokumentacji, przekazywaniem informacji, składaniem nieprawdziwych lub nierzetelnych oświadczeń itp.
Nadużycie finansowe (oszustwo finansowe) w prawie Unii Europejskiej3 definiowane jest:
• W odniesieniu do wydatków jako jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące:
- Wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub
bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
- Nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
- Niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które
zostały pierwotnie przyznane;
2
Opracowano na podstawie: T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Kraków 2004, s. 112; O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 57.

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Eurlex.
3
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• W odniesieniu do przychodów – jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące:
- Wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie
środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu;
- Nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu;
- Niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym
samym celu.
Do przykładowych przestępstw związanych z tematyką środków finansowych UE
(przychody i rozchody UE) zalicza się nadużycia (oszustwa) związane z:
• Naliczaniem i poborem ceł i innych opłat równoważnych;
• Opłatami i dotacjami rolnymi (Wspólna Polityką Rolną);
• Podatkiem VAT;
• Polityką strukturalną UE (fundusze, inicjatywy, inne instrumenty);
• Programami finansowymi UE.
Przestępstwa w projektach współfinansowanych ze środków UE (dotacje, pomoc
zwrotna, ew. dofinansowanie spłat kredytu, fundusz gwarancyjny) związane są najczęściej z:
• Niezgodnością danych wpisywanych do wniosku aplikacyjnego (generator
wniosków);
• Nieprawidłowościami w księgowaniu wydatków (księgi rachunkowe i dokumenty takie, jak: faktury, dokumentacja przetargowa, listy płatności, raporty
dzienne, wyciągi z kont bankowych);
• Nieuzasadnionymi wydatkami;
• Przyjmowaniem korzyści majątkowych lub osobistych przez osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację projektów, ale także te które mają wpływ na
przyznawanie dotacji;
• Fałszowaniem dokumentów i faktur;
• Nieprzekazywaniem informacji dotyczących realizacji wniosków i projektów;
• Przeprowadzaniem przetargów (zamówienia publiczne);
• Zmową (np. w zakresie zawyżenia kosztów);
• Kumoterstwem, korupcją, konfliktem interesów;
• Zagarnięciem mienia (kradzieżą);
• Praniem brudnych pieniędzy;
• Podwójnym finansowaniem (nakładanie się pomocy z UE);
• Fikcyjnymi przedsięwzięciami.
— 218 —

