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Streszczenie: 

Traktat konstytucyjny w istotny sposób zmienił postanowienia dotyczące polityki strukturalnej i polityki 
spójności. Niniejsza notatka zawiera pogłębioną analizę pięciu dziedzin polityki: rolnictwa, kultury, 
rozwoju regionalnego, rybołówstwa, transportu i turystyki. Po porażce referendów w sprawie traktatu 
konstytucyjnego we Francji i w Holandii Europa weszła ponownie w okres niepokoju, zawirowań i 
niepewności. W tym kontekście podjęte zostały różne inicjatywy na szczeblu instytucjonalnym, a ich 
celem było przywrócenie dynamiki projektowi Przyszłość Europy. Celem planu D zaproponowanego 
przez Komisję Europejską jest zatem, wzmocnienie demokracji w Unii Europejskiej, zachęcanie do 
szerokiej debaty publicznej i umożliwienie osiągnięcia nowego konsensu w sprawie przyszłego kursu UE. 
Parlament Europejski przegłosował natomiast sprawozdanie zatytułowane „Okres refleksji: struktura, 
tematy i ramy oceny debaty w sprawie UE”. Posłowie europejscy chcieli w ten sposób upewnić się, że 
nowa debata doprowadzi do konkretnych wyników i złożyli wniosek o przedłużenie okresu refleksji. 
Jedna z zawartych w sprawozdaniu konkretnych propozycji, dotycząca zorganizowania forum 
międzyparlamentarnego wiosną 2006 r., została zrealizowana w dniu 8 maja 2006 r. Celem, jaki obrali 
sobie posłowie krajowi i europejscy, było przedstawienie Radzie Europejskiej szczegółowych zaleceń. W 
dniu 10 maja 2006 r. Komisja przyjęła dwa komunikaty: jeden zatytułowany „Agenda obywatelska: jak 
uzyskać rezultaty dla Europy”, w którym ponownie przedstawiła między innymi swoją ambicję 
utworzenia Europy rezultatów odpowiadającej w konkretny sposób na oczekiwania i wymagania 
obywateli; drugi zatytułowany „Okres refleksji i plan D”, w którym wyciąga pierwsze wnioski z 
doświadczeń zdobytych od czasu rozpoczęcia okresu refleksji w czerwcu 2005 r. i przedstawienia planu D 
w październiku 2005 r. W swoim ostatnim projekcie rezolucji w sprawie dalszych etapów okresu refleksji 
Komisja Spraw konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przede wszystkim zwróciła się z wnioskiem 
do Rady, aby ta wezwała Francję i Holandię do zbadania możliwości powtórzenia referendum. 
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Wprowadzenie 
 

Europa po raz kolejny przeżywa okres niepokoju, zawirowań i niepewności. Oczywiście 
kontekst tej sytuacji uzasadnia i wyjaśnia taki stan rzeczy – słaba koniunktura gospodarcza, 
utrata konkurencyjności w stosunku do innych gospodarek światowych, niepokoje związane z 
imigracją, rozszerzeniem, problemami społecznymi, głęboki podział w dziedzinie polityki 
zagranicznej i polityki obrony. Traktat konstytucyjny wpisał się zatem w szeroki wachlarz 
niepokojów gospodarczych, politycznych i społecznych. Jego opracowanie wiąże się z poważną 
zmianą w strukturze europejskiej.  
 
Przede wszystkim zmieniono metodę, gdyż po raz pierwszy opracowanie tekstu odbywało się w 
sposób otwarty i demokratyczny – na forum Konwentu w sprawie przyszłości Europy; zmienił 
się również zasięg ze względu na ratyfikację traktatu w drodze referendum, w niespotykanej 
dotąd liczbie państw, wraz ze wszystkimi nieprzewidzianymi sytuacjami, które były z tym 
związane.  
 
Ponadto zmieniono charakter traktatu, gdyż miał on zastąpić dotychczas obowiązujące traktaty. 
 
