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wystąpień szefów 
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Streszczenie 
Debaty o przyszłości Europy organizowane w Parlamencie Europejskim były dla szefów państw lub 
rządów jedyną w swoim rodzaju okazją do przedstawienia poglądów na temat kierunku, jaki w 
przyszłości powinna obrać UE-27. Inicjatywa ta pokazała, że z jednej strony poszczególni mówcy 
mają różne zdania co do tego, które obszary polityki są ważne, lecz z drugiej strony ich opinie na 
wiele tematów są zbieżne. Punktem, co do którego wszyscy się zgodzili, była wartość dodana 
członkostwa w UE związana z płynącymi z niego korzyściami dla gospodarki albo bezpieczeństwa. 
Wszyscy mówcy zgodnie uznali, że wyzwaniom XXI wieku państwa członkowskie nie mogą stawić 
czoła w pojedynkę, niezależnie od ich wielkości czy dobrobytu gospodarczego. W tym kontekście 
wszyscy podkreślili potrzebę jedności UE, nawiązując również do wartości UE, które należy chronić, 
choć źródła tych wartości są według mówców różne.  

Chcąc uznać znaczenie unijnej wartości dodanej, niektórzy prelegenci zwrócili uwagę na potrzebę 
zacieśnienia więzi między strukturami UE a obywatelami europejskimi. Zdaniem jednych mówców 
należy bardziej zaangażować obywateli w unijny proces decyzyjny, zdaniem innych należy ich lepiej 
informować o dokonaniach UE. Z debat wynika, że brak jest szczególnego zainteresowania reformą 
traktatów, zatem ulepszenia należałoby wprowadzić w ramach obowiązującej struktury prawnej. 
Jeśli chodzi o wyznaczenie priorytetów politycznych, mówcy wskazywali najczęściej na migrację, 
zmianę klimatu i bezpieczeństwo jako trzy najważniejsze obszary. Jednak podobnie jak w przypadku 
innych dziedzin polityki tu również zdania co do stopnia zaangażowania UE były podzielone. Innym 
punktem spornym pozostaje kwestia, czy należy zrezygnować z zasady jednomyślności, a jeśli tak, 
to w jakich dziedzinach. Analiza pokazała też, że czasami wybór tematów był podyktowany nie tylko 
określoną przynależnością polityczną prelegenta, lecz również aktualnymi wydarzeniami 
międzynarodowymi (jak np. spór handlowy z USA) czy zagadnieniami rozpatrywanymi na szczeblu 
UE (jak np. główni kandydaci, czyli Spitzenkandidaten). Debata stanowiła także platformę, na której 
szefowie państw lub rządów mogli wysunąć własne propozycje. Dzięki temu pojawiły się nowe, choć 
potencjalnie sprzeczne pomysły dotyczące dziedzin związanych z polityką oraz szerzej 
pojmowanych kwestii instytucjonalnych.  

Jeśli chodzi o kluczowe obszary polityki zawarte w niniejszym dokumencie, w kwestii UGW nadal 
istnieją rozbieżności między podejściem polegającym na ograniczaniu ryzyka (czyli równowadze 
budżetowej i zdrowym systemie bankowym) i stanowiskiem podkreślającym potrzebę solidarności 
między państwami członkowskimi. Co się tyczy migracji, wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że 
potrzebna jest wspólna strategia unijna, natomiast wciąż brak jest zgodności co do reformy 
wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) i utrzymuje się podział między podejściem 
zorientowanym na solidarność a podejściem ukierunkowanym na elastyczność. Większość 
prelegentów, którzy poruszyli temat wymiaru społecznego, opowiedziała się za Europejskim filarem 
praw socjalnych. Większość z nich stwierdziła, że politykę społeczną i socjalną należy potraktować 
na szczeblu UE priorytetowo, niektórzy natomiast proponowali unijną płacę minimalną czy 
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Jeśli chodzi o handel, większość mówców wypowiadających 
się w tej kwestii zwróciła uwagę na konieczność zapobiegania protekcjonizmowi i postawom 
nacjonalistycznym, a zarazem skuteczniejszej ochrony strategicznych interesów UE i przestrzegania 
norm społecznych i środowiskowych. W kwestii wieloletnich ram finansowych (WRF) wśród 
mówców poruszających temat wielkości budżetu UE zdania były dość równo podzielone między 
tych, którzy chcieli go zmniejszyć, zwiększyć czy też ogólnie dostosować do potrzeb UE. Tu też brak 
było zgodności co do tego, czy należy pozostawić bez zmian wydatki na politykę strukturalną i 
politykę spójności. W kwestii bezpieczeństwa i obrony natomiast prelegenci byli wyjątkowo zgodni 
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co do tego, że ze względu na zagrożenia zewnętrzne Unia potrzebuje bezpieczeństwa i obrony. 
Podczas gdy istotnymi czynnikami pozostają stosunki transatlantyckie i multilateralizm, to 
większość przywódców zwróciła również uwagę na znaczenie stałej współpracy strukturalnej 
(PESCO) i Europejskiego Funduszu Obronnego. Instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa i obrony 
wciąż są jednak przedmiotem kontrowersji. Podejście przywódców do zmiany klimatu i energii 
świadczy o ponadnarodowym charakterze tych wyzwań. Dyskutowano o ograniczeniu emisji 
dwutlenku węgla i gospodarce bezemisyjnej do 2050 r., jak również konieczności promowania 
energii ze źródeł odnawialnych, dywersyfikacji dostaw i zwiększenia efektywności energetycznej. 
Na poziomie instytucjonalnym mówcy zwrócili uwagę na potrzebę większego zaangażowania 
obywateli. Opinie na temat tego, czy Europy ma być „mniej” czy „więcej”, były zróżnicowane. 
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1. Wprowadzenie 
W związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Antonio Tajani zapowiedział, że zamierza zorganizować serię debat na temat 
przyszłości Europy podczas sesji plenarnych odbywających się w ciągu półtora roku pozostałego do 
wyborów europejskich w maju 2019 r. Chciał zwrócić się do szefów państw lub rządów i innych 
czołowych postaci w Europie, aby z początkiem 2018 r. na demokratycznym i otwartym forum 
zaczęli przedstawiać swoje wizje Unii. Była to bezprecedensowa w historii instytucjonalnej 
Parlamentu inicjatywa, która pojawiła się w momencie, gdy wszystkie wypowiedzi i pomysły miały 
dużą wartość dla przywrócenia stabilności i przejrzystości procesu integracji europejskiej. 
W debatach na temat przyszłości Europy wzięła udział większość unijnych szefów państw lub 
rządów. Zaproszenie przyjęło 20 szefów państw lub rządów (rysunek 1), którzy wyrazili swoje 
poglądy w wystąpieniach podczas posiedzeń plenarnych Parlamentu (rysunek 2), a po każdym z 
wystąpień miała miejsce debata z udziałem posłów. Choć debaty początkowo planowano na 2018 r., 
to trwały one aż do ostatniej sesji plenarnej w kwietniu 2019 r. Była to cenna okazja do 
zastanowienia się nad przyszłością UE i zwiększenia świadomości zarówno obywateli, jak i polityków 
w związku z nadchodzącym szczytem w Sybinie (Rumunia) w dniu 9 maja 2019 r. oraz wyborami do 
Parlamentu Europejskiego w tym samym miesiącu. 

Rysunek 1 – Uczestnicy debat w Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Europy 
(2018–2019) 

 
Źródło danych: EPRS. 

Rysunek 2 – Państwa członkowskie, których przywódcy uczestniczyli w debatach w 
Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Europy (2018–2019) 

 
Źródło danych: EPRS. 
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2. Tendencje, podobieństwa i różnice w debatach na temat 
przyszłości Europy 

W trakcie debat na temat przyszłości Europy w Parlamencie Europejskim poruszono wiele kwestii i 
przedstawiono szereg wizji. Wszyscy prelegenci skupili się w swoich wystąpieniach na konkretnej 
kwestii, odzwierciedlając poszczególne interesy narodowe, poziom dobrobytu lub przynależność 
polityczną. Niniejsza analiza pokazuje najważniejsze podobieństwa i różnice między wystąpieniami 
i prezentuje główne poglądy, które podzielali wszyscy mówcy. 

Analizując wystąpienia wszystkich 20 szefów państw lub rządów, którzy przemawiali podczas debat 
na temat przyszłości Europy,1 można zidentyfikować szereg zbieżności, tendencji i różnic. Poniższy 
przegląd rozpocznie się od przedstawienia wspólnych poglądów, które podzielali wszyscy mówcy. 
Następnie przedstawiona zostanie analiza ich poglądów na temat głównych wyzwań stojących 
przed UE. Podkreślone zostaną różnice w wyborze kwestii politycznych poprzez zbadanie 
częstotliwości odniesień do konkretnych zagadnień oraz poziomu uwagi poświęcanej 
poszczególnym kwestiom politycznym. Przykłady pozwolą zilustrować, dlaczego pewne tematy 
były poruszane częściej przez niektórych mówców niż przez innych. Na koniec wymienione zostaną 
wszystkie nowe propozycje przedstawione przez szefów państw lub rządów w trakcie debat na 
temat przyszłości Europy.  

2.1.  Wspólne poglądy 
Podczas gdy szefowie państw lub rządów UE często zwracali uwagę w swoich przemówieniach na 
różne elementy lub poszczególne obszary polityki, w poniższej analizie wskazano główne poglądy, 
które zasadniczo podzielali wszyscy mówcy. 

Waga członkostwa w UE 
Wszyscy mówcy podkreślali korzyści, jakie ich kraj czerpie z przynależności do Unii Europejskiej. Wielu 
z nich wyraziło ten pogląd, wskazując na poprawę sytuacji gospodarczej w swoich krajach. Większość 
podkreśliła wartość dodaną, jaką zapewnia UE pod względem bezpieczeństwa, wolności, demokracji 
lub praworządności. Premier Holandii Mark Rutte stwierdził, że „wszystkie państwa członkowskie 
czerpią korzyści z jednolitego rynku, unii walutowej i swobodnego przepływu osób. Równie ważne 
jest jednak to, że UE przynosi bezpieczeństwo, stabilność i praworządność”. Kolejną korzyścią płynącą 
z członkostwa w UE, o której wspomniało wielu szefów państw lub rządów, było znaczenie Unii jako 
gwaranta pokoju. Chociaż wielu z nich postrzegało tę rolę w perspektywie historycznej, premier 
Chorwacji André Plenkovic podkreślił, że obowiązuje to również w dniu dzisiejszym. 

Premier Luksemburga Xavier Bettel zauważył, że „korzyści wynikające z członkostwa danego kraju 
w Unii są po prostu uważane za rzecz oczywistą”. Niektórzy przywódcy, np. premier Estonii Jüri Ratas, 
przyjęli na siebie część odpowiedzialności i przyznali, że „musimy mówić naszym 
przedsiębiorstwom o korzyściach płynących z jednolitego rynku i wspólnej waluty, naszym 
obywatelom o swobodnym przemieszczaniu się, a naszym studentom o programie ERASMUS”. 

                                                             

1 Premier Słowenii Marjan Sarec, który początkowo przyjął zaproszenie Parlamentu Europejskiego, ostatecznie 
postanowił odmówić udziału w debacie. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Wspólne stawienie czoła wyzwaniom  
Szefowie państw lub rządów byli również zgodni co do tego, że żadne państwo członkowskie, 
niezależnie od jego wielkości, nie jest wystarczająco duże, aby samodzielnie sprostać wyzwaniom 
XXI wieku. Premier Portugalii Antonio Costa wezwał wszystkich do „uświadomienia sobie, że 
żadnego z głównych wyzwań, z jakimi mamy do czynienia, nie da się rozwiązać lepiej poza UE przez 
każde państwo członkowskie w pojedynkę, niezależnie od stopnia jego zamożności ani liczby jego 
ludności”. 

Zachowanie jedności UE 
Każdy mówca wspomniał o potrzebie jedności, a niektórzy z nich, np. prezydent Rumunii Klaus 
Iohannis, uczynili z niej główny temat swojego wystąpienia. Premier Holandii Mark Rutte skwitował, 
że „jedność... jest przyszłością Europy”. Mówiąc o jedności, często wspomniano również o 
okazywaniu solidarności. 

Obrona wartości UE 
Innym powtarzającym się tematem było znaczenie europejskich wartości i konieczność ich obrony, 
zarówno w UE, jak i poza nią. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez podkreślił, że „nadszedł czas na ochronę 
i obronę wartości, które sprawiają, że nasz projekt jest wyjątkowy, a nawet podziwiany na świecie”. 
Europejskie wartości były często wymieniane razem z tożsamością europejską. Jednak podczas gdy 
premier Polski Mateusz Morawiecki zdefiniował tożsamość europejską jako zakorzenioną w 
chrześcijaństwie, większość pozostałych przywódców – np. prezydent Rumunii Klaus Iohannis – 
podkreślała, że tożsamość ta „opiera się na zasadach, wartościach i wspólnych interesach”. 

Istotna rola obywateli UE 
Wszyscy szefowie państw lub rządów UE, którzy przemawiali na forum Parlamentu Europejskiego, 
podkreślali ważną rolę europejskich obywateli. Lepsza komunikacja z obywatelami stanowiła dla 
większości mówców najważniejszą odpowiedź na niektóre wyzwania, przed którymi stoi obecnie UE 
(zob. rozdział 2.2 poniżej), a w szczególności na wzrost eurosceptycyzmu i populizmu. W tej kwestii 
widoczne były dwie odrębne i wzajemnie się uzupełniające perspektywy: niektórzy prelegenci 
skoncentrowali się na potrzebie bardziej aktywnego zaangażowania obywateli w proces decyzyjny 
UE i podejmowanie decyzji za pomocą dialogów obywatelskich i innych form demokracji 
bezpośredniej, natomiast inni podkreślali potrzebę zwrócenia uwagi obywateli na korzyści płynące 
z członkostwa w UE oraz na konieczność realizacji ich priorytetów. Premier Szwecji Stefan Löfven 
podsumował tę kwestię, stwierdzając, że UE „musi stale udowadniać swoją wartość dla codziennego 
życia ludzi – i ich marzeń na przyszłość”. Premier Irlandii Leo Varadkar wykazał komplementarność 
obu tych opinii, argumentując, że „obywatele muszą poczuć korzyści płynące z Europy, muszą się za 
nią opowiedzieć i aktywnie uczestniczyć w jej dalszym rozwoju”. 

Reforma UE w oparciu o obecne ramy traktatowe 
Ponadto wszyscy wyrazili opinię, że potrzebna jest reforma UE. Podczas gdy niektórzy mówcy 
krytykowali skuteczność działania UE, inni widzieli potrzebę reformy w związku z wyzwaniami, przed 
którymi stoi UE. W obu przypadkach szefowie państw lub rządów UE skłaniali się do tego, by 
przeprowadzić tę reformę w oparciu o obecne ramy traktatowe, ponieważ są one wystarczająco 
elastyczne, aby umożliwić wprowadzenie szeregu koniecznych zmian. Wielu przywódców, np. 
premier Belgii Charles Michel, uznało, że zmiana traktatu w tym momencie „przyniosłaby nawet 
efekt przeciwny do zamierzonego”. W tym kontekście niektórzy mówcy podkreślali możliwość 
wykorzystania wzmocnionej współpracy, natomiast inni sprzeciwiali się Europie wielu prędkości. 
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Tabela 1 – Przegląd tematów poruszanych przez poszczególnych szefów państw lub 
rządów 
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2.2.  Główne wyzwania stojące przed Europą 
Prelegenci przypominali liczne wyzwania, z którymi UE borykała się w ostatnich latach, zwłaszcza 
kryzys gospodarczy i finansowy, kryzys migracyjny i uchodźczy oraz wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z UE (brexit). Następnie przedstawiali główne wyzwania dnia dzisiejszego i 
nadchodzących lat (zob. wykres 3). 

Wykres 3 – Główne wyzwania wymieniane przez prelegentów 

 

Źródło danych: EPRS. 

Wymieniane wyzwania można podzielić na trzy kategorie: (i) wyzwania związane z polityką, (ii) 
wyzwania polityczne oraz (iii) wyzwania międzynarodowe. 