Kontrola nieprawidłowości, nadużyć i błędów

VII. Wnioski wynikające z praktyki pomocy prawnej udzielanej
beneficjentom w związku z wykrytymi u nich nieprawidłowościami
W ostatnim czasie w swej praktyce prawniczej spotykamy się coraz częściej z licznymi przypadkami nieprawidłowości i nadużyć, do których dochodzi w trakcie realizacji, a głównie rozliczeń, projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Przychodzą do nas beneficjenci, którzy w świadomy czy też nieświadomy sposób dopuścili się złamania prawa wspólnotowego i krajowego w realizowanych przez siebie
projektach. Przychodzą, bo szukają ratunku w sytuacji zagrożenia zwrotu części lub
całości dotacji. Przychodzą też przedstawiciele instytucji, które udzieliły dotacji, bo
nie bardzo radzą sobie z materią problemu.
Do najtrudniejszych przypadków należą historie, które wyczerpują znamiona
przestępstw. Wyróżniają się tu takie nadużycia, jak: fałszerstwo dokumentów (przeróbki lub podróbki), przedkładanie fikcyjnych faktur, sporządzanie różnych wersji
dokumentów, zamienianie dokumentów, brak zgodności kopii dokumentów z oryginałami, podawanie nieprawdziwych danych i informacji, poświadczenie nieprawdy
czy też podwójne wypłacanie beneficjentowi pomocy finansowej na ten sam projekt.
Coraz częściej zdarza się niestety beneficjentom przedkładać do refundacji faktury,
które zostały wystawione na beneficjenta nieuprawnionego do otrzymania pomocy
finansowej. Ostatnio odnotowano też przypadki faktur dotyczących realizacji projektów wystawiane przez fikcyjne firmy. Najtrudniejsze przypadki to przejawy korupcji,
które polegają na przyjmowaniu korzyści materialnych w zamian za pomoc w otrzymaniu środków Unii Europejskiej. Przykładem niech tu będzie pracownik jednej z
instytucji przyznającej środki UE, który przyjął wynagrodzenie 10 tysięcy PLN za
sporządzenie wniosku o pomoc finansową oraz jego pozytywne rozpatrzenie. Takie
zachowanie zasługuje na szczególne potępienie.
Ciekawym, ale jednocześnie negatywnym przypadkiem oszustwa dotacyjnego
było wykrycie, że do wniosku beneficjenta oraz do kilku innych wniosków dołączono
„pozwolenie na budowę” związane z tym samym numerem działki, co sugerowało, że
wszystkie projekty ujęte w kilku wnioskach realizowane będą w tym samym miejscu.
Jednemu z niedoszłych beneficjentów prawie udało się innego typu oszustwo, które
polegało na tym, że wnioskodawca złożył odwołanie, w którym stwierdził, że wniosek został uzupełniony w terminie i przedstawił kopię potwierdzenia złożenia dokumentów z uzupełnieniami. Pieczątka na ww. piśmie wydała się podejrzana, natomiast
charakter pisma ręcznie wpisanej na pieczątce daty wpływu należała do pracownika, który przebywał w tych dniach na urlopie. Ponadto na pieczątce brak było liczby
dziennika i podpisu.
Kontrole bezpośrednie u beneficjentów potwierdzają bardzo często rozbieżności
pomiędzy fakturami przedstawionymi do rozliczenia przy składaniu wniosku o płatność, a otrzymanymi od wystawcy faktur. Wnioskodawcom zdarza się przedstawiać
do wniosku o dotację zaświadczenie z banku, którego autentyczności bank nie potwierdził.
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Beneficjenci poza oszustwami i nadużyciami dopuszczają się też nieprawidłowości, które nie są kwalifikowane jako przestępstwa. Wiele nieprawidłowości w projektach dotyczy podatku VAT. Na przykład jeden z beneficjentów przedstawił nierzetelne dokumenty dotyczące rozliczenia projektu (fakturę i dowód zapłaty). Kontrola
ustaliła, że przedstawiona faktura nie jest dokumentem ujętym w ewidencji, zarówno
jej wystawcy, jak i nabywcy, prowadzonej dla potrzeb rozliczeń podatku VAT. Często
zdarza się też beneficjentom nieprawidłowo włączyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych, podlegających refundacji.
Część nieprawidłowości to te, które wiążą się ze stwierdzeniem naruszenia umowy
o dofinansowanie projektu. Po prostu beneficjenci nie realizują projektów, tak jak założono w umowie. Najczęściej są to przypadki tzn. niepełnego zrealizowania inwestycji. Beneficjent mógł np. wcześniej wystąpić o zmianę zakresu rzeczowego inwestycji
i uzyskać pomoc w niższej kwocie, jednak nie podjął żadnych działań. Zdarza się też,
że podczas przeprowadzenia kontroli u beneficjenta stwierdza się brak wykonania zakresu rzeczowego inwestycji zadeklarowanego w umowie. Znany jest taki przypadek,
gdy samowolna zmiana przez beneficjenta charakteru ekonomiczno-technicznego
oraz funkcji przeznaczenia całego przedsięwzięcia, które zostało objęte dofinansowaniem ze środków UE, doprowadziła do stwierdzenia złamania umowy i odebrania
udzielonej pomocy. Inna historia to historia beneficjenta, który nie dotrzymał warunków umowy – nie zatrudnił 8 nowych pracowników, a jedynie 4. Oznaczało to wyraźnie, że naruszone zostały przepisy umowy dotyczące wymogu utworzenia konkretnej
liczby nowych miejsc pracy. W związku z umowami zdarza się też beneficjentom nie
przedstawiać rzetelnej dokumentacji rozliczeniowej pozwalającej na zrealizowanie
płatności zgodnie z warunkami umowy.
Zdarzają się też nieprawidłowości dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. W przypadku jednego z grantów elementem inwestycji były tablice
informacyjno-reklamowe, które zostały przygotowane niezgodnie z regułami gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Wydatki poniesione na przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w tym przypadku
nie mogły stanowić kosztów kwalifikowanych.
Jednym z typów nieprawidłowości jest też przekraczanie terminów, chociażby we
wnioskach o płatność czy też w wysyłce lub uzupełnieniu dokumentów.
Nieprawidłowości w realizacji inwestycji to takie, które polegają m.in. na:
• Objęciu finansowaniem kosztów robót zafakturowanych przez wykonawcę w
okresie realizacji inwestycji, a wykonanych przed datą zawarcia umowy przez
beneficjenta;
• Objęciu finansowaniem kosztów robót zafakturowanych przez wykonawcę w
okresie realizacji inwestycji, a obejmujących zakup materiałów dla potrzeb inwestycji po dacie wynikającej z protokołu końcowego odbioru wykonanych robót
oraz po terminie realizacji inwestycji, który został określony w umowie;
• Dokonaniu kompensaty rozliczeń pomiędzy beneficjentem a wykonawcą robót;
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• Dokonywaniu i przyjmowaniu płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego przedsiębiorcy;
• Nieprzechowywaniu oryginałów dokumentów.
Wnioskodawcom zdarza się także popełniać kuriozalne nieprawidłowości. Jeden
z nich np. przedstawił do wniosku o pomoc finansową świadectwo ukończenia szkoły, którego autentyczności szkoła nie potwierdziła. Drugi, sprzedał obiekt, na który
dostał refundację z programu Unii Europejskiej. W związku z powyższym zwrócił
otrzymane środki finansowe wraz z odsetkami. Trzeci, po negatywnej dla siebie kontroli projektu, rozwiązał spółkę, zakładając, że w ten sposób uniknie konsekwencji
popełnionych przez siebie nieprawidłowości.
Analiza wielu przypadków, ze strony zarówno beneficjentów, jak i instytucji uczestniczących w zarządzaniu środkami finansowymi UE w Polsce prowadzi nas do przekonania, że prawidłowe wykorzystanie tych pieniędzy jest kluczem do sukcesu projektu.
Warto zatem uważać na wszelkie rafy i trudności w realizacji projektu i pamiętać, że
kontrole projektu, które dotyczą wszystkiego i wszystkich są głębokie i bardzo drobiazgowe. Na dodatek mogą je prowadzić różne instytucje. Od tego, co przyznał grant,
po Urząd Kontroli Skarbowej i Komisję Europejską. Wszelkie świadome kombinacje
i próby obchodzenia reguł realizacji projektu, a także nieświadome niedopilnowanie
i brak ostrożności i znajomości procedur nigdy nie kończą się dobrze. Pamiętajmy,
w przypadku projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej zasada „nieznajomość prawa nie tłumaczy” jest jak najbardziej zasadna i obowiązująca.