Dokonano wreszcie zmian merytorycznych poprzez zwiększenie skuteczności działania 
wszystkich instytucji europejskich, a przede wszystkim poprzez nadzwyczajny postęp 
demokratyczny.  
 
Wszystkie te zmiany pokazują, w jak dużym stopniu traktat konstytucyjny odzwierciedla długi 
proces nauki i wykracza poza zwykłe dostosowanie poprzednich traktatów. Ostateczny tekst 
konstytucji wywołał różne reakcje, jednakże główni partnerzy uznają zgodnie, że wynika z 
niego pragmatyczna reforma istniejących instytucji jako efekt szeroko zakrojonych działań 
racjonalizacji i uproszczenia. 
 
Nie można zaprzeczyć, że traktat konstytucyjny jest projektem hybrydowym, gdyż stanowi 
owoc kompromisu między sprzecznymi wizjami co do ostatecznego kształtu struktury 
europejskiej. W ten sposób wpisuje się w szereg osiągnięć odnotowanych w ciągu 
pięćdziesięciu lat historii Unii Europejskiej. Bez względu na okoliczności, a przede wszystkim 
w przypadku problemów z ratyfikacją, dzieło konstytucyjne posłuży do refleksji nad dalszym 
postępem.  
 
Rok po porażce referendów we Francji i w Holandii nadszedł czas bilansu.  
 
Pierwsza część niniejszej notatki zawiera analizę wpływu traktatu konstytucyjnego na politykę 
strukturalną i politykę spójności, a szczególnie w pięciu następujących dziedzinach: rolnictwo, 
kultura, rozwój regionalny, rybołówstwo, transport i turystyka. Następnie przeprowadzony 
zostanie przegląd ostatnich wydarzeń po referendum na szczeblu instytucjonalnym.  
 
Tabela przedstawiająca stan procesu ratyfikacyjnego w poszczególnych krajach znajduje się w 
załączniku do niniejszej noty. 
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I. Wpływ traktatu konstytucyjnego na politykę strukturalną i politykę 
spójności 
 
1.1. Rolnictwo 
 

A) Zmiany merytoryczne w zakresie polityki 
 
Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, należy stwierdzić, że dział poświęcony rolnictwu w 
traktatach został zmieniony nieznacznie w traktacie konstytucyjnym ze względu na złożoność 
tematu i brak czasu w ostatnim etapie prac Konwentu, który ponadto nie miał mandatu w tej 
konkretnej dziedzinie.  
 
Dlatego też dział poświęcony rolnictwu, którego treść została ustalona w 1957 r., jest obecnie 
nieaktualny i nie obejmuje większości już obowiązujących elementów nowej WPR, między 
innymi aktualnego priorytetu, jakim jest osiągnięcie stabilności dochodów, znaczenia rozwoju 
wsi (drugi filar WPR, który nie pojawia się nawet w przepisach prawnych), mechanizmów i 
zasad obowiązujących w polityce rynków rolnych (ogólna rozłączność pomocy, uwarunkowania 
środowiskowe, modulacja, dyscyplina finansowa, elastyczność zarządzania itp.), uznania 
wielofunkcyjnego charakteru rolnictwa, nowych wymogów społeczeństwa wobec rolnictwa 
(w szczególności w odniesieniu do zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, ochrony 
środowiska i różnorodności biologicznej, dbałości o dobrostan zwierząt, jakości żywności itp.), 
koniecznej zgodności WPR z multilateralizmem (WTO) i porozumieniami preferencyjnymi 
(MERCOSUR, AKP, EUROMED itp.). 
 