Jeśli chodzi o wyzwania związane z polityką, najczęściej wymieniane obszary to migracja, zmiana 
klimatu i bezpieczeństwo. Były to też trzy najczęściej wymieniane wyzwania spośród wszystkich 
trzech kategorii (zob. ppkt (i), (ii), (iii) powyżej). Inne ważne wyzwania związane z polityką widziano 
w cyfryzacji i rozwoju gospodarczym. W odniesieniu do wyzwań politycznych większość wyrażała 
zaniepokojenie rosnącym dystansem między instytucjami a obywatelami i uznała, że konieczne jest 
dostosowanie działań politycznych i instytucjonalnych UE. Premier Belgii Charles Michel mówił o 
„fundamentalnym kryzysie wiary” w instytucje publiczne, w tym w instytucje europejskie, a także w 
tradycyjne media. Dla wielu mówców jest to powiązane ze wzrostem populizmu. Podczas gdy dla 
wielu prelegentów wzrost populizmu jest poważnym zagrożeniem, któremu należy stawić czoła, 
premier Włoch Giuseppe Conte postrzega go jako okazję do „odwrócenia procesu stopniowego 
oddzielania rządzących od rządzonych”. Z kolei premier Słowacji Peter Pellegrini twierdził, że „UE to 
nie fikcyjna i odległa Bruksela. Unia Europejska to my”.  

Chociaż wszyscy szefowie państw lub rządów byli zgodni, że państwa członkowskie muszą wspólnie 
stawić czoła wyzwaniom, opinie na temat dokładnej formy tej współpracy były różne. Niektórzy 
twierdzili, że pewne kompetencje należy oddać państwom narodowym, a premier Polski Mateusz 
Morawiecki apelował nawet o stworzenie „Unii Narodów 2.0”. Wielu innych mówiło, że 
potrzebujemy więcej Europy, ale tylko w konkretnych obszarach. Prezydent Francji Emmanuel 
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Macron wzywał do zwiększenia „europejskiej suwerenności” i do wzmocnienia szczebla 
europejskiego.  

W odniesieniu do podejmowania decyzji apelowano również o odejście od zasady jednomyślności 
(np. premier Hiszpanii Pedro Sanchez), podczas gdy inni, w tym prezydent Cypru Nicos 
Anastasiades, podkreślali potrzebę dalszego podejmowania decyzji w oparciu o konsensus. 

Jeśli chodzi o wyzwania międzynarodowe, najczęściej wymieniana była niestabilność w regionie 
rozumiana jako niestabilność geopolityczna lub konflikty w pobliżu granic UE, a także wyzwania 
związane z porządkiem wielostronnym określane głównie jako pogorszenie stosunków 
transatlantyckich i agresja ze strony Rosji. Ponadto w kontekście zmieniającego się porządku 
wielostronnego wspominano o coraz bardziej aktywnej i zauważalnej roli Chin, a w mniejszym 
stopniu również innych podmiotów takich jak Indie. Poza tym wymieniano zjawisko globalizacji – 
albo jako wyzwanie samo w sobie, albo jako zjawisko mające wielowymiarowe skutki, takie jak utrata 
konkurencyjności Europy czy wzrost nierówności społecznych. 

2.3.  Główne tematy i priorytety 
Analizując kwestie związane z polityką poruszane przez szefów państw lub rządów, należy rozróżnić 
ogólną liczbę takich kwestii i uwagę poświęcaną każdemu z tych konkretnych tematów. 

Liczba i szczegółowość tematów poruszanych przez prelegenta 
Średnio w swoich przemówieniach na forum Parlamentu Europejskiego szefowie państw lub 
rządów wymieniali 15 z 27 kwestii przedstawionych w tabeli 1. Można zaobserwować średni spadek 
liczby tematów między pierwszym przemówieniem w styczniu 2018 r. a niedawnymi wystąpieniami. 

Wykres 4 – Liczba tematów na prelegenta 

 

Źródło danych: EPRS. 
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Szefem państwa lub rządu, który poruszył najwięcej kwestii (21), jest premier Luksemburga Xavier 
Bettel, natomiast najmniej spraw (8) poruszył premier Danii Lars Løkke Rasmussen. Jednak ogólna 
liczba poruszonych kwestii nie daje pełnego obrazu sytuacji.  

Wykres 5 – Czas poświęcony poszczególnym kwestiom 

 

Źródło danych: EPRS. 

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę oprócz liczby wymienionych tematów, jest czas 
poświęcany przez mówców każdemu z tematów wspomnianych w przemówieniach. Porównując 
wcześniejszych i późniejszych prelegentów w oparciu o trzy kategorie (tj. niewielka, średnia i duża 
ilość czasu), można zaobserwować ogólną tendencję do zmniejszania nacisku na poszczególne 
kwestie. Oznacza to, że późniejsi prelegenci nie tylko poruszali mniej kwestii, ale i poświęcali im 
mniej uwagi. Jeśli chodzi o poszczególnych mówców, można zauważyć różnice między 
wspominanymi tematami a kładzionym na nie naciskiem. Na przykład zarówno Lars Løkke 
Rasmussen, jak i Mark Rutte wymieniali średnio mniej kwestii, ale wypowiadali się stosunkowo długo 
na każdy z poruszonych tematów. Natomiast premier Estonii Jüri Ratas był jednym z prelegentów, 
którzy poruszali najwięcej tematów, lecz mówił stosunkowo mało o każdej kwestii. Inni, np. 
premierzy Luksemburga i Polski, zarówno poruszali dużo tematów, jak i poświęcali każdemu z nich 
dużo uwagi (zob. wykresy 4 i 5).  

Ogólna częstotliwość i uwaga poświęcana tematom 
Ponadto porównując uwagę poświęcaną każdemu tematowi, można dostrzec zależność między 
częstotliwością, z jaką wspominano poszczególne tematy, a poświęcaną im uwagą. 
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Wykres 6 – Częstotliwość poruszania tematów 

 
Źródło danych: EPRS. 

Jedynym obszarem polityki wspomnianym przez wszystkich prelegentów była migracja. Innymi 
widocznymi obszarami polityki były klimat (90% wszystkich szefów państw lub rządów), WRF (85%) 
i obrona (85%). Dla porównania obszary polityki, które wymieniano rzadziej, to polityka rozwoju 
(20%), transport (20%), żywność i zdrowie (5%). W odniesieniu do średniej uwagi poświęcanej 
każdemu poruszanemu zagadnieniu wykres 7 pokazuje, że średnio najwięcej uwagi poświęcano 
migracji, polityce społecznej, WRF i obronie. Przeciętnie najmniej uwagi prelegenci poświęcali 
transportowi, wyborom europejskim, energii, edukacji i kulturze. 

Wykres 7 – Czas poświęcony każdemu tematowi 

 
Źródło danych: EPRS. 
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Analiza tych dwóch aspektów pokazuje, że w wielu przypadkach tematom poruszonym przez wielu 
prelegentów poświęcano też dużo uwagi. Tematy takie jak migracja, WRF i obrona uzyskały dobry 
wynik, podczas gdy inne, takie jak polityka rozwojowa i transport, wypadły gorzej pod oboma 
względami. Jednak w przypadku innych tematów, takich jak polityka społeczna, istnieje różnica 
między częstotliwością a uwagą poświęconą zagadnieniom. Podczas gdy sześciu prelegentów w 
ogóle nie odniosło się do polityki społecznej, pozostali poświęcili jej dużo uwagi (drugie miejsce 
jedynie za migracją). Odwrotnym przykładem jest klimat, który był drugim najczęściej poruszanym 
tematem za migracją, ale poświęcono mu mniej uwagi niż ośmiu innym tematom.  

Wykres 8 – Częstotliwość i waga poruszanych tematów 

 

Źródło danych: EPRS. 

2.4.  Możliwe wyjaśnienia przyczyn różnic między prelegentami 
pod względem czasu poświęconego poszczególnym kwestiom 

Oczywiście istnieją liczne powody, dla których niektórzy mówcy podkreślali konkretną kwestię, a 
inni w ogóle lub prawie wcale o niej nie wspominali. Wytłumaczeniem niektórych różnic mogą być 
różne priorytety krajowe i przynależność polityczna. Na przykład wszyscy prelegenci z lewej strony 
sceny politycznej poświęcali znaczną część swoich wystąpień polityce społecznej. 

Większość prelegentów, którzy mówili o bezrobociu, pochodziła z krajów, które ostatnio 
doświadczyły znacznego spadku poziomu bezrobocia, lub odwrotnie, gdzie zjawisko to nadal 
utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Wyjątkiem od tej tendencji była kanclerz Niemiec 
Angela Merkel, która mówiła o bezrobociu, choć Niemcy nie są zbytnio dotknięte tym problemem. 
Pedro Sanchez i Giuseppe Conte, którzy pochodzą z krajów, gdzie wciąż odnotowuje się wysoki 
poziom bezrobocia, przedstawili wnioski dotyczące sposobu rozwiązania tego problemu na 
szczeblu europejskim. Pedro Sanchez zaproponował wprowadzenie „europejskiego systemu 
ubezpieczenia od bezrobocia”, a Giuseppe Conte podkreślał, że „nowy europejski prawodawca musi 
kontynuować walkę z bezrobociem i bardziej zdecydowanie wspierać wzrost gospodarczy”. Inne 
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różnice można wyjaśnić w powiązaniu z aktualnością danego tematu (np. jeżeli został on właśnie 
omówiony lub ma zostać omówiony w Radzie Europejskiej lub Parlamencie Europejskim). Dobrym 
przykładem jest tu ponadnarodowa lista kandydatów. O ile połowa pierwszych sześciu prelegentów 
poruszała kwestię list ponadnarodowych, pozostałych 14 mówców w ogóle się do niej nie odniosło, 
ponieważ nie była ona w porządku obrad. To samo dotyczy odniesienia do procesu wyznaczania 
głównych kandydatów, tzw. Spitzenkandidaten. Innym przykładem jest handel, któremu podczas 
debat w Parlamencie Europejskim w okresie od stycznia do maja 2018 r. szereg prelegentów 
poświęcał więcej uwagi niż większość mówców od tego czasu. Można to wyjaśnić faktem, że spór 
handlowy ze Stanami Zjednoczonymi znajdował się wówczas w fazie krytycznej, a na większości 
posiedzeń Rady Europejskiej w tym czasie omawiano tę kwestię do czasu osiągnięcia porozumienia 
między szefami państw lub rządów UE 17 maja 2018 r.  

2.5.  Okazja do przedstawienia nowych propozycji 
Debaty w Parlamencie Europejskim dotyczące przyszłości Europy stanowiły nie tylko forum dyskusji 
o różnych wizjach przyszłości UE, lecz także okazję do zainicjowania i omówienia nowych pomysłów 
i konkretnych propozycji. Ponad połowa prelegentów skorzystała z tej okazji i przedstawiła nowe 
propozycje dotyczące różnych obszarów polityki. Podczas gdy niektórzy szefowie państw lub 
rządów wzywali do ustalenia konkretnych celów w niektórych obszarach polityki, np. w odniesieniu 
do zmiany klimatu, inni sugerowali nowe mechanizmy w zakresie wzajemnej oceny w dziedzinie 
praworządności lub wsparcia procesu zmierzającego do konwergencji gospodarczej. Choć wielu z 
nich koncentrowało się na kwestiach związanych z polityką, niektórzy mieli też propozycje mające 
na celu poprawę struktury instytucjonalnej UE. Można zauważyć dwa przeciwne kierunki tych 
propozycji; podczas gdy niektórzy domagali się modernizacji instytucji UE i zniesienia zasady 
jednomyślności w różnych obszarach polityki, inni chcieli rozszerzenia kompetencji państw 
członkowskich. 

  

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Tabela 2 – Konkretne propozycje poszczególnych prelegentów 
Prelegenci Obszary/zagadnienia 

polityki 
Propozycje 

António Costa Europejski semestr Mechanizm konwergencji wspierający 
państwa w zwiększaniu potencjału wzrostu 

Emmanuel Macron Zaangażowanie 
obywateli 

Konsultacje z obywatelami na temat 
przyszłości Europy 

Emmanuel Macron Klimat Minimalny próg ceny emisji 
Emmanuel Macron Migracja Program wsparcia dla władz lokalnych 

przyjmujących uchodźców i zapewniających 
ich integrację 

Charles Michel Praworządność Mechanizm wzajemnej oceny w zakresie 
praworządności 

Mark Rutte Klimat  Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% 
do 2050 r. 

Mateusz Morawiecki Polityka rozwojowa Europejski fundusz rozwoju dla Afryki 
Mateusz Morawiecki Kwestie 

instytucjonalne 
Unia Narodów 2.0: przywrócenie równowagi 
między państwami narodowymi a współpracą 
na szczeblu europejskim  

Aleksis Tsipras Polityka społeczna Nowa umowa społeczna dla Europy 
Angela Merkel Bezpieczeństwo 

i obrona 
Powołanie europejskiej rady bezpieczeństwa 

Pedro Sánchez Polityka społeczna Wiążąca strategia w zakresie równości płci 
Pedro Sánchez Polityka społeczna Europejski system ubezpieczenia od 

bezrobocia 
Pedro Sánchez Kwestie 

instytucjonalne  
Zniesienie jednomyślności w sprawach 
zagranicznych, podatkowych, WRF i 
praworządności 

Juha Sipilä Rolnictwo Fundusz leśny UE-Afryka 
Giuseppe Conte Kwestie 

instytucjonalne 
Przekazanie Parlamentowi Europejskiemu 
uprawnień w zakresie ogólnej rozliczalności w 
odniesieniu do innych instytucji europejskich 

Stefan Löfven Nadużycia finansowe 
ze szkodą dla budżetu 
UE 

Przystąpienie Szwecji do Prokuratury 
Europejskiej 

Źródło danych: EPRS. 
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3. Podsumowanie debaty nad kluczowymi obszarami 
polityki 

3.1.  Unia gospodarcza i walutowa 

Aktualizacja polityki 
 

 

 

W 1992 r. utworzono europejską unię gospodarczą i walutową (UGW). Obejmuje ona wspólną 
walutę i niezależną politykę pieniężną prowadzoną przez Europejski Bank Centralny (EBC), zasady 

fiskalne oraz dość luźne ramy koordynacji i nadzoru polityki 
gospodarczej państw członkowskich. Ostatnio przyjęto 
również jednolity zbiór przepisów oraz jednolite ramy 
nadzoru instytucji finansowych w strefie euro2. UGW 
odegrała zasadniczą rolę w promowaniu stabilności cen, 
wspieraniu integracji handlowej i finansowej oraz 
wspieraniu jednolitego rynku. Niemniej jednak po wybuchu 
kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego okazało się, 

że jej struktura była niekompletna. Reakcja Europy na 
kryzysy była wieloaspektowa. Z jednej strony podjęto 
środki monetarne i fiskalne3. Z drugiej strony 
poprawiono ramy regulacyjne dotyczące europejskiego 
zarządzania gospodarczego, aby wzmocnić m.in. nadzór 
fiskalny i makroekonomiczny4. 

Równolegle w 2012 r. rozpoczęły się dyskusje5 na temat 
tego, jak w większym stopniu zintegrować ramy sektora 
finansowego, spraw budżetowych i polityki gospodarczej, a 
także zwiększyć legitymację demokratyczną i 
odpowiedzialność w tym procesie6. Dodatkowy impuls 

                                                             

2 Wprowadzenie do tego tematu znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Jak działa unia gospodarcza 
i walutowa? Strony internetowe Europejskiego Banku Centralnego: 20 lat euro, Niezależność i Jednolity Mechanizm 
Nadzorczy; oraz strona internetowa Europejskiego Organu Nadzoru Jednolity zbiór przepisów. 

3 Niekonwencjonalne środki polityki pieniężnej EBC, pożyczki dwustronne między państwami członkowskimi oraz 
stworzenie takich mechanizmów wsparcia jak Europejski Mechanizm Stabilności. (EMS) 

4 W tym kontekście przyjęto osiem nowych rozporządzeń i dyrektyw UE (zwanych „sześciopakiem” i „dwupakiem”), a 
także dwa traktaty międzyrządowe (Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i 
walutowejoraz pakt euro plus).  

5 Termin „dyskusje” odnosi się zarówno do inicjatyw Komisji, jak i do obrad przewodniczących Komisji Europejskiej, 
szczytu państw strefy euro, Eurogrupy, Europejskiego Banku Centralnego i Parlamentu Europejskiego. 

6 Ważnymi etapami tego procesu były: komunikat Komisji z 2012 r. pt. „Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej 
unii gospodarczej i walutowej”, sprawozdanie z grudnia 2012 r. pt. „W kierunku prawdziwej unii gospodarczej i 
walutowej”, przygotowane przez przewodniczącego Rady Europejskiej we współpracy z przewodniczącymi Komisji 
Europejskiej, Eurogrupy i prezesem EBC oraz sprawozdanie z 2015 r. pt. „Dokończenie unii gospodarczej i walutowej 
Europy”, przygotowane przez przewodniczących i prezesa czterech wyżej wymienionych instytucji wraz z 
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. 