— 221 —

— 222 —

AFILIACJ E
DR HAB. CZESŁAW MAJ, PROF. UMCS
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta (Wydział
Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie); dyscyplina naukowa: nauka o
polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, teoria polityki.
Z ainteres owani a b ad awcze: teoria polityki, teoria stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, historia dyplomacji, socjologia stosunków międzynarodowych oraz instrumenty kształtowania międzynarodowej opinii publicznej.
D orob ek nau kow y : ponad 50 publikacji, w tym m.in. 1 monografia („Wartości polityczne
w stosunkach międzynarodowych", Lublin 1992), 2 publikacje pod redakcją oraz liczne artykuły naukowe. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
DR HAB. ZBIGNIEW CZACHÓR, PROF. UAM
Prawnik, politolog i dziennikarz, specjalista w prawie Unii Europejskiej i prawie wspólnotowym, prawie międzynarodowym publicznym oraz w międzynarodowych stosunkach politycznych; profesor UAM w Poznaniu; prezes zarządu Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej;
kierownik Pracowni Badań nad Integracją Europejską UAM; kierownik Podyplomowego Studium Administracji Europejskiej oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Europie i Integracji Europejskiej UAM. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Administracji PWSZ w Gorzowie
Wielkopolskim. Stały Doradca Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.
DR MARCIN GÓRSKI
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, dyscyplina naukowa: prawo europejskie, prawo międzynarodowe publiczne.
Z ainteres owani a b ad awcze: zasady ogólne prawa UE, stosunki zewnętrzne UE, umowy
międzynarodowe UE, kompetencje UE.
D orob ek nau kow y : autor ok. 50 publikacji z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego.
DR WOJCIECH KNIEĆ
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Socjologii Obszarów Rustykalnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w analizowaniu nowych trendów w rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności powiązanych z oddolną aktywnością
wiejskich wspólnot lokalnych oraz związanych z programami Unii Europejskiej dla wsi i rolnictwa.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, opracowań, raportów badawczych, a także wielu opracowań popularnonaukowych. Zaangażowany w działania międzynarodowych programów badawczych nad rozwojem wsi. Działa społecznie, jest członkiem zarządu LGD „Podgrodzie Toruńskie”.
Z ainteres owani a b ad awcze: socjologia wsi i rolnictwa.
D orob ek nau kow y : ponad 50 publikacji naukowych, w tym m.in. 2 monografie, 2 publikacje pod redakcją, ponad 10 artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych.
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D o d at kowe osi ąg nię ci a: ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich „Euracademy Association”.
DR KAROLINA MARCHLEWSKA
Doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce, Dyrektor Ośrodków Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Inowrocław oraz Centrum Europejskiego im. Roberta
Schumana przy Wyższej Szkole Gospodarki. Naukowo związana z Wyższą Szkołą Gospodarki
w Bydgoszczy. Członek Team Europe (Polska).
Z ainteres owani a b ad awcze: Welfare State oraz społeczno-ekonomiczny wymiar Unii
Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków pracy w UE i polityki flexicurity.
D orob ek nau kow y : ok. 30 publikacji, w tym 8 druków zwartych (prace pod redakcją naukową) oraz liczne artykuły naukowe poświęcone polityce regionalnej i socjalnemu wymiarowi Unii Europejskiej.
DR RAFAŁ WILLA
Doktor nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta (Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w
Toruniu); dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: europeistyka.
Z ainteres owani a b ad awcze: polityka spójności UE, system instytucjonalny UE, lobbing
w UE, relacje międzynarodowe UE.
D orob ek nau kow y : współautor 3 monografii, autor 14 artykułów naukowych i 2 recenzji.
D o d at kowe osi ąg nię ci a: 1) Nagroda Zespołowa III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację „Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe”, 2009;
Targi Wydawnictw Ekonomicznych (SGH, Warszawa 2009): „Leksykon funduszy Unii Europejskiej” wyróżniony w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego
2008/2009 w kategorii Nauki Polityczne.
MGR MIKOŁAJ JASIAK
Prawnik, politolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Z ainteres owani a b ad awcze: prawo Unii Europejskiej, arbitraż.
D orob ek nau kow y : 4 publikacje w zakresie m. in. arbitrażu i ekonomicznej analizy prawa.
D o d at kowe osi ąg nię ci a: członek Association for International Arbitration.
MGR AGNIESZKA JEZIERSKA
Magister prawa i magister administracji, wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki (Zakład
Prawa Gospodarczego, współpracownik Pracowni Analiz i Badań Europejskich), doktorantka
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Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego; dyscyplina naukowa: prawo międzynarodowe publiczne, administracja, turystyka i rekreacja – aspekty prawne.
Z ainteres owani a b ad awcze: prawo samostanowienia narodów, prawo komunalne, umowa o świadczenie usług turystycznych.
D orob ek nau kow y : ponad 100 artykułów z zakresu prawa i administracji, w tym prawa
międzynarodowego publicznego oraz dwie publikacje pod redakcją.
MGR BEATA JURKOWSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Uzyskała
stopień magistra na kierunku Stosunki Międzynarodowe w 2009 r. Praca magisterska dotyczyła integracji Turcji z Unią Europejską.
Z ainteres owani a b ad awcze: integracja europejska i problemy akcesji Turcji do UE.
D orob ek nau kow y : 4 publikacje (w tym 2 druki zwarte i 2 teksty opublikowane na łamach
Portalu Spraw Zagranicznych).
D o d at kowe osi ąg nię ci a: stypendystka programu Erasmus w Turcji 2008/2009, laureatka
konkursu Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Wyższej
Szkoły Gospodarki na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej (edycja 2009).
MGR BEATA MASTER
Doktorantka nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (dyscyplina naukowa: nauka o polityce), zatrudniona w Zespole ds. Projektów i Szkoleń w Górnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.
Z ainteres owani a b ad awcze: teoria integracji, integracja europejska, Unia Europejska,
fundusze europejskie, polska polityka integracyjna.
D orob ek nau kow y : publikacje na temat Unii Europejskiej wydane przez Punkt Informacyjny Europe Direct w Katowicach.
D o d at kowe osi ąg nię ci a: u kończenie Jagiellońskiej Kuźni Dyplomatów – trzecie miejsce
w ogólnopolskim egzaminie końcowym.
MGR SYLWIA OSOWSKA
Magister socjologii, doktorantka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny,
Instytut Socjologii), zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego na stanowisku inspektora ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich; dyscyplina naukowa: nauka o obszarach rustykalnych, specjalność naukowa: socjologia obszarów wiejskich.