Śledząc historię, można z pewnością zauważyć ewolucję WPR znaczne zmiany, jakie w niej 
zaszły od czasu traktatu rzymskiego; nie zmieniły się natomiast jej ramy odniesienia w prawie 
pierwotnym. Chociaż rozbieżność między rzeczywistością a podstawami prawnymi nie miała 
faktycznych konsekwencji w przeszłości, nie ulega wątpliwości, że wcześniej czy później trzeba 
będzie ustanowić między nimi związek i ostatecznie poddać tekst działu poświęconego 
rolnictwu dokładnemu przeglądowi.  
 

B) Zmiany dotyczące kompetencji i procedury 
 
Wprowadzone zostały dwie zmiany formalne:  
 

- kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa przestały mieć charakter 
wyłączny i są obecnie dzielone z państwami członkowskimi, co niesie ze sobą pewne 
skutki w zakresie ściślejszej współpracy, a przede wszystkim prowadzi do większego 
poszanowania zasady pomocniczości w ramach przyszłej WPR. Wynika z tego zmiana 
pozycji WPR w strukturze instytucjonalnej; 
- zasadnicza zmiana dotyczy jednakże procedury podejmowania decyzji. Po raz pierwszy 
procedura współdecyzji została wpisana w WPR, lecz tylko częściowo1) (ustawy i 
ustawy ramowe), zaś treść kilku obszarów wymaga sprecyzowania. Bez wątpienia od 
czasu wprowadzenia procedury współdecyzji do WPR Parlament Europejski zwiększył 
swoje kompetencje. Należy jednakże podkreślić, że przy dosłownej interpretacji tekstu, 

                                                 
1) Art. III-231 ust. 3 określa dziedziny wyłączone z procedury współdecyzji - Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje 

rozporządzenia lub decyzje europejskie dotyczące ustalania cen, opłat, wsparcia i ograniczeń ilościowych, jak 
również ustalania i podziału możliwości połowowych. 
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traci on jednocześnie uprawnienia konsultacyjne, które posiadał wcześniej, w przypadku 
rozporządzeń i decyzji europejskich dotyczących tak ważnych dla polityki rolnej kwestii 
jak wyznaczanie cen, pomoc i środki kontroli podaży. 

 
Należy jednak przypuszczać, że porozumienie międzyinstytucjonalne, które ma regulować 
współpracę legislacyjną po wejściu w życie konstytucji (art. III-3972), pozwoli uzupełnić ten 
niedostatek. W tym kontekście należy ponownie wprowadzić zapis o zasięganiu opinii 
Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wszystkich europejskich rozporządzeń i decyzji o 
tematyce rolnej.  
 

C) Zmiany budżetowe 
 
Jeżeli chodzi o kwestie budżetowe, należy podkreślić zniesienie rozróżnienia pomiędzy 
wydatkami obowiązkowymi a nieobowiązkowymi, które tradycyjnie występowało w WPR i w 
praktyce pokrywało się z dwoma istniejącymi filarami (polityka rynków rolnych i polityka 
rozwoju obszarów wiejskich). Znaczenie usunięcia tego podziału znajdzie odzwierciedlenie w 
przyszłych dyskusjach na temat rocznych budżetów. 
 

1.2. Kultura 
 
Mimo że wspólnotowa polityka kulturalna zajmuje jeszcze marginalne miejsce w stosunku do 
polityki gospodarczej, jej pozycja znacznie się wzmocniła z biegiem lat, przede wszystkim 
dzięki Parlamentowi Europejskiemu. 
 
Parlament Europejski działał aktywnie na rzecz konsolidacji polityki kulturalnej w Unii 
Europejskiej podczas etapu redagowania przyszłego traktatu konstytucyjnego. 
 
W początkowej fazie projektu europejskiego jedną z jego inspiracji była właśnie kultura. W 
tekście konstytucji odwołanie do kultury znajduje się już w preambule, gdzie zostało 
sprecyzowane, że jest ona inspirowana „kulturowym, religijnym i humanistycznym 
dziedzictwem Europy”, która „zamierza pozostać kontynentem otwartym na kulturę”. 
 