Unia bankowa, a w ostatecznym rozrachunku europejski system gwarancji depozytów, są 
uzależnione od uprzedniego zmniejszenia ryzyka w poszczególnych krajach. Te dwa systemy 
są ze sobą powiązane. Europejska solidarność i odpowiedzialność indywidualna to zawsze 
dwie strony tego samego medalu. 
Angela Merkel 

Pomysł rozwiązania (...) problemów 
trwałymi transferami fiskalnymi jest dla 
nas nie do przyjęcia. Ubezpieczenie na 
wypadek wstrząsów gospodarczych to 
zrównoważony budżet i niski wskaźnik 
zadłużenia. 

Juha Sipilä 

Bezpieczeństwo gospodarcze jest równie 
ważne jak bezpieczeństwo granic, a dobra 
koniunktura w Unii zależy od naszej 
zdolności do zapewnienia silnej unii 
gospodarczej i walutowej. 
Klaus Iohannis 

Główną obietnicą towarzyszącą 
przyjęciu euro było to, że przyniesie nam 
wszystkim większy dobrobyt, a nie 
redystrybucję dobrobytu. 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_pl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_pl
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.pl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.pl.html
https://eba.europa.eu/languages/home_pl
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0777R(01)&from=PL
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf


EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 
  
 

14 

nadała Komisja Europejska w marcu 2017 r., publikując białą księgę na temat przyszłości Europy7, a 
następnie dokument otwierający debatę o pogłębieniu UGW8. W orędziu o stanie Unii z września 
2017 r. przewodniczący Komisji ogłosił dalsze inicjatywy polityczne mające na celu wzmocnienie 
zarządzania UGW. Wkrótce po tym wystąpieniu Rada Europejska zatwierdziła Agendę przywódców9, 
wyznaczając swój szczyt w czerwcu 2018 r. jako termin przyjęcia konkretnych decyzji w sprawie 
reformy UGW. Wreszcie w grudniu 2017 r. Komisja przedstawiła zestaw wniosków i inicjatyw 
mających na celu zakończenie tworzenia UGW10, a w maju 2018 r. – dwa kolejne wnioski11.  

W tym okresie Parlament Europejski przyczynił się do dyskusji na temat przyszłości UGW, przyjmując 
szereg ważnych rezolucji12. Wśród licznych zaleceń Parlament wskazał na potrzebę uproszczenia 
obecnych ram i zwiększenia swojej demokratycznej odpowiedzialności, między innymi dzięki 
zapewnieniu silniejszej roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, a także dzięki 

włączeniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz Traktatu 
o stabilności, koordynacji i zarządzaniu do ram prawnych UE; 
wskazał też na potrzebę zdolności fiskalnej na rzecz 
konwergencji i stabilizacji strefy euro; jednolitej reprezentacji 
euro w organizacjach międzynarodowych (takich jak 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy); lepszej koordynacji 

polityki fiskalnej; większych inwestycji w kluczowych sektorach oraz reform podatkowych mających 
na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania.  

Dyskusja na temat przyszłości UGW nie ograniczała się jednak do instytucji UE. We wrześniu 2017 r. 
prezydent Francji Emmanuel Macron w przemówieniu wygłoszonym na Sorbonie przedstawił 
reformę UGW jako jeden z sześciu wymiarów inicjatywy na rzecz Europy. Miesiąc później ówczesny 
minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble rozesłał swoim kolegom z Eurogrupy nieoficjalny 
dokument dotyczący unii stabilności. Trzecia opinia została przedstawiona w marcu 2018 r. w 
stanowisku wydanym przez ministrów finansów Danii, Estonii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, 
Finlandii i Szwecji.  

Z powodu różnorodności stanowisk państw członkowskich13 zabrakło przełomów na szczeblu Rady 
Europejskiej: zamiast przyjęcia konkretnych decyzji w czerwcu 2018 r. – zgodnie z obietnicą zawartą 
w Agendzie przywódców – przeprowadzono intensywne negocjacje podczas kilku spotkań 
Eurogrupy i szczytów państw strefy euro w czerwcu, październiku i grudniu 2018 r. Wreszcie w 
grudniu przywódcy UE ostrożnie uzgodnili, że Europejski Mechanizm Stabilności zapewni wspólne 
wsparcie dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Zapowiedzieli 
również zamiar wprowadzenia do 2022 r. jednodecyzyjnych klauzul wspólnego działania (CAC) w 

                                                             

7 Komisja Europejska, Biała księga w sprawie przyszłości Europydalsze kroki. 
8 Komisja Europejska, Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia unii gospodarczej i walutowej 
9 Rada Europejska, Agenda przywódców. 
10 Patrz komunikat Komisji Europejskiej „Dalsze działania na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej: 

Plan działania” COM(2017)0821. 
11 Mianowicie Program wspierania reform i Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycji. 
12 Między innymi rezolucje w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (2017/2114(INI)), w sprawie przeglądu ram 

zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (2014/2145(INI)), w sprawie ewentualnych zmian i 
dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (2014/2248(INI)), w sprawie poprawy 
funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (2014/2249(INI)) oraz w sprawie 
mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro (2015/2344(INI)). 

13 Podczas gdy niektóre państwa członkowskie priorytetowo traktowały środki oparte na podziale ryzyka (pod 
przewodnictwem Francji), inne opowiadały się za dalszymi inicjatywami mającymi na celu zmniejszenie ryzyka (pod 
przewodnictwem Niemiec). 

Porażka neoliberalnego 
zarządzania kryzysem żywi potwora 
szowinizmu i prawicowego 
populizmu. 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0821&from=PL
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_pl
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_pl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_pl
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0821&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0418_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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odniesieniu do obligacji skarbowych strefy euro oraz uwzględnienia tego zobowiązania w 
porozumieniu ustanawiającym EMS. Jeśli chodzi o europejski system gwarantowania depozytów, 
zauważyli oni jednak, że konieczne są dalsze prace techniczne, które powinna przeprowadzić grupa 
robocza wysokiego szczebla. Przedstawi ona sprawozdanie do czerwca 2019 r. Ponadto, choć nie 
zgodzili się co do potrzeby funkcji stabilizacji gospodarczej, byli bardziej otwarci w odniesieniu do 
sposobu opracowania, wdrożenia i określenia terminu wprowadzenia „instrumentu na rzecz 
konwergencji i konkurencyjności”, który stanowiłby część budżetu UE (inspiracją była propozycja 
francusko-niemiecka z 16 listopada 2018 r.). 

Podsumowanie debaty w Parlamencie 
Wielu szefów państw lub rządów wypowiadających się w trakcie 
debaty wyraźnie wspomniało, że unia bankowa ma kluczowe 
znaczenie dla ochrony oszczędności obywateli w skali 
ogólnoeuropejskiej i zdecydowanie zobowiązało się do dalszych 
działań na rzecz osiągnięcia tego celu. Poglądy na to, jak to 
zrobić i kiedy ustanowić europejski system gwarancji 
depozytów, są jednak rozbieżne. Przywódcy z fiskalnie 

konserwatywnych państw członkowskich zwracali raczej uwagę na potrzebę oczyszczenia bilansów 
bankowych z kredytów zagrożonych, zanim gwarancja depozytów i restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja będą mogły opierać się na wspólnym europejskim systemie 
zabezpieczeń finansowych, którego celem jest ograniczenie ryzyka korzystania z niego w ogóle. 
Różnice zdań występują również w odniesieniu do celów nowego budżetu strefy euro, który ma być 
negocjowany w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2017. Szefowie państw lub 
rządów nie zgodzili się co do potrzeby funkcji stabilizacyjnej (tj. łagodzenia wstrząsu 
spowodowanego pogorszeniem koniunktury gospodarczej), ale byli bardziej otwarci na dalsze 
prace nad projektem, wdrożeniem i określeniem terminu wprowadzenia „instrumentu na rzecz 
konwergencji i konkurencyjności” (inspiracją była propozycja francusko-niemiecka z 16 listopada 
2018 r.). 

Wszyscy szefowie państw lub rządów, którzy zabrali głos w dotychczasowej debacie, wyrazili 
poparcie dla zakończenia procesu tworzenia UGW, włącznie z premierem Chorwacji, która nie jest 
jeszcze członkiem strefy euro. Według wszystkich mówców wzmocnienie UGW może zapobiec 
dalszym kryzysom i sprzyjać większej spójności Unii. Jeśli chodzi o politykę podatkową, poglądy 
szefów państw lub rządów wyrażone dotychczas w kontekście debaty na temat przyszłości Europy 
są rozbieżne. Na przykład opodatkowanie działalności cyfrowej pozostaje według niektórych 
instrumentem krajowym, podczas gdy inni uważają je za zasoby własne UE. Z drugiej strony wszyscy 
przywódcy UE, którzy zabrali głos do tej pory, popierają wspólne działania na rzecz zwalczania 
szkodliwych praktyk podatkowych, w szczególności oszustw podatkowych i uchylania się od 
płacenia podatków, a także dążenie do stopniowej harmonizacji podstawy opodatkowania osób 
prawnych. 

Mimo że szefowie państw lub rządów wyrazili poparcie dla 
szybkiego ukończenia unii gospodarczej i walutowej (UGW), 
debaty uwypukliły ich odmienne poglądy na temat sposobu, w 
jaki UE powinna osiągnąć ten cel. Ci, którzy popierają 
ograniczanie ryzyka, nalegają na równowagę budżetową i 
zdrowe systemy bankowe oczyszczone z kredytów zagrożonych 
jako warunek wstępny uzgodnień dotyczących podziału ryzyka, 

np. w ramach europejskiego systemu gwarancji depozytów w unii bankowej. Inni kładą większy 

Wierzę w unię bankową, której 
celem jest ochrona oszczędności 
obywateli w skali 
ogólnoeuropejskiej i ograniczenie 
narażenia poszczególnych państw 
członkowskich. 
Leo Varadkar 

Potrzeba prawdziwie wspólnej 
solidarności między państwami 
członkowskimi, bez podziału UE na 
różne obszary geograficzne, znajduje 
odzwierciedlenie w wyzwaniu, jakim 
jest ukończenie unii gospodarczej i 
walutowej. 
Giuseppe Conte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_pl
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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nacisk na potrzebę wzmocnienia solidarności między państwami członkowskimi, a tym samym 
unikania kryzysów finansowych i chronienia oszczędności obywateli. Konkluzje Rady Europejskiej i 
szczytów państw strefy euro odzwierciedlają te różnice. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, postulat 
szefów państw lub rządów, aby dać UE narzędzia walki z uchylaniem się od płacenia podatków i 
unikaniem zobowiązań podatkowych, został częściowo 
zrealizowany w formie odpowiednich przepisów prawnych. 
Sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, 
które mają znaczny ślad cyfrowy w gospodarce opartej na 
danych, pozostaje jednak celem trudnym do zrealizowania. 
Wobec braku wspólnego europejskiego podejścia sporo państw 
członkowskich postanowiło wprowadzić własne opodatkowanie 
działalności cyfrowej. 

3.2.  Migracja 

Aktualizacja polityki 
 

 

 

Od 2015 r. Europa stoi przed największym wyzwaniem migracyjnym od czasu zakończenia drugiej 
wojny światowej. Bezprecedensowy napływ do UE uchodźców i migrantów o nieuregulowanym 
statusie, który osiągnął największe natężenie w 2015 r., ujawnił szereg niedociągnięć i luk w unijnej 
polityce dotyczącej azylu, granic zewnętrznych i migracji. W przemówieniu wygłoszonym w grudniu 
2017 r. przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani oświadczył: „Chaotyczne odpowiedzi są 
przeciwieństwem skutecznych rozwiązań. Zamiast tego potrzebujemy silnej strategii europejskiej, 
prawdziwej koordynacji i większego łączenia zasobów”.  

Chociaż rekordowo wysokie przepływy migracyjne do UE, których świadkami byliśmy w 2015 i 2016 
r., zaczęły się zmniejszać pod koniec 2017 r. i w 2018 r., presja migracyjna prawdopodobnie utrzyma 
się, a zarządzanie przepływami migracyjnymi najprawdopodobniej pozostanie jednym z 
priorytetów agendy UE. Znajduje to także odzwierciedlenie w coraz większych kwotach, 
elastyczności i różnorodności środków finansowych przeznaczanych przez UE na politykę 
migracyjną i azylową zarówno w ramach obecnego i przyszłego budżetu UE, jak i poza nim. To, co 
Komisja Europejska nazywa skuteczną, sprawiedliwą i solidną polityką migracyjną UE, dostosowaną 
do przyszłych wyzwań, obejmuje ustanowienie silnego i skutecznego systemu azylowego UE, 
ograniczenie zachęt do nielegalnej migracji, ratowanie życia, zabezpieczenie zewnętrznych granic 
UE oraz zapewnienie skuteczniejszych legalnych kanałów dla migrantów o uregulowanym statusie.  

Presja migracyjna ujawniła braki we wspólnym europejskim 
systemie azylowym (WESA), co skłoniło Komisję Europejską do 
rozpoczęcia jego reformy. Prawie trzy lata po wprowadzeniu 
dwóch pakietów wniosków trzy dokumenty (rozporządzenie w 
sprawie kwalifikowania, przekształcona dyrektywa w sprawie 
warunków przyjmowania i unijne ramy przesiedleń) były 
przedmiotem częściowego tymczasowego porozumienia 
między instytucjami, ale później nie uzyskały ostatecznego poparcia w Radzie. W przypadku dwóch 
innych dossier (rozporządzenia dublińskiego i rozporządzenia w sprawie procedur azylowych) Rada 

Musimy (...) uniemożliwić 
korporacjom unikanie 
opodatkowania. Musimy zmusić je do 
konsekwentnego płacenia podatków 
w krajach, w których naprawdę 
prowadzą działalność i generują 
zyski. 
Peter Pellegrini 

Legalna migracja ma pozytywny wpływ na nasz rozwój gospodarczy; odgrywa kluczową rolę w 
sektorach, w których brakuje pracowników i przyczynia się do złagodzenia jednego z wyzwań 
naszego kontynentu, jakim jest starzenie się społeczeństwa. 
Pedro Sánchez 

Bezwzględnie konieczna jest 
natychmiastowa rewizja wspólnego 
europejskiego systemu azylowego i 
rozporządzeń dublińskich w celu 
sprawiedliwszego rozłożenia ciężaru 
migracyjnego i napływu uchodźców 
pomiędzy państwa członkowskie. 
Nicos Anastasiades 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_pl.htm
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również nie była w stanie wypracować wspólnego stanowiska. Dyskusje w Radzie mające na celu 
określenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku osoby ubiegającej 
się o azyl (często nazywane systemem dublińskim) toczą się na etapie konsultacji między państwami 
członkowskimi od prawie trzech lat. Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest osiągnięcie 
kompromisu w sprawie zasad solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za osoby 
ubiegające się o azyl. W związku z tym Komisja zaproponowała – choć jeszcze nie jest w stanie ich 
wdrożyć – tymczasowe ustalenia dotyczące solidarności i odpowiedzialności za uchodźców i 
migrantów uratowanych podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych w drodze do Europy, które 
miałyby służyć jako pomost do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia dublińskiego i 
pozostałej części pakietu WESA. 

Ponieważ migracja szybko zyskuje na znaczeniu w 
agendzie UE, ale rządy nie są w stanie znaleźć 
kompromisu w sprawie wewnętrznych aspektów unijnej 
polityki migracyjnej, Komisja stopniowo przeniosła 
uwagę na współpracę z państwami trzecimi w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z migracją poza granicami UE. Włączenie migracji do 
głównego nurtu polityki współpracy na rzecz rozwoju, do czego Parlament Europejski odniósł się w 
rezolucji z kwietnia 2017 r., stało się jednym z najważniejszych priorytetów w stosunkach UE z 
państwami trzecimi i jednym z głównych instrumentów ograniczania zachęt do nielegalnej migracji. 
W tym celu UE skupiła się głównie na trzech głównych dziedzinach: partnerstwie z państwami 
trzecimi w drodze współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej, zapewnieniu skutecznej 
polityki w zakresie powrotów i readmisji oraz zwalczaniu przemytu migrantów i handlu ludźmi. 
Chociaż związek między warunkami rozwoju a przepływami migracyjnymi nie jest jasny, UE 
ustanowiła kilka instrumentów finansowych i projektów mających na celu stawienie czoła 
wyzwaniom na głównych szlakach migracyjnych, w tym zajęcie się podstawowymi przyczynami 
nielegalnej migracji, poprawę warunków przyjmowania uchodźców i ich rodzin bliżej miejsca 
zamieszkania oraz pomoc społecznościom, które przyjmują największą liczbę wysiedleńców. Aby 
zwiększyć stopę powrotów nielegalnych migrantów, UE koncentruje się na poprawie własnych 
możliwości w zakresie powrotów, zawieraniu umów o readmisji lub praktycznych ustaleń (obecnie 
obowiązują 23 umowy lub ustalenia) oraz nawiązywaniu dialogów i partnerstw z kluczowymi 
krajami pochodzenia i tranzytu, w tym z Libią i Turcją. 