Z ainteres owani a b ad awcze: socjologia obszarów wiejskich.
D orob ek nau kow y : 1 publikacja, ponadto 2 publikacje w przygotowaniu.
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MGR MARIUSZ RUSZEL
Doktorant Studium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę
doktorską oraz prowadzi zajęcia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego. Dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe.
Z ainteres owani a b ad awcze: p olityka energetyczna.
D orob ek nau kow y : liczne artykuły naukowe poświęcone polityce energetycznej.
D o d at kowe osi ąg nię ci a: ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
MGR ARKADIUSZ SAWALA
Radca prawny, od 1996 r. prowadzi kancelarię radcowską w Poznaniu ukierunkowaną na sprawy gospodarcze, handlowe, cywilne i upadłościowe. Ponadto zajmuje się tematyką prawa europejskiego w zakresie doradztwa w zakresie obsługi funduszy europejskich oraz prowadzenia
spraw i postępowań w zakresie naruszeń prawa europejskiego.
MGR ARTUR SOBOLEWSKI
Magister prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktorant w Instytucie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; pracownik Urzędu Miasta w Kielcach i członek rad nadzorczych spółek z udziałem miasta.
Z ainteres owani a b ad awcze: prawo Unii Europejskiej, zagadnienia rozwoju regionalnego.
D orob ek nau kow y : 2 artykuły poświęcone problematyce corporate governance.
MGR MIKOŁAJ J. TOMASZYK
Magister (w zakresie: nauki o polityce); specjalizacje: administracja samorządowa, administracja europejska. Doktorant w Pracowni Badań nad Integracją Europejską UAM, Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Promotor pracy doktorskiej: dr hab. Zbigniew Czachór,
prof. UAM; temat: „Ponadnarodowe i międzyrządowe zmiany w Unii Europejskiej po Traktacie Ustanawiającym Konstytucję dla Europy”.
Z ainteres owani a b ad awcze: proces integracji europejskiej, mechanizmy zmiany i regulacji w Unii Europejskiej, prezydencja państwa w RUE, budżet i planowanie finansowe w UE.
D orob ek nau kow y : 15 publikacji, w tym m.in. 3 publikacje pod redakcją oraz liczne artykuły naukowe poświęcone kwestiom zmiany traktatowej w UE, integracji Polski z UE, przygotowaniom Polski do przewodnictwa w RUE, planowaniu budżetowemu w UE.
D o d at kowe osi ąg nię ci a: członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, konsultant
w Europe Direct, w latach 2006-2009 koordynator programu IP Socrates Erasmus, do IX 2010
doradca posłanki do PE Sidonii E. Jędrzejewskiej.
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MGR IRENEUSZ TOMECZEK
Magister socjologii ogólnej, zatrudniony w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
gdzie zajmuje się realizacją projektu Regionalny Ośrodek EFS Katowice jako specjalista ds.
Informacji i Promocji oraz projektu EuroTrener, w ramach którego pełni rolę specjalisty ds.
monitoringu i rozliczeń; wcześniej pracownik Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
i Europe Direct – Katowice; doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyscyplina naukowa: socjologia, specjalność naukowa: teorie kierowania, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój.
Z ainteres owani a b ad awcze: teorie kierowania, społeczna odpowiedzialność biznesu,
zrównoważony rozwój.
D o d at kowe osi ąg nię ci a: w latach 2002/2003 stypendysta Prezesa Rady Ministrów, w latach 2005-2009 stypendysta Uniwersytetu Śląskiego, autor publikacji z zakresu funduszy europejskich na stronach branżowych, zwycięzca konkursu CSR – case study w roku 2009, Złoty
Certyfikat specjalisty ds. informacji i promocji Regionalnego Ośrodka EFS.
MGR MARTA TYBURA
Magister europeistyki, specjalizacja: prawo instytucjonalne UE, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskiej Akademii
Dyplomacji, specjalizacja: służba zagraniczna, koordynator Punktu Informacyjnego Komisji
Europejskiej Europe Direct – Inowrocław przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, pracownik Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy WSG.
Z ainteres owani a b ad awcze: integracja europejska, rozwój instytucjonalny oraz demokratyzacja struktur europejskich, udział parlamentów narodowych w unijnym procesie legislacyjnym.
MGR KRZYSZTOF WASILEWSKI
Pracownik Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct – Gorzów Wielkopolski przy
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz Euroregionalnego Ośrodka Badań
przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Magister
stosunków międzynarodowych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (czerwiec 2008 r.). Doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu
Zielonogórskiego (termin obrony rozprawy doktorskiej: październik/listopad 2010 r.); dyscyplina naukowa: historia, specjalność naukowa: najnowsza historia Polski.
Z ainteres owani a b ad awcze: transformacja systemowa w Europie Środkowej, dzieje polskiej emigracji powojennej, rola sportu w stosunkach międzynarodowych.
D orob ek nau kow y : 15 artykułów naukowych, przygotowywane 3 publikacje pod redakcją,
artykuły publicystyczne drukowane w prasie polskiej i amerykańskiej.
D o d at kowe osi ąg nię ci a: pomysłodawca oraz sekretarz Stowarzyszenia Naukowego
„Polska w Świecie”, członek komitetów naukowych i organizacyjnych czterech konferencji naukowych (m.in. wspólnie z Instytutem Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Zamiejscowym Instytutem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim i Uniwersytetem Zielonogórskim).
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JOANNA WÓJTOWICZ
Studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); stażystka Punktu Informacyjnego
Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Z ainteres owani a b ad awcze: prawo europejskie, polityka zagraniczna Unii Europejskiej,
bezpieczeństwo i obrona, organizacje międzynarodowe.
MGR PAWEŁ WRÓBEL
Magister socjologii, doktorant Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; zatrudniony w Gabinecie Komisarza UE ds. budżetu i programowania finansowego;
dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, polityka energetyczna.
Z ainteres owani a b ad awcze: stosunki międzynarodowe, polityka energetyczna Unii Europejskiej.
D orob ek nau kow y : 3 publikacje, w tym 2 publikacje pod redakcją, a także artykuły naukowe poświęcone polityce międzynarodowej.
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AB STR ACT S
KRZYSZTOF WASILEWSKI
CENTRAL EUROPE – BETWEEN THE USA AND THE EUROPEAN UNION.
A HISTORICAL SKETCH
Since 1989 Central Europe has been pursuing a two-pronged policy. On the one hand, it has
been seeking close relations with the United States but on the other hand, from the beginning,
it has wanted close integration with Western Europe. In the early 21st century it became clear
that in the long run such a policy does not seem to be working. How, then, should the region
in question act in the light of recent challenges in international relations?