Należy stwierdzić, że oznacza to pełniejsze uwzględnienie w traktacie kwestii związanych z 
kulturą, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach kompetencyjnych i przedmiotowych. 
  

A) Zmiany w treści 
 
Przez długi okres polityka kulturalna nie miała podstawy prawnej w Traktacie ustanawiającym 
Wspólnotę Europejską. Przyjęcie traktatu z Maastricht wypełniło tę lukę. Jednakże pomimo 
artykułu poświęconego kulturze, traktat ten był zasadniczo ukierunkowany na gospodarkę. 
Przejawem tego był między innymi fakt, że główne teksty dotyczące kultury opierały się na 
niewłaściwych podstawach prawnych. 
 
Należy jednak przypomnieć, że wraz z przyjęciem traktatu nicejskiego art. 157 (przemysł) 
traktatu WE, a obecny art. III-279 konstytucji, wprowadza procedurę współdecyzji między 

                                                 
2)  Parlament Europejski, Rada i Komisja konsultują się wzajemnie oraz za wspólnym porozumieniem ustalają 

warunki współpracy. W tym celu mogą one, w poszanowaniu konstytucji, zawierać porozumienia 
międzyinstytucjonalne, które mogą mieć charakter wiążący.  
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innymi w dziedzinach ważnych dla kultury, na przykład w odniesieniu do programu MEDIA, 
który dotyczy sektora audiowizualnego i wartości kulturowej europejskiego dziedzictwa 
kinematograficznego, a także tzw. przemysłu kulturalnego.  
 
Traktat konstytucyjny nada nową dynamikę kulturze, przyczyniając się do wzbogacenia działań 
wspólnotowych o wymiar kulturalny. Powtórzono w nim zapis, znajdujący się w tekście Karty 
Praw Podstawowych (podpisanej w Nicei w grudniu 2000 r.), o poszanowaniu różnorodności 
kulturowej i językowej, które zostało włączone do celów Unii3).  
 
Karta stała się integralną częścią traktatu, a zapisy dotyczące kultury pojawiają się w jej tekście 
trzykrotnie. Art. II-71 ust. 1 i 24) ma pośrednie zastosowanie do kultury, gdyż dotyczy wolności 
wypowiedzi i informacji oraz wyraźnie przywołuje poszanowanie wolności mediów i ich 
pluralizmu. Art. II-82 przewiduje, że „Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i 
językową”. Natomiast art. II-85 uznaje prawo osób w podeszłym wieku do „godnego i 
niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym”.  
 
Włączenie Karty do traktatu konstytucyjnego przyczyniło się zatem do przełożenia na język 
prawa miejsca kultury w podstawowych zasadach porządku prawnego Unii.  
 
W szerszym aspekcie należy wspomnieć o postępie, jaki traktat konstytucyjny wprowadza w 
dziedzinie europejskiej polityki sportu. 
 
Sport podlega wpływowi wielu sfer kompetencji Unii (jest regulowany w szczególności art. 
149, 150, 151 i 152 traktatu WE, mimo że nie jest w nich wymieniony z osobna). Wraz z 
traktatem amsterdamskim, który zawiera Deklarację w sprawie sportu, a następnie z traktatem 
nicejskim i Deklaracją dotyczącą cech sportu, uznano znaczenie społeczne, edukacyjne i 
kulturowe funkcji właściwych dla sportu. 
 
Odniesienie do sportu w traktacie konstytucyjnym jest zwieńczeniem długiego procesu. Art. I-
17 wymienia sport wśród dziedzin, w których Unia może prowadzić działania wspierające, 
koordynacyjne lub uzupełniające. 
 
Art. III-2825) wyraźnie odnosi się do społecznej i edukacyjnej funkcji sportu oraz do rozwoju 
jego europejskiego wymiaru. Ta nowa kompetencja będzie związana z dziedzinami 
obejmującymi edukację i młodzież. 
 