Bezprecedensowy napływ uchodźców i migrantów o 
nieuregulowanym statusie ujawnił także szereg niedociągnięć i 
luk w unijnej polityce dotyczącej granic zewnętrznych. Wpłynął 
on na funkcjonowanie zasad Schengen, skutkując ponownym 
wprowadzeniem kontroli granicznych przez kilka państw 
członkowskich. W reakcji na te wyzwania Komisja Europejska rozpoczęła szerszy proces reform 
zmierzających do uszczelnienia granic zewnętrznych UE przez wzmocnienie powiązań między 
kontrolami granicznymi a bezpieczeństwem. Z jednej strony środki służące ochronie granic 
zewnętrznych UE skupiały się na doskonaleniu unijnych zasad zarządzania granicami, a także 
wzmocnieniu i aktualizowaniu uprawnień odpowiednich agencji UE, takich jak Europejska Agencja 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Z drugiej strony, w związku z szeregiem kluczowych braków w 
systemach informacyjnych UE, podjęto wysiłki na rzecz wzmocnienia tych systemów i technologii w 
zakresie bezpieczeństwa, rejestrów karnych oraz zarządzania granicami i migracją (system 
informacyjny Schengen, system informacji wizowej), ustanowienia nowych systemów (europejski 
system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, system wjazdu/wyjazdu) oraz poprawy ich 
interoperacyjności. UE rozpoczęła również stopniowe tworzenie i wdrażanie europejskiego 

Kluczem do zmniejszenia nielegalnej 
migracji jest współpraca z państwami 
trzecimi. 
Jüri Ratas 

Ruchy migracyjne są integralną 
częścią historii ludzkości. Nie 
powinniśmy się ich obawiać. Musimy 
spróbować je zrozumieć. 
Charles Michel 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_pl.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1624&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1624&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599341
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2226&from=PL
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
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zintegrowanego zarządzania granicami na szczeblu krajowym i unijnym, co powinno doprowadzić 
do ograniczenia nielegalnych przepływów migracyjnych, zmniejszenia przestępczości 
zorganizowanej i ryzyka związanego z terroryzmem. 

Migracja jest nie tylko wyzwaniem, ale również szansą dla UE. W świetle przyszłych wyzwań 
związanych ze starzeniem się społeczeństwa i coraz większą 
zależnością gospodarki od miejsc pracy wymagających 
wysokich kwalifikacji migracja będzie ważnym narzędziem 
wzmacniania trwałości systemów opieki społecznej w 
krajach UE i zapewnienia zrównoważonego wzrostu 
gospodarki UE. W związku z tym Komisja zaproponowała 

zmianę istniejącego od 2009 r. systemu w celu zapewnienia elastyczniejszych warunków 
przyjmowania, poprawy procedur przyjmowania i rozszerzenia praw wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Parlament i Rada przyjęły swoje stanowiska w tej sprawie, ale negocjacje utknęły w 
martwym punkcie. Pomimo wysiłków Parlamentu zmierzających do ich wznowienia, pod 
warunkiem że przyniosą one zmiany w niektórych obszarach w porównaniu z obecnym systemem, 
od miesięcy nie osiągnięto postępów. Według Komisji przyciąganie migrantów nie jest 
wystarczające i powinny mu towarzyszyć środki służące ich skutecznej integracji ze 
społeczeństwami przyjmującymi. W tym celu przyjęła ona plan działania i zapewnia środki 
finansowe na wsparcie państw UE w wykorzystaniu potencjału gospodarczego, społecznego i 
kulturowego obywateli państw trzecich, w tym osób ubiegających się o azyl i uchodźców. 

Komisja wezwała również do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy legalnych sposobów migracji do 
Europy ze względów humanitarnych. Celem jest pokazanie, że istnieją alternatywy dla nielegalnej 
migracji. Aby wesprzeć najbardziej narażone osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej i 
pomóc im znaleźć bezpieczną drogę do Europy, Komisja wraz z państwami członkowskimi 
ustanowiła kilka mechanizmów przesiedleń, takich jak system reagowania w sytuacjach 
nadzwyczajnych, który zakończył się w 2017 r., oraz obecny system, który wygasa w październiku 
2019 r. Jednak nie zrealizowano jeszcze wszystkich zobowiązań, a wniosek w sprawie ustanowienia 
ogólnounijnych ram przesiedleń został zablokowany przez Radę. 

Podsumowanie debaty w Parlamencie 
Wszyscy szefowie państw lub rządów biorący udział w 
debatach Parlamentu na temat przyszłości Europy odnosili się 
do kwestii migracji i jednomyślnie uznali ją za jedno z głównych 
wyzwań stojących przed Unią. Zgodzili się, że temu wyzwaniu 
można stawić czoła jedynie na szczeblu UE. Chociaż większość 
szefów państw lub rządów podkreśliła potrzebę poczynienia postępów w reformie wspólnego 
europejskiego systemu azylowego oraz w kwestii relokacji, przywódcy UE na kolejnych 
posiedzeniach Rady Europejskiej nie osiągnęli przełomu w zakresie wewnętrznych aspektów 
migracji i polityki azylowej UE. Dwunastu mówców wezwało do lepszej współpracy z krajami 
pochodzenia i tranzytu, wielu z nich apelowało o opracowanie planu Marshalla dla Afryki. Ośmiu 
mówców zwróciło też uwagę na kontrolę granic zewnętrznych UE i ważną rolę agencji Frontex w 
tym kontekście. Jednak tylko Charles Michel i Pedro Sanchez odnieśli się do pozytywnych aspektów 
legalnej migracji. 

Chaotyczna migracja wpływa na zaufanie 
społeczeństwa do przyjmowania 
uchodźców – ale najgorzej odbija się na 
samych uchodźcach. 
Stefan Löfven 

Możemy zająć się przyczynami 
problemu migracji, który zmienił 
równowagę naszych społeczeństw, 
tylko na skalę europejską. 
António Costa 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0635&from=PL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/pl/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0468&from=PL
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W dziedzinie migracji szefowie państw lub rządów wykazali się wysokim stopniem zbieżności w 
kilku kwestiach, co jest wynikiem wysiłków Rady Europejskiej na rzecz znalezienia wspólnej i 
kompleksowej strategii UE od wybuchu kryzysu migracyjnego w 2015 r. Wszyscy przyznali, że 
migracja jest poważnym wyzwaniem, którym należy zająć się wspólnie na szczeblu UE. Wielu 
mówców wezwało również do wzmocnienia współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu oraz 
apelowało o dodatkowe finansowanie polityki migracyjnej UE. Niemniej jednak nadal brakuje 
porozumienia w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, którą wielu 
mówców określiło jako pilną. Wielu mówców podkreślało również odpowiedzialność i solidarność 
jako ważną wspólną wartość. Jednak Lars Løkke Rasmussen i 
Mateusz Morawiecki zaapelowali o większą elastyczność państw 
członkowskich w podejściu do wyzwania migracji. Jedynym, 
który odniósł się do negatywnego wpływu migracji na samych 
migrantów, był Stefan Löfven. 

3.3.  Wymiar społeczny 

Aktualizacja polityki 

Czym jest wymiar społeczny?  
Koncepcja wymiaru społecznego Unii Europejskiej (UE) wykracza poza politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną, które regulują Tytuły IX i X Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
Ma ona długą historię, którą zapoczątkowało wejście w życie 
traktatu rzymskiego. Podczas gdy w art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) wzywa się do wysoce konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej, w art. 9 (horyzontalna 
klauzula społeczna) TFUE zrównuje się zrównoważony wzrost 
gospodarczy i zrównoważony rozwój z pełnym 
zatrudnieniem, wysokim poziomem ochrony socjalnej, 
równością, promowaniem sprawiedliwości społecznej i 
poszanowaniem różnorodności. Apeluje się o uwzględnienie kwestii społecznych we wszystkich 
obszarach polityki. Oba ww. artykuły mają wpływ na treść odpowiednich polityk i programów UE 
oraz na procesy, w ramach których zostały opracowane i wdrożone. Wdrażaniu służą „twarde” 
instrumenty (prawodawstwo, zarządzanie gospodarcze) i „miękkie” instrumenty (kształtowanie 
polityki w drodze wzajemnego uczenia się, opracowywanie wytycznych). Te ostatnie są stosowane 
głównie w obszarach polityki istotnych z punktu widzenia wymiaru społecznego.  

„Nowy” akcent na wymiar społeczny?  
Po przerwie w procesie regulowania polityki społecznej od 2004 r., a następnie środkach 
oszczędnościowych w reakcji na kryzys finansowy i gospodarczy z 2008 r. wśród priorytetów Komisji 

pod przewodnictwem Junckera znalazły się pogłębienie unii 
gospodarczej i walutowej (UGW) oraz wzmocnienie jej 
wymiaru społecznego. W sprawozdaniu pięciu 
przewodniczących (z 22 czerwca 2015 r.) ogłoszono, że 
Europa dąży do zapewnienia europejskiej polityki społecznej 
o jakości równoważnej ratingowi AAA jako narzędzia 
przyczyniającego się do sprawiedliwego i zrównoważonego 
wzrostu, godnej pracy i ochrony pracowników i tym samym 

do aktualizacji ram prawnych unijnych rynków pracy i państw opiekuńczych. W sprawozdaniu 
przewidziano również szeroko zakrojony proces refleksji nad przyszłością wymiaru społecznego UE, 

Popieramy bardziej elastyczny – 
aczkolwiek obowiązkowy – 
mechanizm solidarności. 
Lars Løkke Rasmussen 

Ta socjalna Europa jest też Europą 
niezależną, jest podstawą, w którą 
wierzymy. Nie brak w niej różnic, ale nie 
musimy ich dodatkowo powiększać; 
istotą przedsięwzięcia europejskiego jest 
ściślejsza unia. 
Emmanuel Macron 

Europa nie ogranicza się jednak do 
wspólnego rynku. Parafrazując Jacques’a 
Delorsa, trudno jest zakochać się we 
wspólnym rynku. Musimy dążyć 
równolegle do europejskiego modelu 
społecznego promującego pozytywną 
konwergencję społeczną w państwach 
członkowskich. 
Xavier Bettel 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M003&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E009&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614579
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_pl.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_pl.pdf
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który zapoczątkowano w Dokumencie otwierającym debatę na temat tego wymiaru. 
Zaproponowano trzy scenariusze: i) skupienie się wyłącznie na swobodnym przepływie 
pracowników; ii) rozwój Europy, która zasadniczo byłaby Europą wielu prędkości oraz iii) rzeczywiste 
pogłębienie UGW w UE-27. Ponadto w Dokumencie otwierający debatę w sprawie wykorzystania 
możliwości płynących z globalizacji podkreślono ścisły związek między polityką gospodarczą a 
społeczną. A w dokumencie dotyczącym przyszłości finansów UE przedstawiono zakres, w jakim 
wymiar społeczny UE może być wspierany finansowo. 

Ważne kroki  
W marcu 2017 r. Komisja zaproponowała całościowe ramy odniesienia – Europejski filar praw 
socjalnych (filar społeczny) w celu dostosowania unijnych rynków pracy i państw opiekuńczych w 
reakcji na nowe wyzwania i zagrożenia, w tym bezrobocie młodzieży i rosnącą liczbę 
niestandardowych form zatrudnienia. W 20 zasadach i prawach filaru społecznego, których 
podstawą jest już istniejący dorobek socjalny, wykroczono wyraźnie poza ścisłe ramy polityki 
społecznej i uwzględniono równe szanse oraz dostęp do rynku pracy, sprawiedliwe warunki pracy, 
ochronę socjalną i włączenie społeczne. Filar społeczny, ogłoszony wspólnie przez Komisję, 
Parlament i Radę, jest dowodem zaangażowania trzech instytucji. 

Państwa członkowskie odpowiadają za stosowanie zasad 
filaru społecznego we współpracy z partnerami społecznymi. 
UE wspiera te wysiłki, a jednocześnie wykorzystuje główne 
dostępne narzędzia polityki UE: prawodawstwo, wytyczne, 
zarządzanie i finansowanie. Jeśli chodzi o prawodawstwo i 
wytyczne, Parlament Europejski zaapelował o nowe przepisy 
z myślą o modernizacji rynku pracy, ochrony socjalnej i 

dostępu do edukacji. Odnotowano postępy we wdrażaniu filaru społecznego dzięki wprowadzeniu 
środków ustawodawczych i nieustawodawczych na poziomie Unii i państw członkowskich, włącznie 
z poprawą dialogu społecznego na wszystkich szczeblach. Aby wzmocnić społeczne aspekty 
zarządzania pod względem merytorycznym, w ramach europejskiego semestru w latach 2018 i 2019 
skorzystano z tablicy wskaźników społecznych towarzyszącej filarowi społecznemu. W 2017 r. 
Parlament Europejski powtórzył pomysł wprowadzenia w zaleceniach dla poszczególnych krajów 
„procedury dotyczącej zaburzeń równowagi społecznej”. Nadal należy rozwiązać szereg kwestii 
związanych ze wzmocnieniem aspektów społecznych procesu semestru, włącznie ze znaczeniem 
kontroli demokratycznej przy jednoczesnym pogłębieniu UGW. Ponadto w kwietniu 2019 r. Komisja 
Europejska zainicjowała debatę na temat przejścia w Radzie 
od jednomyślności do głosowania większością 
kwalifikowaną w niektórych obszarach polityki społecznej w 
celu rozszerzenia ograniczonego zakresu kompetencji UE, w 
tym kompetencji Parlamentu. W odniesieniu do 
finansowania UE istotne znaczenie będzie miała debata na 
temat wieloletnich ram finansowych (WRF) po 2020 r. oraz jej wyniki. Parlament przedstawił szereg 
propozycji z myślą o zapewnieniu wsparcia finansowego dla nowych priorytetów i wyższych 
pułapów płatności, a także w celu stworzenia większej synergii między funduszami, np. Funduszem 
Spójności i EFS+, oraz lepszego powiązania wydatków z wynikami. W dokumencie z 2019 r. 
otwierającym debatę pod hasłem „W kierunku zrównoważonej Europy 2030” podkreślono, że 
inwestycje społeczne muszą pozostać priorytetem.  

Europa nie potrzebuje dziś mniej 
solidarności i więcej granic, lecz nowej 
umowy społecznej zapewniającej 
spójność społeczną i dobrobyt naszych 
narodów. (...) Potrzebuje prawnie 
wiążącego Europejskiego filaru praw 
socjalnych. 
Alexis Tsipras 

Jednym z naszych osiągnięć jest nasz 
model społeczny, który wymaga dalszej 
poprawy, a jednocześnie wspierania 
dialogu z partnerami społecznymi i 
uwzględnienia spójności społecznej. 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_pl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_pl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_pl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_PL.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_PL.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_PL.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
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Perspektywy  
Globalizacja, wyzwania demograficzne i transformacja cyfrowa sprawiają, że rynki pracy i państwa 
opiekuńcze są pod ogromną presją. W okresie po 2004 r. pojawiły się kolejne wyzwania w związku z 
wybuchem konfliktów między centrum a peryferiami w następstwie kryzysu zadłużeniowego oraz 
nowych konfliktów między Wschodem a Zachodem. W reakcji Komisja pod przewodnictwem Jeana-
Claude’a Junckera obrała sobie za cel wzmocnienie 
społecznego wymiaru UE. Można obecnie zauważyć pewne 
obiecujące tendencje, które mogą dodatkowo wzmocnić 
wymiar społeczny UE. Niektórzy twierdzą, że filar społeczny 
może przyczynić się do powstania nowej dynamiki polityki. 
Inni są zdania, że oprócz polityki redystrybucji należy 
również zwrócić większą uwagę na opodatkowanie, nie 
tylko w kontekście korporacyjnym. Nadal jednak istnieją 
zasadnicze kwestie, które należy wyjaśnić i którymi należy 
się zająć. Do kwestii tych należą porozumienie między państwami członkowskimi co do tego, czy 
wymiar społeczny UE jest niezbędny lub stosowny, oraz dokładna ocena instrumentów, jakimi UE 
dysponuje przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii politycznych. Wymiar społeczny UE jest na tyle 
złożony, że aby go wzmocnić, potrzebne są mechanizmy zarządzania14 umożliwiające wspólne 
rozwiązywanie problemów przez różne podmioty w różnych sektorach.  