RAFAŁ WILLA
THE EUROPEAN UNION RELATIONS WITH THE RUSSIAN FEDERATION
– CURRENT STATE AND PROSPECTS
Russia is the EU's largest neighbour and the third-largest trading partner (after the United
States and China). This country is also one of the most important suppliers of energy resources
for the member states of the organization. Only these elements make the relationship between the two entities very important not only for the whole continent, but even for the world.
Although the relationship is neither harmonious nor easy, both parties - for various reasons need each other. This article aims to trace the history of their mutual relations and outline the
prospects for their further development.

BEATA JURKOWSKA
THE EUROPEAN UNION AS A POLITICAL AND ECONOMIC PARTNER
FOR TURKEY
The establishment of the Republic of Turkey in 1923 by Mustafa Kemal Ataturk and introducing numerous reforms aimed at modernization and secularization of the state were supposed
to incorporate Turkey into the circle of Western civilization. In addition to these, Turkey’s
relationship with the West was highlighted by Ankara’s membership in such organizations as
NATO (1952), the Council of Europe (1949) and OECD (1961). Turkey's efforts to access the
European Union (EU) have lasted for over 45 years and have not been successful yet. During
this time, however, Turkey has become a member of all major European organizations, with
the exception of the EU - its largest trading partner.

AGNIESZKA JEZIERSKA, MARCIN GÓRSKI
THE EUROPEAN UNION AS A BRIDGE BUILDER BETWEEN
THE MEDITERRANEAN COUNTRIES
The paper presents the EU relations with Mediterranean countries in the political, legal and
financial context. The authors point out why this region is important for the EU and what roles
it has to play in this area. The Mediterranean Sea offers the EU new opportunities to extend its
influence and role in the international arena, namely, as the authors unanimously emphasize,
this is a chance to advance its role from a bridge builder, linking the countries of the region, to
the role of a leader taking responsibility for the region.
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ARTUR SOBOLEWSKI
THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD
POLICY
The Committee of the Regions has no explicit treaty competence as far as the EU external relations are concerned. The Committee maintains relations with the authorities of the countries
benefiting from the European Neighbourhood Policy, showing particular interest in the Union
for the Mediterranean, the Eastern and the Northern Partnership and the EU – Russia relation.
The Committee within the ENP framework engages in opinion-giving activities (mandatory
and own-initiative). The Committee is a body co-responsible for the creation of associations
of local and regional authorities of the EU member states and the ENP countries. The significant involvement of the Committee of the Regions in EPS strengthens its position in the EU
institutional system.