                                                 
3)  Art. I-3 ust. 3: Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz zapewnia ochronę i rozwój 

dziedzictwa kulturowego Europy. 
4) 1.Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz 

otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice 
państwowe.  

    2.Szanuje się wolność i pluralizm mediów.  
5)  Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny 

charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i 
edukacyjną.  
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B) Zmiany w procedurze i potwierdzenie miejsca kultury w pozostałych obszarach polityki 
wspólnotowej 
 
Kultura należy do dziedzin, w których Unia posiada kompetencje do prowadzenia działań 
wspierających, koordynujących i uzupełniających działanie państw członkowskich, lecz nie 
zastępuje ich kompetencji w tych dziedzinach. Nie chodzi oczywiście o tworzenie polityki 
harmonizacji, która byłaby sprzeczna z celem różnorodności kulturowej w Unii Europejskiej. 
Przedsięwzięcie ma natomiast na celu wzmocnienie rozwoju współpracy kulturalnej na szczeblu 
wspólnotowym (art. III-280 ust. 2)6). Cel ten został osiągnięty między innymi poprzez 
uwzględnienie kultury w innych dziedzinach polityki Unii, co doprowadziło do potwierdzenia 
jej pozycji. 
 
Główną zmianą było jednak przejście na większość kwalifikowaną (art. III-280 ust. 5a) w 
procesie podejmowania decyzji (o którym mowa obecnie w art. 151 TWE), czego skutkiem 
powinno być skrócenie negocjacji w sprawie programu kulturalnego i tak aby mógł on 
uwzględniać konkretne cele poprzez lepsze zarządzanie przemysłem kulturalnym. W przypadku 
ratyfikacji traktatu konstytucyjnego uprawnienia Parlamentu Europejskiego zostaną znacznie 
zwiększone. 
 
Aby wzmocnić politykę w dziedzinie kultury, traktat konstytucyjny daje przemysłowi 
kulturalnemu możliwość korzystania z pomocy przeznaczonej „na wspieranie kultury i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i 
konkurencji w Unii w sposób sprzeczny ze wspólnym interesem” (art. III-167 ust. 3 lit. d)), a 
zatem zasadniczo uznanej za zgodną ze wspólnym rynkiem. 
 
„Wyjątek kulturowy” został w zasadniczym stopniu powielony: zasada jednomyślności nadal 
jest stosowana w Radzie, „jeżeli [zawierane umowy] mogłyby […] zagrozić różnorodności 
kulturowej i językowej Unii” (art. III-315 ust. 4 lit. a)). Równocześnie Parlament po raz 
pierwszy został włączony w proces zatwierdzania umów handlowych (art. III-325 ust. 6 lit. a)).  
 
Na koniec należy wspomnieć, że art. III-286 ust. 27) wprowadza stowarzyszenie krajów i 
terytoriów pozaeuropejskich z Unią oraz wspieranie rozwoju kulturalnego, do którego kraje te 
dążą. 
 

1.3. Rozwój regionalny 
 
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy po raz pierwszy określa rolę i miejsce 
samorządów regionalnych i lokalnych w europejskim systemie politycznym, między innymi 
dzięki uznaniu zasady autonomii tych władz, włączeniu spójności terytorialnej do celów Unii, 
nowej definicji zasady pomocniczości oraz nowym uprawnieniom i obowiązkom przyznanym 
Komitetowi Regionów. 

                                                 
6) „Działanie Unii zmierza do zachęcenia do współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeżeli to 

niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach:  
 a) pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich, 
 b) zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim, 
 c) niehandlowej wymiany kulturalnej, 
 d) twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizualnym.  

7)  „Stowarzyszenie służy przede wszystkim sprzyjaniu interesom i pomyślności mieszkańców tych krajów i 
terytoriów, w sposób prowadzący je do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, do czego dążą”. 
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Dokładniejsze określenie i lepszy podział kompetencji w Unii stanowi również znaczny postęp, 
gdyż obecnie łatwiej będzie określić poziomy odpowiedzialności za każdą dziedzinę unijnej 
polityki. 
 