Podsumowanie debaty w Parlamencie 
 

 

 

Większość szefów państw lub rządów uznaje długotrwały negatywny wpływ kryzysu 
gospodarczego i finansowego na źródła utrzymania obywateli w całej Europie, a w szczególności 
jego nieproporcjonalne konsekwencje dla osób najbardziej 
podatnych na zagrożenia, ludzi młodych. Niektórzy odnieśli 
się do braku solidarności w Europie, czy to w kwestiach 
migracji, czy też gospodarczych, co przełożyło się również na 
niezdolność do zapewnienia bardziej sprawiedliwej i 
socjalnej Europy. W tym kontekście niektórzy przywódcy UE 
proponują konkretne rozwiązania europejskie z myślą o 
rozwianiu obaw społeczeństwa, w tym proponują na 
przykład utworzenie unijnej płacy minimalnej i unijnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. 
Większość przywódców UE, którzy zabrali głos, wyraziła poparcie dla wartości i zasad określonych w 
Europejskim filarze praw socjalnych, a niektórzy z nich przypominają, że istota wspólnoty 
europejskiej opiera się na zasadzie sprawiedliwości społecznej. Niektórzy szefowie państw lub 
rządów popierają pozytywną konwergencję standardów społecznych i wezwali do nadania 
priorytetowego znaczenia polityce społecznej po latach polityki oszczędnościowej oraz 
pogłębiających się nierówności w społeczeństwach europejskich.  

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction (Zarządzenie: bardzo krótkie wprowadzenie), Oxford University Press, 
2013. 

Skutkiem [kryzysu] są nierówności, 
szczególnie nierówności 
międzypokoleniowe – nierówności, jakich 
doświadczają młodzi ludzie na naszym 
kontynencie, a także, oczywiście, różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn... Musimy 
zaapelować o Europę socjalną, Europę 
gwarantującą prawa. 
Pedro Sánchez 

Nie możemy zapominać o jednej podstawowej zasadzie, zgodnie z którą nasza wspólnota opiera się 
na sprawiedliwości społecznej. ... O rozwoju społecznym będzie można mówić dopiero wtedy, gdy 
zajmiemy się wykluczeniem, ubóstwem i nierównościami. Ważne jest, abyśmy realizowali ambitną 
politykę społeczną w celu zwalczania tych nierówności. 
Mateusz Morawiecki 

Nadanie europejskiego bodźca tym 
priorytetom, w tym za pomocą odważnych 
pomysłów, takich jak idea europejskiego 
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, 
jest nie tylko najlepszym antidotum na 
brak miejsc pracy, ale również na ruchy 
nacjonalistyczne. 
Giuseppe Conte 

https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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Niektórzy szefowie państw lub rządów podkreślili, że w czasach, gdy globalizacja i postępująca 
cyfryzacja zmieniają oblicze świata, istnieje potrzeba 
powrotu do początków europejskiej umowy społecznej i 
dalszego jej rozwijania w odpowiedzi na dzisiejsze postulaty. 
Niektórzy przywódcy UE przestrzegli przed stosowaniem 
wyłącznie krajowych rozwiązań w odniesieniu do takich 
kwestii jak bezrobocie młodzieży, ponieważ 
spowodowałoby to dalsze wyobcowanie i podsycałoby 
dyskurs nacjonalistyczny, zwłaszcza w czasie, gdy na 

kontynencie dokonują się zmiany polityczne. Niektórzy odnieśli się do „kryzysu solidarności” w 
Europie, który powoduje rozczarowanie wśród obywateli, i zauważyli, że obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek należy promować ambitną politykę społeczną z myślą o przyszłości Europy. 

3.4.  Handel 

Rozwój polityki 
Handel międzynarodowy stał się ważnym tematem w 
programie UE. Rozmowy na temat nowych umów o wolnym 
handlu, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, 
doprowadziły do burzliwych debat w społeczeństwie 
obywatelskim. W odpowiedzi na to Komisja przedstawiła w 
2015 r. nową strategię UE „Handel z korzyścią dla 
wszystkich”. W 2017 r. 
Komisja przedstawiła 

również dokument otwierający debatę w sprawie wykorzystania 
możliwości płynących z globalizacji. W związku z tym w zakresie 
polityki handlowej UE świadomie przestawiła się na program 
działań w większym stopniu oparty na wartościach, sprzyjający 
włączeniu społecznemu i progresywny, zarówno w odniesieniu 
do umów handlowych, jak i instrumentów legislacyjnych.  

Umowy handlowe 
Od czasu publikacji strategii „Handel z korzyścią dla wszystkich” UE realizuje różne (nowe lub 
zaktualizowane) umowy o wolnym handlu (FTA) z partnerami 
handlowymi na całym świecie (Kanada, Japonia, Singapur, 
Wietnam, Meksyk, Chile, Australia i Nowa Zelandia). 

Tymczasowe wejście w 
życie kompleksowej 
umowy gospodarczo-
handlowej UE-Kanada 
(CETA) we wrześniu 
2017 r. i wejście w życie 
umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia (UPG) w 
lutym 2019 r. to dwa przykłady największych osiągnięć UE w 

zakresie negocjacji handlowych w ostatnich latach. W następstwie UPG między UE a Japonią 
powstała największa strefa handlowa na świecie obejmująca 600 mln osób i zapewniająca jedną 
trzecią światowego produktu krajowego brutto (PKB). Umowa o wolnym handlu z Singapurem była 
przedmiotem opinii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w maju 2017 r. Na 

Musimy walczyć z pogłębiającymi się 
nierównościami w społeczeństwie i 
skuteczniej rozdzielać bogactwo. 
Wprowadzenie europejskiej płacy 
minimalnej stanowiłoby jeden ze 
sposobów zapewnienia solidarności 
społecznej. 
Peter Pellegrini 

Niemniej jednak sytuacja, w której główne 
podmioty nadal tworzą bariery handlowe, 
jest bardzo szkodliwa. Musimy dołożyć 
wszelkich starań, aby uniknąć takich barier 
i likwidować je. Szkody byłyby fatalne w 
szczególności z punktu widzenia 
mniejszych krajów. Musimy szanować 
wspólne zasady handlu i przestrzegać ich. 
Juha Sipilä 

Protekcjonizm nie jest odpowiedzią na 
nieuczciwą konkurencję. Nie 
powinniśmy zamykać naszego rynku i 
upodabniać się do Chin. Zamiast tego 
powinniśmy wykorzystać naszą 
połączoną siłę polityczną i 
gospodarczą, aby domagać się 
sprawiedliwego handlu na naszych 
warunkach. 
Krišjānis Kariņš 

Jeżeli chcemy mieć możliwość 
działania, jeśli chcemy określić naszą 
przyszłość, Europa musi być 
zjednoczona. Teraz bardziej niż 
kiedykolwiek. ... Przekażmy więc światu 
dobitne przesłanie: że Europa nadal 
głęboko wierzy w siłę współpracy 
wielostronnej i wolnego handlu. 
Mark Rutte 

W USA, kraju marzeń, ludzie marzą o 
mniej wolnym handlu, o mniejszej 
liczbie zobowiązań 
międzynarodowych, o barierach w 
handlu, a być może nawet o położeniu 
kresu międzynarodowemu systemowi 
handlu opartemu na zasadach. Nie 
możemy na to pozwolić. 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX%3A52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_pl.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20181205IPR20930/parlament-poparl-umowe-o-wolnym-handlu-miedzy-ue-a-japonia
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29603955
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podstawie tej opinii wydano decyzję o podziale umowy na 
umowę handlową i umowę o ochronie inwestycji. W nowych 
umowach zwrócono szczególną uwagę na dopilnowanie, by 
handel w większym stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu, 
na przykład w odniesieniu do małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). Parlament aktywnie korzysta z funkcji 
monitorującej, zarówno w trakcie negocjacji, jak i przy 
ostatecznym wyrażaniu zgody na umowy handlowe.  

W 2018 r. negocjacje handlowe z USA ponownie znalazły się w programie prac w następstwie kilku 
konfliktów handlowych z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Chodziło mianowicie o:  

• amerykańskie cła na stal i aluminium przywożone z UE i od innych partnerów,  
• dochodzenie w sprawie ceł na samochody i części samochodowe oraz  
• blokowanie nominacji do Organu Apelacyjnego WTO przez USA.  

W oparciu o porozumienie Juncker–Trump z lipca 2018 r. w styczniu 2019 r. Komisja przedstawiła 
Radzie dwie wytyczne negocjacyjne dotyczące umowy handlowej w sprawie (nierolniczych) 
towarów przemysłowych oraz umowy w sprawie oceny zgodności, z myślą o złagodzeniu napięcia 
w handlu z USA. 

Polityka handlowa, która chroni 
W perspektywie krótko- i średnioterminowej UE będzie 
prawdopodobnie wdrażać politykę handlową, która w coraz 
większym stopniu chroni jej obywateli, ułatwiając 
jednocześnie otwarty i sprzyjający włączeniu społecznemu 
handel. W tym kontekście przyjęto mechanizm 
monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(BIZ). Celem mechanizmu jest dopilnowanie, by otwartość na 
inwestycje nie podważała strategicznych interesów UE. Ponadto Komisja wezwała Parlament i Radę 
do przyjęcia przed końcem 2019 r. instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w 
kontekście międzynarodowym, który znalazł się w impasie legislacyjnym ze względu na opór 
państw członkowskich. Instrument ten ma na celu otwarcie możliwości udzielania zamówień w 
Chinach poprzez wprowadzenie procedur, dzięki którym UE mogłaby ograniczyć dostęp do 
otwartych rynków zamówień publicznych, jeśli otwarcie nie będzie wzajemne. In addition, trade 
defence instruments (TDI) were modernised and a new methodology for calculating anti-dumping 
duties was instituted in order to better protect European companies from imports of under-priced 
goods. 

Jeśli chodzi o ochronę inwestycji, UE aktywnie zaangażowała się również w utworzenie 
wielostronnego trybunału inwestycyjnego mającego rozwiać obawy społeczeństwa 
obywatelskiego dotyczące mechanizmów rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem 
(ISDS). Po części dzięki żądaniom Parlamentu Europejskiego kontrowersyjny system ISDS został 
zastąpiony stałym, przejrzystym i zinstytucjonalizowanym systemem sądów ds. inwestycji (ICS). 
Proces ten nadal trwa i prowadzone są obecnie aktywne negocjacje w celu ustanowienia 
wielostronnego trybunału inwestycyjnego (MIC). 

Ponadto UE aktywnie angażuje się w reformę Światowej Organizacji Handlu (WTO) w celu 
przełamania do końca 2019 r. impasu dotyczącego systemu rozstrzygania sporów, wzmocnienia jej 
roli monitorującej oraz aktualizacji zasad handlu międzynarodowego, aby zapewnić równe warunki 

Wolna wymiana handlowa jest 
korzystna, pod warunkiem że stosunki 
między stronami są sprawiedliwe. 
Naszym celem musi być wzajemność w 
oparciu o surowe normy społeczne i 
środowiskowe. 
Charles Michel 

Suwerenność to także kwestia 
gospodarki i handlu. Również w tym 
przypadku wykazaliśmy jedność i z 
zadowoleniem przyjmuję postępy, jakie 
z inicjatywy Komisji zostały poczynione 
w ostatnich miesiącach w zakresie 
suwerenności gospodarczej i 
handlowej z myślą o ochronie naszych 
strategicznych sektorów inwestycji. 
Emmanuel Macron 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_pl.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_pl.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621884
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
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działania w handlu międzynarodowym, w którym obecnie występują znaczące zakłócenia. 
Parlament zdecydowanie popiera wielostronny system handlu oraz reformę WTO, w tym, w 
stosownych przypadkach, jej system rozstrzygania sporów. 

Podsumowanie debaty w Parlamencie 
 

 

 

Wśród przywódców UE, którzy wypowiedzieli się do tej pory, można zauważyć podobne, lecz 
również rozbieżne punkty widzenia w odniesieniu do kierunku przyszłej polityki handlowej UE. 
Podczas gdy niektórzy szefowie państw lub rządów uznają rolę liberalizacji handlu jako siły 
napędowej wzrostu gospodarczego, inni postrzegają ją jako zagrożenie dla źródeł utrzymania 
producentów i konsumentów oraz, bardziej ogólnie, dla zachowania wysokich norm społecznych i 
środowiskowych w UE. Większość przywódców UE uznała, że nacjonalistyczne polityki handlowe i 
środki protekcjonistyczne stanowią zagrożenie dla wielostronnego systemu handlowego, i wyraziła 
zdecydowane zaangażowanie na rzecz ochrony i obrony tego systemu. Jednak w związku z 
rosnącymi obawami dotyczącymi funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu oraz w obliczu 
coraz częstszych nieuczciwych praktyk handlowych niektórzy przywódcy UE wzywają do lepszej 
ochrony strategicznych interesów Europy. Niektórzy podkreślili, że UE powinna pozostać otwarta na 
handel, ale nie może być naiwna. 

Większość szefów państw lub rządów uznała obecne zmiany 
w globalnym systemie handlu i wezwała UE do 
zdecydowanego zaznaczenia jej autorytetu jako ważnego 
globalnego podmiotu na arenie międzynarodowej. 
Niektórzy podkreślili, że – jak wiele razy wcześniej – zmiany 

spowodowane 
globalizacją 

destabilizują status 
quo oraz budzą strach 
i nieufność w 

społeczeństwie europejskim, co prowadzi do odrzucenia 
umów handlowych. Jednak pomimo istniejących 
rozbieżności między szefami państw lub rządów co do 
dalszych działań, jak powiedział jeden z prelegentów, Europa 
sama w sobie jest świadectwem, że liberalizacja handlu przynosi wolnym ludziom zarówno 
dobrobyt, jak i pokój. 

3.5.  Wieloletnie ramy finansowe 

Rozwój polityki 
Co roku budżet UE jest negocjowany w granicach określonych w siedmioletnim planie finansowym, 

który odzwierciedla długoterminowe priorytety UE i znany jest jako 
wieloletnie ramy finansowe (WRF). Obecne WRF (na okres 2014–
2020) wkraczają w fazę końcową i trwają już przygotowania do WRF 
na okres po 2020 r. Dnia 2 maja 2018 r. Komisja przedstawiła pakiet 

W 2004 r. PKB Unii Europejskiej stanowił jedną trzecią PKB światowego. Dziś stanowi mniej niż jedną czwartą. 
Musimy kontynuować zawieranie umów handlowych z państwami trzecimi, ponieważ takie umowy 
stanowią inwestycję w dalszy wzrost gospodarczy i dobrobyt naszych obywateli. 
Andrej Plenković 

Więzy geograficzne Europy i nasza 
globalna współzależność, jako 
największego na świecie podmiotu 
handlowego, wymagają odpowiednio 
funkcjonującego systemu światowego. 
My, Europejczycy, jesteśmy silniejsi razem 
i mam nadzieję, że nie będziemy szczędzić 
wysiłków na rzecz ochrony naszych 
wspólnych interesów i wartości na 
świecie. 
Jüri Ratas 

Tylko UE może utrzymać politykę 
handlową pomagającą regulować rynki 
światowe i chronić wysokie standardy 
społeczne, środowiskowe i w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, które chcemy 
zachować, regulując globalizację, która 
zagraża zrównoważonemu charakterowi 
europejskiego modelu społecznego. 
António Costa 

Ogólny poziom WRF powinien 
być możliwie jak najbardziej 
zbliżony do obecnej względnej 
części. 
Juha Sipilä 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_PL.html
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WRF, który zawiera wnioski dotyczące WRF na lata 2021–2027, zasobów własnych na finansowanie 
budżetu UE oraz powiązania budżetu UE z zasadą państwa prawa. Przedstawiono również szereg 
dalszych wniosków ustawodawczych dotyczących nowych i kontynuowanych programów 
wydatków i funduszy w ramach następnych WRF. 

Wniosek Komisji: nowy, nowoczesny budżet dla UE-27 
We wniosku Komisji uwzględniono finansowe pokrycie zobowiązań zawartych w deklaracji z 
Bratysławy i deklaracji rzymskiej, wyzwania zidentyfikowane w trakcie debaty na temat przyszłości 
Europy i utratę jednego z głównych płatników wraz z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. 
Proponowane zobowiązania wynoszą ogółem 1 134 583 mln EUR w cenach stałych z 2018 r. w 
okresie 2021–2027. Poziom ten odpowiada 1,11 % dochodu narodowego brutto (DNB) UE-27 i 
stanowi niewielki spadek w porównaniu z obecnymi WRF, które odpowiadają 1,16 % DNB UE-27 (tj. 
przy uwzględnieniu brexitu).15 

Zdaniem Komisji wniosek jest wyważony i opiera się na uczciwej ocenie zasobów, jakich UE będzie 
potrzebować w celu realizacji wspólnych ambicji. Proponuje się zwiększenie środków finansowych 
na takie obszary jak jednolity rynek, innowacje i badania naukowe (w tym dodatkowe 29,1 % na 
program „Horyzont Europa”), działania na rzecz środowiska i klimatu (+46 %), migrację i zarządzanie 
granicami (+207 %). Cięcia zaproponowano natomiast w odniesieniu do polityki spójności (-10 %) i 
wspólnej polityki rolnej (-15 %). Po raz pierwszy wniosek w sprawie WRF zawiera specjalny budżet 
na bezpieczeństwo i obronę oraz na instrumenty wspierające europejską unię walutową. Ponadto 
Komisja proponuje nowe środki zapewniające ochronę przyszłych wydatków UE przed ryzykiem 
związanym z uogólnionymi brakami w zakresie praworządności w państwach członkowskich. Jeśli 
chodzi o dochody, Komisja zaproponowała modernizację obecnego systemu zasobów własnych, 
stopniowe wyeliminowanie rabatów i wprowadzenie koszyka nowych zasobów powiązanych z 
polityką UE w zakresie klimatu, środowiska i jednolitego rynku. Zdaniem Komisji reforma ta może 
być okazją do odejścia od przestarzałej koncepcji sald netto państw członkowskich lub „godziwego 
zwrotu”. 