PAWEŁ WRÓBEL
THE EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY AND DIPLOMACY IN THE CONTEXT
OF TREATY PROVISIONS
Currently the European Union aspires to leading role on the international stage. The basis
for these aspirations is its enormous joint potential, among other economic, financial and
political, which all the member countries have. Their implementation is to be facilitated by
the Lisbon Treaty which entered into force on 1 December 2009, after almost two years of
ratification by the EU members. Since then the EU has had better tools to face the challenges
of the 21st century in the international arena. An open question remains whether the created
mechanisms are effectively used.

BEATA MASTER
THE IMPORTANCE OF THE EUROPEAN UNION PRESIDENCY
IN THE 21st CENTURY
Chairing the Council of the European Union underlines and highlights the importance of the
member state in the integrated Europe. However, recent modifications to the treaties have
given rise to quite significant changes in the functioning of this institution. The understanding of the very concept of the presidency has developed, as well as its functions and working
methods, which has directly affected the presidency forms. The paper presents the face of the
Presidency and its role both before and immediately after the Lisbon Treaty, and examines the
possibilities to act on those changes, which the countries taking over the Presidency might
explore.

MARTA TYBURA
STRENGTHENING THE EUROPEAN UNION DEMOCRATIC LEGITIMACY
BY TIGHTENING COOPERATION AMONG NATIONAL PARLIAMENTS
WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE BASIS OF THE REGULATIONS
CONTAINED IN THE TREATY OF LISBON
The article presents issues related to gradual democratization of the European structures and
attempts to analyze the relationship among national parliaments and the European Parliament. A lot of attention has been devoted to the gradual evolution of the position of national
parliaments in the European arena. The article examines and evaluates the regulations of the
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Lisbon Treaty concerning the cooperation among national parliaments of the EU member
states and the European Parliament.

MIKOŁAJ JASIAK
PROTECTION OF FAMILY LIFE AND FREE MOVEMENT OF CITIZENS
IN THE LIGHT OF THE COURT OF JUSTICE RULINGS
The subject matter of this paper is the European Court of Justice rulings on the protection of
family life. The line of adjudication in Carpenter case and Chen case presented in the article,
might, in the author’s opinion, inspire the European Commission to analyze obstacles to free
movement of citizens. The analysis, which aims to take measures to strengthen the position of
citizens in the European Union, is one of the strategic initiatives of the European Commission
in 2010.

MARIUSZ RUSZEL
PERSPECTIVES FOR TH EU ENERGY POLICY DEVELOPMENT
The paper aims to identify potential development directions of the European Union energy
policy, which is currently dominated by particular interests of the member countries. Ensuring
energy security for the member countries appears to be a dynamic process that must take into
account not only the changing geopolitical conditions and resulting from them risks, but also
the distribution of energy resources, as well as development trends related to the implementation of new alternative technologies. Poland in the face of all these challenges should take
advantage of its resources potential and the upcoming presidency of the European Union to
increase its voting power in Brussels.

IRENEUSZ TOMECZEK
SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF POLAND
The topic of sustainable development is becoming in the 21st century not only a fashion but
also a necessity. Irresponsible use of resources leads to their depletion and environmental degradation, which is why it is important to promote and implement the economy consistent
with the principles of sustainability. The article defines the concept of sustainable development. It also presents international, the EU and national legal acts, which put the emphasis
on sustainable development. The paper analyses the Polish situation after Poland’s accession
to the European Union, as well as pro-ecological attitudes of the Poles. The decalogue of eco-development showing how to use resources rationally is the summary of the article.

WOJCIECH KNIEĆ
THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AS A SOURCE OF BUREAUCRATIC
DYSFUNCTION. THE EXAMPLE OF POLAND
From the dawn of the European Communities to the present time the Common Agricultural
Policy of the European Union has been the most expensive internal policy of the organization.
It is layered by multiplying bureaucratic apparatus, and in order to substantiate the expenditure of such significant public resources on both the CAP and its extensive administrative
structure - its ideological foundation is being constituted by dynamically redefined axiological
justifications of this policy in the appropriate form and scale. The article in particular exami— 231 —

nes the transition from the justifications that take into account the interests of the inhabitants
of rural areas (maintenance of farm income, fighting the multi-dimensional crisis in rural areas, etc.) to presentation of the CAP as a tool to provide public goods (biodiversity, landscape,
rural culture, culinary heritage, etc.) on a scale of global society. The analyses of bureaucratic
structures co-existing along with the CAP are focused on highlighting a series of dysfunctions,
with a bureaucratic vicious circle at the head, contributing to, among other things, to considerable absorption delays, deterring from the use of the EU funds and the colonization of the
bottom-up initiatives by the local governments. At the end of the article different scenarios for
the future of the CAP are considered including weeding out the observed dysfunctions.

SYLWIA OSOWSKA
THE RURAL DEVELOPMENT POLICY FOR 2007-2013 AS THE DRIVING FORCE
BEHIND THE CHANGES IN THE POLISH VILLAGE, ON THE EXAMPLE
OF "VILLAGE RENEWAL AND DEVELOPMENT" MEASURE
The aim of the article is to describe the impact of the Rural Development Policy for 2007 - 2013
(RDP 2007-2013) on the changes in rural areas in Poland. Firstly, the history of RDP 20072013 development is discussed. Secondly, the beginning of the programme implementation,
namely "Village renewal and development." is dealt with. Finally, the conclusions resulting
from the first three years of the programme are presented. The analysis has been based on the
rural development proposed by Waclaw Idziak.