Mandat negocjacyjny Parlamentu: odpowiednie zasoby, aby sprostać nowym 
wyzwaniom 
Parlament zajął zdecydowane stanowisko w kwestii opracowania ambitnego, ukierunkowanego na 
wyniki budżetu UE, zdolnego do reagowania na 
nieprzewidziane wyzwania i wspierającego programy 
zapewniające wspólne dobra europejskie. Jest zdania, że plan 
dotyczący wydatków długoterminowych UE i unijny system 
dochodów należy traktować jako jeden pakiet i że nie można 
osiągnąć porozumienia w sprawie wydatków bez odpowiednich postępów w zakresie zasobów. 
Parlament uważa, że wniosek Komisji jest niewystarczający, biorąc pod uwagę wszystkie istniejące 
zobowiązania, wyzwania i nowe priorytety, oraz szacuje, że pułap WRF powinien wynosić 1 324 089 
mln EUR (w cenach z 2018 r.); poziom ten odpowiada 1,3 % DNB UE i jest o 16,7 % wyższy niż 
proponowany przez Komisję Europejską. Parlament sprzeciwił się zwłaszcza cięciom we wspólnej 
polityce rolnej i polityce spójności. Opowiedział się za większym wsparciem dla niektórych obszarów 
i programów, w tym dla jednolitego rynku, innowacji i gospodarki cyfrowej (np. za podwojeniem 
obecnego przydziału środków na program „Horyzont Europa”). Poparł również środki przeciwko 
                                                             

15  Szczegółowy przegląd wniosku Komisji można znaleźć w dokumencie: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual 
financial framework and new own resources.Analysis of the Commission's proposal (Wieloletnie ramy finansowe 
2021–2027 i nowe zasoby własne: analiza wniosku Komisji), EPRS, Parlament Europejski, lipiec 2018.  

W następnych wieloletnich ramach 
finansowych [WRF] podstawową 
zasadą finansowania musi być 
europejska wartość dodana. 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_pl
https://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_pl
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_pl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148


EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 
  
 

26 

bezrobociu i wsparcie na rzecz młodzieży (np. zwiększenie trzykrotnie środków na program 
Erasmus+), działań na rzecz środowiska i klimatu (np. podwojenie przydziału dla LIFE+), migracji, 
zarządzania granicami, bezpieczeństwa i obrony. Ponadto Parlament zaproponował włączenie do 
WRF dwóch nowych pozycji: gwarancji dla dzieci (5,9 mld EUR) i funduszu na rzecz transformacji 
energetyki (4,8 mld EUR). Poza tym zdaniem Parlamentu wkład UE w realizację celów związanych z 
klimatem powinien zostać ustalony na poziomie co najmniej 25 % wydatków WRF w latach 2021–
2027 oraz 30 % w najkrótszym możliwym terminie, ale nie później niż w 2027 r. Jeżeli chodzi o 
proponowane zmiany w systemie zasobów własnych, Parlament uważa, że stanowią one ważny krok 
w kierunku bardziej ambitnej reformy, ale oczekuje jeszcze bardziej ambitnego podejścia. 

Dalsze kroki w negocjacjach 
Wnioski zostały przeanalizowane również przez Radę. Ministrowie pracują nad przygotowaniem 
projektu dokumentu zwanego „schematem negocjacyjnym”, obejmującego szereg zagadnień 
horyzontalnych i szczegółowych, którymi należy się zająć podczas negocjacji i które 
najprawdopodobniej będą wymagać wytycznych politycznych ze strony przywódców UE. 
Przeprowadzone dotychczas dyskusje pokazują jednak znaczne 
różnice zdań w wielu aspektach. Na przykład utrzymują się odmienne 
opinie co do ogólnego rozmiaru WRF, finansowania WPR i polityki 
spójności, włączenia kwestii klimatu do głównego nurtu polityki, 
powiązania z europejskim semestrem oraz nowego instrumentu 
wspierającego unię gospodarczą i walutową, a także w odniesieniu 
do większości elementów wniosku w sprawie nowych zasobów własnych.  

Osiągnięcie porozumienia w sprawie wieloletnich planów finansowych UE nigdy nie było łatwe. 
Dotyczy ono niemal wszystkich obszarów działania UE i trzeba pogodzić wiele konkurujących ze 
sobą priorytetów i przezwyciężyć podziały między głównymi decydentami. Pakiet dotyczący WRF 

przyjmowany jest w toku różnych procedur, w których 
Parlament Europejski i Rada odgrywają róże role. Procedury te 
obejmują jednomyślne decyzje i szczególną rolę szefów 
państw lub rządów zebranych w Radzie Europejskiej. Chociaż 
zgodnie z traktatami Rada Europejska „określa ogólne kierunki 
i priorytety polityczne” Unii, ale „nie pełni funkcji 
prawodawczej”, doświadczenie poprzednich negocjacji w 
sprawie WRF pokazuje, że odgrywa ona decydującą rolę w 

osiągnięciu porozumienia, w tym w odniesieniu do kwot i szczegółowych aspektów programów 
wydatków. Tym razem proces negocjacji dodatkowo komplikuje fakt, że częściowo pokrywa się on 
ze zmianą kadencji Parlamentu i Komisji. Komisja i Parlament chciały osiągnąć porozumienie przed 
wyborami europejskimi w maju 2019 r., ale zamiar ten został zniweczony przez Radę Europejską, 
która na posiedzeniu w grudniu 2018 r. zdecydowała o kontynuowaniu prac na szczeblu Rady z 
myślą o osiągnięciu porozumienia dopiero jesienią 2019 r. (rysunek 9). To, czy plan ten jest 
realistyczny, zależy od wielu aspektów, w tym od powyborczego procesu tworzenia nowych 
instytucji i od ostatecznego terminu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. W bliższej 
perspektywie ważne decyzje mają zostać ogłoszone po posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 20–
21 czerwca 2019 r. 

Musimy przewidzieć całkowitą 
zmianę samego budżetu poprzez 
stworzenie nowych zasobów 
własnych. 
Emmanuel Macron 

[W kontekście WRF] bardzo ważne jest 
zwiększenie nakładów finansowych na 
badania i rozwój. Ważne jest, aby w ten 
sposób osiągnąć doskonałość w całej 
Europie, a nie tylko w wybranych 
stolicach. 
Krišjānis Kariņš 
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Podsumowanie debaty w Parlamencie 
Wszyscy szefowie państw lub rządów (z wyjątkiem 
trzech) wypowiedzieli się na ten temat i podkreślili, 
które z priorytetów politycznych zasługują według 
nich na finansowanie w następnych WRF. 
Czternaścioro z nich położyło szczególny nacisk na 
potrzebę opracowania nowych strategii 
politycznych (na przykład dotyczących 
bezpieczeństwa, innowacji i gospodarki cyfrowej), a 
jedenaścioro z nich podkreśliło również wkład 
obszarów „tradycyjnych” (wspólnej polityki rolnej – 
WPR i polityki spójności) lub zwróciło uwagę na 
potrzebę zapewnienia równowagi między tymi 
dwiema kategoriami. Połowa mówców poruszyła 
kwestię wielkości budżetu UE. Trzech spośród 
pierwszych prelegentów wyraziło wyraźnie 
gotowość do zwiększenia wkładu do budżetu UE. 
Trzech stanowczo zaapelowało o to, by po brexicie 
budżet UE został zmniejszony lub proporcjonalnie 
dostosowany. Inni podkreślili jednak potrzebę 
zapewnienia UE budżetu odpowiadającego jej 
potrzebom i ambicjom. Jedna czwarta szefów 
państw lub rządów, która wypowiedziała się na 
początku, poruszyła kwestię utworzenia nowych 
zasobów własnych dla UE. Tylko jeden – Emmanuel 
Macron – wezwał do położenia kresu wszystkim 
rabatom po brexicie.  

Do chwili obecnej wśród prelegentów nie ma 
wyraźnej zgody w sprawie kolejnych wieloletnich 
ram finansowych. Utrzymują się odmienne opinie 
dotyczące finansowania wspólnej polityki rolnej i 
polityki spójności. Niektórzy szefowie państw lub 
rządów zdecydowanie odrzucają wszelkie cięcia, 
podczas gdy inni domagają się konsolidacji i 
modernizacji tych strategii politycznych. Niemniej 
jednak wielu z nich zgadza się, że należy finansować 
więcej inicjatyw w dziedzinie stosunków 
zewnętrznych, bezpieczeństwa i obrony oraz 
migracji. Leo Varadkar, António Costa i Emmanuel 
Macron wyrazili wyraźnie gotowość do zwiększenia 
wkładu do budżetu UE. O dodatkowe zasoby 
własne dla UE zaapelowali głównie wcześniejsi 
prelegenci, ale ostatnich dwunastu prelegentów 
nie wspomniało o tym. 

  

Rysunek 9 — Harmonogram negocjacji w 
sprawie WRF na okres po 2020 r. 
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3.6.  Bezpieczeństwo i obrona 

Rozwój polityki 
W ostatnich latach odnotowano znaczny postęp w realizacji 
unijnych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa i obrony. The EU's 
2016 Global Strategy has been implemented through an 
implementation plan on security and defence, the European 
defence action plan (EDAP) and proposals to strengthen EU-
NATO cooperation following the Warsaw joint declaration. 
Działania te stanowiły podstawę realizacji inicjatyw takich jak Europejski Fundusz Obronny, 
skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD) i stała współpraca strukturalna 
(PESCO), których celem jest poprawa i optymalizacja zdolności obronnych UE. W czerwcu 2017 r. 
Komisja przedstawiła dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej obronności w 
oparciu o globalną strategię jako wkład w debatę na temat przyszłości Europy. 

W ramach EDAP Komisja zaproponowała w 2017 r. Europejski 
Fundusz Obronny mający na celu wspieranie europejskiego 
przemysłu obronnego poprzez (współ)finansowanie – po raz 
pierwszy w historii – 
projektów badawczych 

opartych na współpracy i wspólnego rozwoju zdolności 
obronnych, w tym poprzez wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
możliwości 

transgranicznych w łańcuchach dostaw w sektorze obronności. 
Europejski Fundusz Obronny (EDF) ma na celu wspieranie 
badań realizowanych w ramach współpracy w zakresie 
innowacyjnych technologii obronnych oraz opracowywania 
produktów związanych z obronnością uzgodnionych wspólnie 

przez państwa członkowskie. W lipcu 2018 r. UE przyjęła rozporządzenie w sprawie Europejskiego 
programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) w celu finansowania EDF do końca bieżącego 
okresu budżetowego. Celem rozporządzenia jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu obronnego UE poprzez wspieranie współpracy między państwami członkowskimi. W 
nowych wieloletnich ramach finansowych (WRF) fundusz ten otrzyma zwiększone finansowanie na 
podstawie rozporządzenia, w sprawie którego osiągnięto częściowe porozumienie polityczne w 
lutym 2019 r.  

Chociaż zdajemy sobie sprawę, że 
PESCO jest decydującym krokiem, 
naszym celem pozostaje europejska 
autonomia wojskowa i utworzenie 
europejskiej armii. 
Nicos Anastasiades 

Aby zrealizować nasze globalne ambicje, 
potrzebujemy silniejszej i skuteczniejszej 
wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa. 
Andrej Plenković 

Wspólna europejska obrona nie tylko 
nie jest sprzeczna z członkostwem w 
NATO, ale może być jego pomocnym 
uzupełnieniem. 
Giuseppe Conte 

Jednocześnie NATO pozostanie 
podstawą zbiorowej obrony w Europie, 
a naszym celem powinno być 
wzajemne wzmocnienie stosunków 
między UE a NATO. 
Jüri Ratas 

Uznajemy znaczenie nowych strategii politycznych i wyzwań, ale ich finansowanie nie powinno odbywać się 
kosztem polityki spójności, która jest podstawową polityką traktatową i istotą Unii Europejskiej. 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_pl.htm
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_pl.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_pl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_pl.htm
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W grudniu 2017 r. 25 państw członkowskich zgodziło się na rozpoczęcie stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO). Podstawą PESCO są konkretne projekty oparte na współpracy (obecnie 34) i 
zobowiązania mające na celu wzmocnienie obronności UE. Członkowie PESCO zobowiązują się do 

zwiększenia krajowych budżetów przeznaczonych na obronę 
oraz do zwiększenia inwestycji w badania nad obronnością. 
Projekty dotyczą obszarów takich jak szkolenia, rozwój 
zdolności i gotowość operacyjna na lądzie, na morzu i w 
powietrzu, przestrzeń kosmiczna i cyberobrona. Kilka z tych 
obszarów odpowiada obszarom priorytetowym określonym w 

najnowszej wersji planu rozwoju zdolności, którego przegląd przeprowadzono w 2018 r. W ramach 
działań na rzecz konsolidacji bezpieczeństwa i obrony UE dąży również do poprawy mobilności 
wojskowej, w tym poprzez PESCO i współpracę z NATO, 
zgodnie ze wspólną deklaracją w sprawie współpracy między 
UE a NATO z 2018 r. W wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
na lata 2021–2027 Komisja zaproponowała pulę środków w 
wysokości 6,5 mld EUR na mobilność wojskową w celu 
wzmocnienia strategicznej infrastruktury transportowej. 
Mobilność wojskowa ma być realizowana za pośrednictwem 
instrumentu „Łącząc Europę”.  

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), w ramach której UE rozmieściła już 16 misji, 
skorzystała również na ustanowieniu w 2017 r. Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji 
Wojskowych (MPCC) w ramach Sztabu Wojskowego UE (EUMS). Ma ona za zadanie dowodzenie 
misjami wojskowymi UE bez mandatu wykonawczego i kontrolowanie ich. Jeżeli chodzi o misje 
cywilne, w listopadzie 2018 r. Rada i państwa członkowskie przyjęły nową umowę w zakresie 
cywilnego wymiaru WPBiO, zgadzając się na zwiększenie wkładu na rzecz cywilnych misji w ramach 
WPBiO oraz na umocnienie zdolności UE do rozmieszczania cywilnych misji zarządzania 
kryzysowego. W orędziu o stanie Unii w 2018 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker 
odniósł się do przyszłości polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE i zaproponował rozszerzenie 

zakresu głosowania większością kwalifikowaną i objęcia 
nim niektórych obszarów WPZiB, w tym systemów sankcji, 
propagowania praw człowieka i decyzji w sprawie 
cywilnych misji w dziedzinie wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony. Ewentualne porozumienie 
przywódców UE w sprawie rozszerzenia zakresu 
głosowania większością kwalifikowaną i objęcia nim 

cywilnego wymiaru WPBiO oznaczałoby, że UE zyskałaby większą elastyczność w zakresie 
podejmowania decyzji i działania w określonych obszarach polityki bezpieczeństwa i obrony. Kilka 
propozycji, które zwiększyłyby potencjał instytucjonalny UE do działania w obszarze 
bezpieczeństwa i obrony, mogłoby stać się również tematem do dalszej dyskusji – oraz 
przedmiotem ewentualnego wdrożenia – w nadchodzących latach. Propozycje te obejmują 
możliwość utworzenia specjalnej dyrekcji ds. obrony ogólnej i odpowiadającego jej stanowiska 
komisarza, powołanie europejskiej rady bezpieczeństwa oraz utworzenie pełnoprawnej komisji 
bezpieczeństwa i obrony (SEDE) w Parlamencie Europejskim (co stanowiłoby podniesienie rangi 
istniejącej podkomisji).  

Z perspektywy budżetowej proponowane nowe WRF będą oznaczać znaczny wzrost środków 
unijnych na bezpieczeństwo i obronę oraz zawierać specjalny dział przeznaczony na obronę w 
wysokości 2,1 % ogólnego proponowanego budżetu; dział ten obejmie również Europejski Fundusz 

Nasza zdolność operacyjna musi służyć 
naszym wartościom i interesom na 
szczeblu międzynarodowym. 
Charles Michel 

Jedynie gdy będziemy zjednoczeni dzięki 
stałej współpracy strukturalnej, będziemy 
mogli sobie wzajemnie pomagać i wziąć 
na siebie większą odpowiedzialność, 
wraz z NATO, za rozwiązanie problemu 
zagrażającej pokojowi i bezpieczeństwu 
niestabilności na naszych granicach. 
António Costa 

Europa, którą warto budować, to Europa, 
której warto bronić. Wraz z zainicjowaniem 
w grudniu PESCO, do której Irlandia z 
satysfakcją przystąpiła, wspólnie i na 
zasadzie współpracy będziemy starali się 
sprostać nowym zagrożeniom. 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_pl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
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Obronny i projekty w zakresie mobilności wojskowej. Ponadto w czerwcu 2018 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, który jest 
instrumentem pozabudżetowym nieobjętym kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi, 
mającym na celu zwiększenie zdolności UE do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i 
umacniania bezpieczeństwa na świecie. Jeśli instrument ten zostanie zatwierdzony, będzie z niego 
finansowana część kosztów działań obronnych UE, takich jak misje pokojowe Unii Afrykańskiej, 
wspólne koszty własnych operacji wojskowych w ramach WPBiO (objęte obecnie mechanizmem 
Athena) oraz budowanie potencjału wojskowego partnerów.  

Parlament Europejski zdecydowanie popiera postępy poczynione w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony i opowiada się za pełnym wdrożeniem 
odpowiednich postanowień Traktatu z Lizbony dążących 
do ustanowienia europejskiej unii obronnej. Niektóre 
stanowiska zajmowane przez Parlament od wielu lat i 
zawarte w rezolucji za 2018 r. w sprawie realizacji WPBiO 
odnoszą się do apelu o opracowanie białej księgi UE na 

temat bezpieczeństwa i obrony, w której określono by „nadrzędne strategiczne podejście do 
europejskiej obronności”, do apelu o zwiększenie przez państwa członkowskie wydatków na 
obronę, w szczególności w zakresie sprzętu i badań, do usprawnienia kontroli finansowej misji, 
spójności polityki bezpieczeństwa i obrony z polityką zewnętrzną UE w innych dziedzinach oraz 
komplementarności NATO i strategicznej autonomii UE. Stanowiska te podkreślono ostatnio między 
innymi w rezolucji w sprawie stosunków UE-NATO, w rezolucji w sprawie mobilności wojskowej, w 
rezolucji w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, a także w rocznych sprawozdaniach 
z realizacji WPZiB i WPBiO. 

Podsumowanie debaty w Parlamencie 
 

 

 

Większość głów państw lub rządów uczestniczących w debacie na temat przyszłości Europy 
wskazała na pogarszające się globalne środowisko bezpieczeństwa i podkreśliła, jak ważne jest 
okazanie jednolitego frontu w obliczu wspólnych zagrożeń i wyzwań, przed jakimi stoją UE i jej 
państwa członkowskie. Niektórzy podkreślali znaczenie powiązania bezpieczeństwa 
wewnętrznego/zewnętrznego przy przeciwdziałaniu zagrożeniom i zapewnianiu bezpieczeństwa 
obywateli UE – cel ten uwzględniono w globalnej strategii UE i związanym z nią planie wdrażania 
działań w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Większość szefów państw lub rządów podzielała 
pogląd, że stała współpraca strukturalna to bardzo dobra koncepcja, lecz żaden z nich nie odniósł 
się do konkretnych projektów w ramach tej współpracy. Wydatki na obronę były ważnym 
elementem dla kilku mówców, a niektórzy z nich wyrazili uznanie dla inicjatywy w ramach EFO i 
wezwali wszystkie państwa członkowskie UE, aby jak najszybciej osiągnęły cel polegający na 
przeznaczaniu 2 % PKB na obronę. Wielu mówców wezwało 
do wzmocnienia europejskiej współpracy w dziedzinie 
obronności, która to współpraca powinna wykraczać poza 
stałą współpracę strukturalną, oraz do utworzenia 
prawdziwej europejskiej unii obronnej zgodnie z Traktatem 
z Lizbony. Kilka osób mówiło o armii europejskiej w 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby armia 
europejska wspólnie reprezentowała nas w 
NATO. Nie widzę w tym żadnej sprzeczności. 
Angela Merkel 

Chcemy zacieśnić współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, zwiększyć zdolność do 
prowadzenia wspólnych cywilnych i wojskowych operacji zarządzania kryzysowego oraz 
chcemy Unii Europejskiej, która współpracuje ze strategicznymi partnerami i razem z nimi 
buduje bezpieczeństwo. 
Stefan Löfven 

Mój kraj [Łotwa] przeznacza 2 % PKB na 
wojsko. Myślę, że wszyscy powinniśmy tak 
robić. Państwa agresywne zawsze będą 
szanowały siłę. Musimy inwestować, aby 
pozostać silnymi. 
Krišjānis Kariņš 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51752/node/51752_pl
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/athena/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_PL.html
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uzupełnieniu NATO jako o ewentualnym procesie długoterminowym, do którego musi dążyć UE, 
bez określania szczegółów takiego projektu.  

Wypowiedzi szefów państw lub rządów w debacie na temat przyszłości Europy charakteryzowały 
się wysokim stopniem zbieżności poglądów na temat bezpieczeństwa i obrony. Na przykład 
większość z nich mówiła o wspólnych zagrożeniach, przed którymi stoją UE i państwa członkowskie, 

odnosząc się przede wszystkim do „łuku niestabilności” w 
sąsiedztwie UE, terroryzmu, cyberataków i dezinformacji. 
Kilku gości podkreśliło, że UE i państwa członkowskie 
muszą wypracować wspólną odpowiedź na zagrożenia, 
która utrzyma równowagę interesów UE na arenie 

międzynarodowej i zabezpieczy je. Większość przywódców UE podkreślała znaczenie zachowania 
więzi transatlantyckich. Wspominali oni, że obecne wysiłki na rzecz przyspieszenia europejskiej 
współpracy w dziedzinie obronności, a w szczególności stała współpraca strukturalna i EFO stanowią 
uzupełnienie NATO, które pozostaje gwarantem „zbiorowego bezpieczeństwa” w Europie. 
Niektórzy szefowie państw lub rządów mówili o zaangażowaniu UE na rzecz multilateralizmu, 
będącego jednym z filarów globalnej strategii UE. Podkreślili znaczenie przyjęcia całościowego 
podejścia do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w oparciu o pełen zakres narzędzi 
dyplomatycznych, wojskowych, handlowych i rozwojowych, do których UE i jej państwa 
członkowskie mają dostęp. Jeżeli chodzi o aspekty instytucjonalne, kilku mówców wezwało do 
wprowadzenia głosowania większością kwalifikowaną w tych obszarach polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, w których dopuszcza to traktat lizboński, natomiast jeden z nich (Nicos 
Anastasiades) opowiedział się przeciwko zmianie zasad podejmowania decyzji mających 
zastosowanie do cywilnego wymiaru WPBiO. Angela Merkel, która wezwała do utworzenia 
Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, wysunęła jedyny inny wniosek instytucjonalny w trakcie całej 
debaty na temat obrony. Jeden z mówców (Emmanuel Macron) wyraził uznanie dla prac 
prowadzonych przez Parlament Europejski w zakresie Europejskiego Funduszu Obronnego. 

3.7.  Zmiana klimatu 

Rozwój polityki 
Ponad trzy lata po przyjęciu porozumienia paryskiego w 
sprawie zmiany klimatu pełny nacisk kładzie się obecnie na 
jego wdrożenie. Na szczeblu międzynarodowym w 
grudniu 2018 r. przyjęto zbiór przepisów dotyczących 
porozumienia paryskiego podczas konferencji ONZ w 
sprawie zmiany klimatu (konferencja COP24), która odbyła się w Katowicach (Polska). Na szczeblu 
krajowym i unijnym wdrożenie oznacza wprowadzenie w życie strategii politycznych dążących do 
osiągnięcia celów ustalonych w ramach wkładu krajowego (wkłady ustalone na poziomie krajowym) 
– w przypadku UE i jej państw członkowskich celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40 % 
do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

Polityka klimatyczna i energetyczna UE 
UE dysponuje kompleksowym zestawem strategii politycznych w zakresie energii i klimatu, w tym 

systemem handlu uprawnieniami do emisji. Jest na dobrej 
drodze, aby osiągnąć unijne cele dotyczące klimatu i energii 
wyznaczone na 2020 r. Strategie te wzmocniono w ramach 
strategii na rzecz unii energetycznej z 2015 r. oraz w 

 W sposób jasny i zdecydowany odpowiemy 
naszym obywatelom, że możemy ich chronić 
i reagować na globalne zawirowania. 
Emmanuel Macron 

Musimy wspólnie wdrażać porozumienie 
paryskie bez zastrzegania „jeśli”, „ale” czy 
„być może”, aby utrzymać globalny wzrost 
temperatury na poziomie poniżej 1,5°C. 
Stefan Löfven 

Energia ze źródeł odnawialnych 
stopniowo staje się bardziej 
konkurencyjna cenowo niż paliwa 
kopalne. 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_pl
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_pl
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ustawodawstwie przyjętym w trakcie ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego. Aby przekształcić 
się w społeczeństwo niskoemisyjne i zrealizować swoje zobowiązania międzynarodowe (wkład 
ustalony na poziomie krajowym) na mocy porozumienia paryskiego, UE dokonała przeglądu 
ustawodawstwa dotyczącego handlu emisjami, wspólnego wysiłku redukcyjnego, efektywności 
energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i charakterystyki energetycznej budynków, a także 
wprowadziła nowe rozporządzenie dotyczące użytkowania gruntów i lasów. W 2019 r. Parlament i 
Rada przyjęły przepisy dotyczące emisji CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych, 
emisji CO2 z pojazdów ciężkich oraz rynku energii elektrycznej (rozporządzenie i dyrektywa). Komisja 
zaproponowała zwiększenie wydatków związanych z klimatem w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych (na lata 2021–2027) do jednej czwartej budżetu UE. Aby określić sposoby przejścia na 
przyszłą gospodarkę niskoemisyjną, w listopadzie 2018 r. Komisja Europejska przyjęła „strategię 
czystej planety” na rzecz Europy neutralnej pod względem klimatu do 2050 r. Współustawodawcy 
przyjęli również ukierunkowanyprzegląd dyrektywy w sprawie gazu ziemnego z 2009 r., który 
zagwarantowałby, że prawo energetyczne UE będzie miało zastosowanie do gazociągów 
wchodzących na rynek wewnętrzny UE, w tym do kontrowersyjnego projektu gazowego Nord 
Stream II.  

Umowy międzynarodowe a dyplomacja klimatyczna 
Otoczenie globalne stało się bardziej wymagające: oprócz wycofania się Stanów Zjednoczonych z 
porozumienia paryskiego kilka innych państw wprowadziło jedynie słabe strategie polityczne w 
zakresie zmiany klimatu. Inwestycje sektora publicznego i prywatnego w technologie przyjazne dla 

klimatu, takie jak energia ze źródeł odnawialnych, 
zmniejszyły się na całym świecie, podczas gdy badania, takie 
jak sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska (UNEP) w sprawie luki emisyjnej oraz 
sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) dotyczące globalnego ocieplenia o 
1,5°C wskazują, że należy zwiększyć wysiłki i wykroczyć poza 
obecne wkłady na poziomie krajowym, aby osiągnąć cele w 

zakresie temperatury określone w porozumieniu paryskim. Jeśli chodzi o kraje rozwijające się, wiele 
z ich zobowiązań zależy od dostępności finansowania działań związanych z klimatem, lecz 
osiągnięcie kwoty określonej w porozumieniu paryskim – 100 mld USD rocznie do 2020 r. – będzie 
trudne, tym bardziej że Stany Zjednoczone wstrzymały płatności na rzecz ekofunduszu 
klimatycznego ONZ. UE jest nadal zaangażowana w udzielanie pomocy krajom rozwijającym się w 
formie finansowania i wiedzy specjalistycznej oraz odgrywa aktywną rolę w międzynarodowej 
dyplomacji klimatycznej. 

Rola Parlamentu Europejskiego 
Parlament przedstawił stanowisko w sprawie unii energetycznej w rezolucji z grudnia 2015 r., 

ponownie wzywając do wyznaczenia bardziej ambitnych 
celów w zakresie efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł odnawialnych. W trakcie ósmej kadencji Parlament z 
powodzeniem nawoływał do wzmocnienia ustawodawstwa 
w dziedzinie klimatu i energii. W wyniku tego wiele 
przyjętych tekstów znacznie 
wykracza poza wnioski Komisji. 

Na przykład przyjęty cel dotyczący poprawy efektywności 
energetycznej wynosi 32,5 % (zamiast 30 % zaproponowanych przez 

 Suwerenność to również suwerenność 
klimatyczna i energetyczna. Ma to 
kluczowe znaczenie. Musimy szybko 
rozpocząć debatę, aby zwiększyć wkład 
Unii Europejskiej w ramach porozumienia 
paryskiego. 
Emmanuel Macron 

Zdecydowanie twierdzę, że musimy 
zrobić więcej i szybciej. Musimy 
ograniczyć emisje, zwiększyć liczbę 
pochłaniaczy dwutlenku węgla i przejść 
na nowe technologie. 
Juha Sipilä 

Już teraz odczuwamy skutki 
zmiany klimatu. 
Angela Merkel 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_pl
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_PL.html
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Komisję), cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych wynosi 32 % (zamiast 27 %), a emisje 
CO2 z nowych samochodów osobowych w 2030 r. muszą być o 37,5 % niższe niż w 2020 r. (zamiast 
30 %). W październiku 2018 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie COP 24, opowiadając się za 
ustanowieniem celu dotyczącego globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 °C i wzywając do redukcji 
emisji w UE o 55 % do 2030 r. Delegacja Parlamentu wzięła udział w dorocznych konferencjach ONZ 
dotyczących klimatu w Limie, Paryżu, Marrakeszu, Bonn i Katowicach. W odpowiedzi na „strategię 
czystej planety” Komisji Parlament przyjął w marcu 2019 r. rezolucję w sprawie zmiany klimatu, w 
której z zadowoleniem przyjął tę strategię i wezwał do przyjęcia globalnego podejścia do 
osiągnięcia zeroemisyjności netto do 2050 r. 

Perspektywy 
Oczekuje się, że debata na temat długoterminowej redukcji emisji (w oparciu o strategię czystej 
planety Komisji), znajdzie się w porządku obrad Rady Europejskiej w czerwcu 2019 r. Debata 
powinna być kontynuowana w kolejnej kadencji parlamentarnej i zostać uwzględniona w 

długoterminowej niskoemisyjnej strategii UE dotyczącej 
emisji gazów cieplarnianych, jakiej wymaga porozumienie 
paryskie w 2020 r. Istotną rolę w debacie może odegrać 
kwestia „sprawiedliwego charakteru przejścia” na 
gospodarkę niskoemisyjną. Współustawodawcy będą 

również musieli dojść do porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2026, 
w odniesieniu do których Komisja zaproponowała przeznaczenie 25 % budżetu UE na działania w 
dziedzinie klimatu. Aby przygotować wdrażanie strategii politycznych w zakresie energii i klimatu, 
państwa członkowskie opracowały projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu zgodnie 
z wymogami rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną. Komisja Europejska ocenia 
obecnie te plany i w czerwcu 2019 r. może wydać zalecenia dla państw członkowskich. Komisja 
rozpoczęła prace przygotowawcze nad przyszłością infrastruktury gazowej i rynków gazu z myślą o 
ściślejszej integracji systemów gazowych i elektroenergetycznych, aby ułatwiać produkcję wodoru 
i innych gazów z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz propagować ich 
wykorzystanie w sektorze transportu i sektorze budownictwa oraz do długoterminowego 
magazynowania energii.  