MIKOŁAJ J. TOMASZYK
CONDITIONS OF THE EU FINANCIAL FRAMEWORK NEGOTIATIONS
FOR 2014-2020 IN THE LIGHT OF "EUROPE 2020" STRATEGY
The full success of the Lisbon Strategy was prevented by too high aspirations of the European
Commission (EC) and the member states, the lack of an effective mechanism for monitoring
the strategy implementation, the European Union (EU) enlargement in 2004 and 2007, and
counteracting the effects of the economic crisis.
The EC has developed a new plan for the EU economic recovery. "Europe 2020" defines strategic priorities for economic development along with the financial instruments from the EU
budget and the budgets of the member states. The document can be read as a projection of the
Multi-annual Financial Framework (MFF) for 2014-2020.
The lack of consensus between the European Parliament (EP) and the Council of the European Union (CUE) in the conciliation process concerning the EU budget for the year 2011 still
allows the European capitals to present negotiating positions in relation to the MFF. These are
important signals for Poland which, in the second half of 2011, will take over the presidency of
the Council together with Denmark and Cyprus.

DAGMARA MOSKWA
UKRAINE TOWARDS THE UE AND NATO. ONE THE ROAD TO INTEGRATION?
The year 1991 was a watershed in the history of the whole world. It brought the disintegration of "colossus with feet of clay" – the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Its ruins
gave rise to new independent states that were faced with a serious choice: succumb to Russia’s
influence or follow the way to strengthen relations with the West? That situation also applied
to Ukraine. The paper discusses the European Union (EU) and the North Atlantic Treaty Or— 232 —

ganization (NATO) expectations of Kiev, the attitudes of the major Ukrainian politicians to
accessing these organizations, as well as the changes in Ukraine's foreign policy sparked by
"The Orange Revolution".

JOANNA WÓJTOWICZ
THE EU POLICY TOWARDS SELECTED COUNTRIES AND REGIONS
One of the main aspirations of the European Union is the need to play a significant role in
the international arena. Its treaty objective, in addition to socio-economic development, is to
strengthen the EU identity and independence for the world’s peace, security and progress. The
EU should speak with one voice to be able to face global challenges. The result of long-standing efforts is the Common Foreign and Security Policy, under which the Union undertakes
international initiatives and maintains an extensive network of international relations. The key
initiatives include partnership and neighbourhood relations, as well as the efforts to stabilize
the crisis-affected regions. However, as practice shows, the existence of legal arrangements and
the significant involvement of the European Union do not always go hand in hand with the
effectiveness of the action taken.
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PUNKTY INFORMACYJNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ
EUROPE DIRECT W POLSCE
Dążąc do ujednolicenia swoich kanałów informacyjnych, w roku 2005
Komisja Europejska powołała do życia sieć punktów o nazwie EUROPE
DIRECT, których głównym zadaniem jest udzielanie informacji i porad związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W roku 2009 sieć ta została rozszerzona o nowe punkty, których
obecnie w Unii Europejskiej jest około 500, zaś w Polsce 26.
Punkty informacyjne Komisji Europejskiej Europe Direct to ośrodki, które odwiedzać
można osobiście lub kontaktować się za pośrednictwem telefonu czy poczty elektronicznej.
Ponadto oferują one:
• bezpłatne publikacje, broszury informacyjne i przewodniki;
• bezpłatne połączenie z centrum Europe Direct pod numerem 00 800 67891011;
• odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich;
• komputery z dostępem do serwisu Europa – portalu internetowego UE;
• mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający obywatelom poinformowanie Brukseli o
ich problemach, wątpliwościach i uwagach na dowolny temat związany z działalnością UE i
jej wpływem na życie obywateli;
• aktywne działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych.
Nazwa punktu

Adres

Telefon, faks

www, mail

Województwo podlaskie
1

Europe Direct
– Białystok

ul. Lipowa 14,
Białystok

tel.: (85) 744 24 43

europe-direct@bialystok.bia.pl
www.europe-direct.bialystok.pl

Województwo kujawsko-pomorskie
2

Europe Direct przy 85-229 Bydgoszcz
Wyższej Szkole Gospo- ul. Garbary 3
darki w Bydgoszczy

tel.: (52) 567 00 60 europe.direct@byd.pl
www.europe_direct_byd/61 wew. 30/31
fax: (52) 567 00 69 goszcz.byd.pl

3

Europe Direct Inowro- 88-100 Inowrocław
cław przy Wydziale
ul. Poznańska 43/45
Zamiejscowym Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

tel.: (52) 567 00 90
wew. 406
fax: (52) 567 00 90
wew. 406

europe_direct_inowroclaw@
byd.pl
www.europe_direct_inowroclaw.byd.pl

Województwo śląskie
4

Punkt Informacji Eu- ul. Kościuszki 6,
rope Direct – Katowice Katowice

tel.: (32) 209 17 01

europe-direct@europe-direct.
katowice.pl
www.europe-direct.katowice.pl

5

Książnica Beskidzka
– Punkt Informacyjny
Europe Direct

tel.: (33) 812 35 20

europe_direct@bielsko.biala.pl
www.europe-direct.bielsko.pl

ul. Słowackiego 17a,
Bielsko-Biała

Województwo lubelskie
6

Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Lublin

ul. Leszczyńskiego
14/1-3, Lublin

tel.: (81) 534 61 91

europe-direct@europe-direct.
lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