Podsumowanie debaty w Parlamencie 
 

 

 

Większość mówców wymieniała zmianę klimatu jako wspólne wyzwanie. Niektórzy ponownie 
potwierdzili poparcie dla pełnego wdrożenia porozumienia paryskiego i wyrazili ubolewanie nad 
faktem, że Stany Zjednoczone jednostronnie odstąpiły od niego. Kilku mówców wezwało do 
wzmocnienia zobowiązań paryskich i z zadowoleniem przyjęło cel Komisji polegający na osiągnięciu 
do 2050 r. gospodarki neutralnej dla klimatu. Jeden z nich (Mark Rutte) zwrócił uwagę na fakt, że 

obecny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 % do 2030 
r. nie wystarczy, aby utrzymać poziom globalnego ocieplenia 
poniżej progu 2°C ustalonego w Paryżu, i zaproponował, by 
„podnieść poprzeczkę” do 55 %. Kilku szefów państw lub rządów 
podkreśliło, że transformacja energetyczna ma kluczowe 
znaczenie dla UE w obecnym kontekście geopolitycznym. Kilka 

Musimy nadal budować europejską unię 
energetyczną i zapewniać obywatelom 
dostęp do zrównoważonej, bezpiecznej i 
przystępnej cenowo energii. 
Andrej Plenković 

Proponuję redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55 % do 2030 r. Nie tylko aby wywiązać się z 
podjętych zobowiązań, lecz także dlatego, że konkurencyjna i patrząca w przyszłość Europa jest z 
definicji Europą zrównoważoną. 
Mark Rutte 

UE będzie z pewnością musiała 
przejść znaczną transformację w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu; potrzebujemy transformacji 
sprawiedliwej społecznie dla 
naszych obywateli i uczciwej dla 
naszych przedsiębiorstw. 
Peter Pellegrini 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_PL.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/pl/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599279
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osób podkreśliło, jak ważne jest ograniczenie zależności energetycznej dzięki inwestycjom w 
innowacyjność, w tym w energię opartą na czystej technologii, wykorzystaniu różnych rodzajów 
energii w zgodzie z celem UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz dywersyfikacji źródeł 
dostaw. Niektórzy mówili o znaczeniu cen energii i wyjaśnili, że należy znaleźć odpowiednią 
równowagę między przystępnymi cenami energii a strategiami politycznymi mającymi na celu 
ograniczenie uzależnienia od dostaw energii.  

Szefowie państw lub rządów wykazali się dużą zbieżnością 
poglądów na temat pilnej potrzeby podjęcia działań w zakresie 
klimatu i energii. Prawie połowa mówców uznała, że UE może 
odegrać wiodącą rolę na arenie międzynarodowej we wdrażaniu 
porozumienia paryskiego. Część z nich zgodziła się, że konieczna 
jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, podczas gdy kilku 
mówców wezwało – zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej – do urzeczywistnienia gospodarki 

niskoemisyjnej do 2050 r. Propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych, zwiększanie efektywności energetycznej, 
opracowywanie strategicznych projektów energetycznych, 
utrzymanie cen energii na niskim poziomie i zapewnienie 
dywersyfikacji dostaw były zagadnieniami, które kilku 
przywódców poruszyło w swoich wystąpieniach. Wszystkie te 

elementy są częścią projektu europejskiej unii energetycznej, w odniesieniu do którego tylko jeden 
mówca (Andrej Plenković) wyraźnie stwierdził, że należy go kontynuować. Debata pokazała również, 
że wśród przywódców UE wciąż istnieją rozbieżne poglądy na temat wielu kwestii, w tym 
strategicznych projektów energetycznych, które powinny realizować państwa członkowskie. 
Przykładowo jeden mówca (Mateusz Morawiecki) zakwestionował projekt North Stream 2, 
podkreślając jego wysoką zależność od Rosji. 

3.8.  Aspekty instytucjonalne 

Rozwój polityki 
Brexit i zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego dały okazję, aby ponownie zastanowić 
się nad drogą, jaką Unia powinna podążać w przyszłości. Rozpoczęto poważną refleksję nie tylko 
nad sposobem, w jaki należy rozwijać poszczególne obszary polityki, lecz także na temat przyszłego 
kierunku, w którym UE powinna podążać jako całość, sposobu reorganizacji instytucji, wzmocnienia 
demokratycznego wymiaru UE i zachęcenia obywateli UE do angażowania się w dynamikę UE. 

Chociaż debatę na temat przyszłości Europy planowano już 
wcześniej, można stwierdzić, że decyzja Zjednoczonego 
Królestwa o wystąpieniu z UE przyspieszyła ją. W następstwie 
referendum brytyjskiego i wraz z przyjęciem deklaracji z 
Bratysławy we wrześniu 2016 r. szefowie państw lub rządów 
UE-27 postanowili dać jasny sygnał, łącząc jedność z 

konkretnymi działaniami ujętymi w „planie działania” dotyczącym na przykład migracji lub 
bezpieczeństwa. W tym samym czasie podjęto wysiłki, aby nie zaniedbywać dyskusji na temat 
powodów, dla których popularność projektu europejskiego wydaje się spadać. W marcu 2017 r., po 
szczycie w Bratysławie, szefowie państw lub rządów zebrani na szczycie w Rzymie z okazji obchodów 
60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich zobowiązali się podczas uroczystego posiedzenia do 
„jedności i solidarności”. W tym kontekście ponownie pojawiła się idea integracji europejskiej o 
różnej prędkości i intensywności.  

Kolejnym celem strategicznym jest 
transformacja energetyczna w 
Europie, która oznacza powiązanie 
konkurencyjności i ceny z 
realizmem geopolitycznym. 
Mateusz Morawiecki 

Transformacja energetyczna jest 
szansą na innowacyjność i 
przekształcenie naszego modelu 
gospodarczego. 
Charles Michel 

Po wyborach do Parlamentu 
Europejskiego Rada Europejska musi 
uzgodnić ambitny i wszechstronny 
program strategiczny. 
Juha Sipilä 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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Na tym początkowym etapie Parlament Europejski wniósł istotny wkład w postaci pomysłów, 
począwszy od propozycji mniej inwazyjnych aż po bardziej dalekosiężne propozycje reform zawarte 
w dwóch rezolucjach przyjętych 16 lutego 2017 r. W pierwszej rezolucji Parlament zamierzał oprzeć 
się na „niewykorzystanym potencjale” traktatu lizbońskiego poprzez na przykład ograniczenie 
podejścia międzyrządowego, zaproponowanie przejścia od 
zasady jednomyślności do głosowania większością 
kwalifikowaną dzięki zastosowaniu klauzul pomostowych przez 
Radę Europejską, częstsze korzystanie z własnego prawa do 
inicjatywy ustawodawczej, wzmocnienie swojej funkcji kontroli 
politycznej nad Komisją, zmniejszenie liczby składów Rady i 
przekształcenie jej w prawdziwą izbę ustawodawczą. W drugiej rezolucji Parlament przedstawił dalej 
idące propozycje dotyczące obecnej struktury instytucjonalnej, z których większość wymagałaby 
jednak zmiany w traktacie – np. przekształcenie polityki fiskalnej i gospodarczej w kompetencję 
dzieloną, zwiększenie swojego zaangażowania w unię gospodarczą i walutową, powołanie „ministra 
spraw zagranicznych UE” i przekształcenie urzędu wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego KE, upoważnienie Komisji do wszczynania postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku naruszenia wartości unijnych, 
częstsze stosowanie głosowania większością kwalifikowaną w Radzie, przyznanie uprawnień do 
przedkładania wniosków ustawodawczych podmiotom innym niż Komisja, takim jak Rada, 
Parlament i parlamenty narodowe.  

Rozwój integracji europejskiej jest historycznie – choć nie tylko – związany z rozwojem stosunków 
francusko-niemieckich, który doprowadził do przyjęcia w czerwcu 2018 r. deklaracji z Mesebergu 
określającej zbieżności wizji prezydenta E. Macrona z wizją kanclerz A. Merkel w odniesieniu do kilku 
kwestii takich jak program migracji, umocnienie systemu azylowego, powołanie prawdziwej policji 
granicznej i utworzenie budżetu strefy euro. Po deklaracji z Mesebergu w dniu 22 stycznia 2019 r. 
przyjęto Traktat z Akwizgranu, który skonkretyzował te zbieżności w różnych obszarach. 

Komisja wniosła konstruktywny wkład w debatę, 
przedstawiając białą księgę z marca 2017 r., w której zawarto 
pięć „metod pracy” na przyszłość. Komisja zaproponowała 
pięć różnych scenariuszy; w ich ramach można by rozwijać 
integrację europejską z zamiarem stymulowania debaty, nie 

proponując ostatecznego rozwiązania. Scenariusze te były następujące: i) „kontynuacja”, II) „tylko 
jednolity rynek”, III) „ci, którzy chcą więcej, robią więcej”, IV) „robić mniej, ale efektywniej” oraz v) 
„robić dużo więcej wspólnie”. Do wymienionych pięciu scenariuszy w orędziu o stanie Unii z 2017 r. 
dodano szósty scenariusz oparty na umocnieniu Europy wartości reprezentowanych przez wolność, 
równość i poszanowanie praworządności.  

Chociaż Rada Europejska nie odniosła się oficjalnie do białej księgi Komisji, dała jednak niektórym 
państwom członkowskim lub grupom państw członkowskich 
możliwość wyrażenia ich stanowisk. Państwa położone na 
południu Unii Europejskiej przedstawiły swoje wizje 
konkretnych obszarów polityki, a na szczycie w Wersalu inne 
grupy państw (Włochy, Francja, Hiszpania i Niemcy) wyraźnie 
opowiedziały się za Europą wielu prędkości. Państwa Grupy 
Wyszehradzkiej wyraziły sceptycyzm wobec tego podejścia na 
posiedzeniu w Warszawie. Oprócz przedstawianego co roku 
przez przewodniczącego Komisji orędzia o stanie Unii w komunikacie z marca 2018 r. Komisja 
zaoferowała także wsparcie dla konkretnych aspektów instytucjonalnych, takich jak proces 

Łączy nas jeden element: nasza 
europejska tożsamość oparta na 
zasadach, wartościach i wspólnych 
interesach. 
Klaus Iohannis 

Główne dokonania były często dziełem 
awangardy: strefa euro, wspólny rynek, 
Schengen... Europa wielu prędkości nie jest 
Europą na wielu poziomach. 
Charles Michel 

Suwerenność europejska nie może 
oznaczać budowania Unii kosztem siły 
państw członkowskich, ponieważ siła 
suwerennej Europy wynika z siły państw 
członkowskich. 
Mateusz Morawiecki 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_PL.html
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_pl
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0095&from=PL
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mianowania głównego kandydata (tzw. Spitzenkandidat), skład Parlamentu po przeglądzie, 
ewentualne wprowadzenie list ponadnarodowych i reforma przywództwa instytucjonalnego Rady 
Europejskiej i Komisji na najwyższym szczeblu wraz z wprowadzeniem stanowiska łączącego obie 
funkcje. 

Niedawno, 13 lutego 2019 r., Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie stanu debaty nad 
przyszłością Europy, która dotyczyła wielu aspektów, od polityki (np. perspektywa UGW i 
zarządzanie gospodarcze) po kwestie instytucjonalne. W rezolucji tej uznano, że unijne procesy 
podejmowania decyzji należy uczynić bardziej demokratycznymi i przejrzystymi, potwierdzono 
znaczenie metody wspólnotowej w przeciwieństwie do metody międzyrządowej oraz 
opowiedziano się za sprawniejszym podejmowaniem decyzji dzięki szerszemu zastosowaniu 
głosowania większością kwalifikowaną, również poprzez odwołanie się do klauzul pomostowych. W 
rezolucji tej Parlament wyraził też potrzebę przestrzegania równowagi między zróżnicowaną 
integracją a równością państw członkowskich, zaapelował o aktywniejszą rolę parlamentów 
narodowych, zwłaszcza w kontrolowaniu działań ich rządów w instytucjach europejskich, oraz 
ponowił propozycję przekształcenia Rady w prawdziwą izbę ustawodawczą. Podkreślił także 
potrzebę intensywniejszej integracji politycznej, obejmującej poszanowanie praw człowieka, 
podstawowych wolności i zasad demokratycznych. 

W debatę na temat przyszłości Europy zaangażowane były nie tylko instytucje unijne, przywódcy UE 
i państwa członkowskie, lecz także obywatele. Dialogi obywatelskie zainicjowane przez Komisję w 
2012 r., którym nowy impuls nadał przewodniczący Jean-Claude Juncker, aby „odzyskać zaufanie 
obywateli”, wprowadziły stały dialog między obywatelami UE w państwach członkowskich a 
wysokimi rangą przedstawicielami instytucji unijnych. Ich celem była wymiana poglądów, 
wyjaśnienie strategii politycznych UE, zebranie pomysłów, przyjmowanie krytyki i dokonanie 
refleksji nad nią. Proces ten obejmował również konsultacje internetowe z obywatelami Unii, którzy 
mogli też reagować na białą księgę Komisji i wyrażać poglądy.  

Wśród poszczególnych stanowisk wyrażanych przez instytucje unijne i grupy państw Rada 
Europejska przyjęła nową metodę pracy — „agendę przywódców” mającą na celu ułatwianie 
dyskusji i podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej w sposób bardziej ukierunkowany na wyniki. 
Sposób działania w ramach agendy przywódców przewiduje, że szczyt w Sybinie 9 maja 2019 r. 
zostanie poświęcony przygotowaniom programu strategicznego na lata 2019–2024 i ocenie agendy 
przywódców. 

Podsumowanie debaty w Parlamencie 
 

 

 

Kwestię procedury mianowania głównych kandydatów i list 
ponadnarodowych poruszyło tylko trzech mówców: Leo 
Varadkar, Andrej Plenković i Xavier Bettel, którzy byli jednymi 
z pierwszych sześciu przywódców zabierających głos w 
Parlamencie Europejskim. Podczas gdy o białej księdze Komisji 
Europejskiej w sprawie przyszłości Europy wspomnieli 
bezpośrednio jedynie Leo Varadkar i António Costa, inni mówcy poruszyli pośrednio temat 
niektórych z pięciu scenariuszy, przedstawiając swoje preferencje dotyczące podziału kompetencji 
między UE a państwa członkowskie. Niektórzy zaproszeni goście twierdzili, że pewne obowiązki 

Konieczne jest zniesienie zasady jednomyślności nie tylko w odniesieniu do spraw zagranicznych, 
ale także do tak ważnych kwestii jak opodatkowanie, budżet wieloletni oraz mechanizmy kontroli 
poszanowania praworządności i praw człowieka. 
Pedro Sánchez 

Wprowadźmy na stałe system 
mianowania głównego kandydata i 
zdemokratyzujmy sposób mianowania 
kandydatów na inne stanowiska 
przywódcze w UE. 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_PL.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_pl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_pl.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/tallinn-leaders-agenda/
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należy przekazać z powrotem państwom członkowskim, podczas gdy wielu innych zaapelowało, że 
potrzebujemy więcej Europy, lecz tylko w konkretnych obszarach. Prezydent Francji Emmanuel 
Macron wezwał do zwiększenia „suwerenności europejskiej” i wzmocnienia szczebla europejskiego. 
W wielu wystąpieniach podkreślano znaczenie demokracji i praworządności, w szczególności w 
obliczu rosnącego populizmu i autorytaryzmu w Europie. W tym kontekście ośmiu mówców 
odniosło się także bezpośrednio do zbliżających się wyborów europejskich. 

Wielu mówców wyraziło zaniepokojenie pogłębiającą się przepaścią między instytucjami a 
obywatelami i uznało, że niezbędne są ponowne dostosowania w zakresie skuteczności politycznej 

i instytucjonalnej UE. Charles Michel mówił o „fundamentalnym 
kryzysie wiary” w instytucje publiczne, w tym w instytucje 
europejskie, a także w tradycyjne media. Większość 
przywódców biorących udział w debacie na temat przyszłości 
Europy, w szczególności na jej późniejszym etapie, postanowiła 
nie rozwodzić się nad reformami instytucjonalnymi, gdyż, ich 

zdaniem, większą uwagę należy zwrócić na głos obywateli i odzyskanie ich zaufania. Wszyscy mówcy 
odnieśli się do roli „obywateli” w kontekście przedstawianych im wyników lub ich aktywnego 
udziału w UE, na przykład w ramach „konsultacji z obywatelami”. 

 

Nie będę ukrywał, że nie jestem 
zagorzałym zwolennikiem debat 
instytucjonalnych. Dyskusje te, bez 
względu na to, jak są ważne, nie 
wzbudzają emocji u naszych obywateli. 
Xavier Bettel 







 
 

 

Niniejszy dokument podsumowuje cykl czterech 
briefingów dotyczących debaty na temat przyszłości 
Europy i przedstawiających poglądy poszczególnych 
szefów państw lub rządów, którzy zabrali głos podczas 
posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego od 
stycznia 2018 r. do kwietnia 2019 r. W pierwszej części 
dokumentu opisano ogólne zbieżności i rozbieżności 
poglądów mówców, tendencje w poruszanych 
zagadnieniach oraz wysunięte propozycje. W drugiej 
części przedstawiono fragmenty niektórych najbardziej 
istotnych wypowiedzi, a także bardziej szczegółową 
analizę różnych stanowisk mówców w następujących 
kluczowych obszarach polityki: unia gospodarcza i 
walutowa, migracja, wymiar społeczny, handel 
międzynarodowy, zmiana klimatu i energia, 
bezpieczeństwo i obrona, kolejne wieloletnie ramy 
finansowe oraz kwestie instytucjonalne. 
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