7

Centrum Informacji
Europejskiej Europe
Direct w Zamościu

ul. Akademicka 4,
Zamość

tel.: (84) 677 67 76

europe_direct@zamosc.pl
www.europedirect.zamosc.pl

Województwo lubuskie
8

Lubuski Punkt
ul. Jagiellończyka 8,
Informacyjny Europe
Gorzów
Direct – Gorzów Wiel- Wielkopolski
kopolski

tel.: (95) 722 38 66

europe-direct-gorzow@lubuskie.pl
www.europe-direct.lubuskie.pl

9

Lubuski Punkt
Informacyjny Europe
Direct – Zielona Góra

tel.: (68) 456 52 36

europe-direct-zielonagora@
lubuskie.pl
www.europe-direct.lubuskie.pl

ul. Podgórna 7,
Zielona Góra

Województwo warmińsko-mazurskie
10

Europe Direct –
Olecko

ul. Kolejowa 31,
Olecko

tel.: (87) 520 10 60

europedirect_olecko@wmirol.org.pl
www.europe-direct.olecko.pl

11

Europe Direct – Warmia i Mazury

al. Piłsudskiego
32/208, Olsztyn

tel.: (89) 535 48 43

europe_direct@olsztyn.wmirol.org.pl
www.europe-direct.olsztyn.pl

Województwo mazowieckie
12

Punkt Informacji Europe Direct – Ostrołęka

ul. Kuklińskiego 4 a,
Ostrołęka

tel.: (29) 760 30 45

ar r mpw @ ar r mpw. org . p l ;
eud@europe-direct.ostroleka.pl
www.europe-direct.ostroleka.pl
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Punkt Informacyjny
Europe Direct – Warszawa

pl. Konstytucji 4,
Warszawa

tel.: (22) 331 72 20

europe-direct@um.warszawa.pl
http://europedirect.um.warszawa.pl
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Europe Direct –
Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina
4, Gdańsk

15

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13,
Kołobrzeg

Województwo pomorskie
tel.: (58) 344 41 11

morena@morena.org.pl
http://www.europedirectgdansk.morena.org.pl/news.php

Województwo zachodniopomorskie
tel.: (94) 355 15 33

europe-direct.kolobrzeg@europe-direct.kolobrzeg.eu

Województwo wielkopolskie
16

17

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Południowa Wielkopolska

ul. ks. kard. M.
Ledóchowskiego 36,

tel.: (62) 736 10 27

europe-direct.ostrow@ctiw.pl
www.europe-direct.ostrow.
ctiw.pl

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Poznań

Al. Niepodległości
2, Poznań

tel.: (61) 853 71 32

europe-direct.poznan@irpoznan.com.pl
www.europe-direct.poznan.pl

Ostrów Wielkopolski

Województwo małopolskie
18

Małopolski Punkt
ul. Warszawska 24,
Informacji EuropejKraków
skiej –Europe Direct w
Krakowie

tel.: (12) 628 25 87

europe-direct.krakow@transfer.edu.pl
http://www.europe-direct-krakow.pl

19

Europe Direct Tuchów

tel.: (14) 652 54 36
wew. 25

europe-direct@tuchow.pl
www.europe-direct.tuchow.pl

ul. Chopina 10,
Tuchów

Województwo opolskie
20

Punkt Informacyjny
ul. Spychalskiego 1a, tel.: (77) 40 33 641
Europe Direct – Opole Opole

21

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Pabianice

ul. św. Jana 10,
Pabianice

tel.: (42) 2121326

europe-direct@europe-direct.
pabianice.pl
www.europe-direct.pabianice.pl
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Punkt Informacyjny
Europe Direct – Piotrków Trybunalski

ul. Dąbrowskiego
20, Piotrków Trybunalski

tel.: (44) 649 76 62

europe-direct@piotrkow.pl
www.europe-direct.piotrkow.
info.pl

europe-direct.Opole@ocrg.
opolskie.pl
w w w.europ e-direc t.o crg.
opolskie.pl

Województwo łódzkie

Województwo podkarpackie
23

Punkt Informacyjny
Europe Direct
w Przemyślu

pl. Dominikański 3,
Przemyśl

tel.: (16) 678 50 54
wew.266 i 285

europe-direct@powiat.przemysl.pl
www.europe-direct.powiat.
przemysl.pl

24

Punkt Informacyjny
Europe Direct – Rzeszów

ul. Sokoła 4 a/2,
Rzeszów

tel.: (17) 853 27 24

ed-rzeszow@europe-direct.
rzeszow.pl
www.europe-direct.rzeszow.pl

25

Dolnośląski Punkt
Informacyjny Europe
Direct we Wrocławiu

ul. Strzegomska 47,
Wrocław

tel.: (71) 355 45 65

europedirect@europedirect-wroclaw.dsw.edu.pl
www.europedirect-wroclaw.
dsw.edu.pl

26

Punkt Informacyjny
Europe Direct
– Legnica

ul. Macieja Rataja
32, Legnica

tel.: (76) 862 07 27

biuro@europe-direct-legnica.pl
www.europe-direct-legnica.pl

Województwo dolnośląskie