A) Zmiany w procedurze legislacyjnej 
 

- Procedura zgody (art. 161 TWE) została zastąpiona procedurą współdecyzji (art. III-
223): „Bez uszczerbku dla artykułu III-224, ustawy europejskie8) określają zadania, 
cele priorytetowe i organizację funduszy o przeznaczeniu strukturalnym, co może 
obejmować grupowanie funduszy, oraz ogólne zasady mające do nich zastosowanie, jak 
również przepisy niezbędne do zapewnienia ich skuteczności oraz koordynacji funduszy 
między sobą i z innymi istniejącymi instrumentami finansowymi”; 

- Art. III-223 ust. 2 przewiduje jednak odstępstwo od tej reguły w przypadku 
przyjmowania „pierwszych postanowień” w tej dziedzinie po podpisaniu traktatu 
konstytucyjnego. Pierwsze postanowienia zostaną ustanowione na mocy „ustawy 
europejskiej Rady”9): Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego (dotyczy to okresu programowania 2007-2013). 

 

B) Uwzględnienie władz lokalnych i regionalnych w traktacie konstytucyjnym 
 

- Art. I-5 wyraźnie odnosi się do uznania „samorządu lokalnego i regionalnego”10) za 
nierozerwalną część tożsamości narodowej państw członkowskich; 

- Część II (Karta Praw Podstawowych): preambuła uznaje w szczególności „tożsamość 
narodową państw członkowskich i organizację ich władz publicznych na poziomach: 
krajowym, regionalnym i lokalnym”. 

 

C) Uwzględnienie spójności terytorialnej i uznanie jej za cel i kompetencję dzieloną Unii 
 

- Art. I-3 ust. 3: Unia Europejska „wspiera spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi”; 

- Art. I-14 stwierdza, że „spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” jest jedną z 
kompetencji dzielonych; 

- Art. II-96: „Unia uznaje i szanuje dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, przewidziany w ustawodawstwach i praktykach krajowych, zgodnie z 
konstytucją, w celu wspierania spójności społecznej i terytorialnej Unii”; 

- W wyniku ponawianych wniosków Parlamentu Europejskiego art. III-220 (art. 158 
TWE) w nowej sekcji 3 (Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna) stanowi: „W 
celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania 
służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W 
szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Wśród 
regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim, 
obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i obszarom, które cierpią na 

                                                 
8)  Określenie „ustawa europejska” oznacza procedurę współdecyzji. 
9)  Określenie „ustawa europejska Rady” oznacza akt legislacyjny przyjmowany wyłącznie przez Radę po  

zatwierdzeniu (zgodzie) Parlamentu Europejskiego. 
10) Zmiany wprowadzone przez traktat konstytucyjny zostały wytłuszczone. 
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skutek poważnych lub trwałych trudności naturalnych lub demograficznych, takim 
jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo słabym zaludnieniu oraz 
regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie”. 

 

D) Stosowanie zasady pomocniczości nie tylko w odniesieniu do definicji stosunków 
między instytucjami europejskimi a państwami członkowskimi, lecz również do władz 
lokalnych i regionalnych 
 

- Art. I-11 ust. 3 rozszerza stosowanie zasady pomocniczości na szczebel lokalny i 
regionalny: „[…] Unia w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, 
podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego 
działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i 
jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na poziomie Unii”. Art. I-46 ust. 3 potwierdza ponadto, że decyzje 
muszą być podejmowane w sposób jak najbardziej zbliżony do obywateli; 

- Art. 1 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości nakłada na Komisję 
obowiązek przeprowadzenia oceny i uwzględnienia skutków finansowych i 
administracyjnych wniosków dotyczących nowych przepisów ustawowych dla 
samorządów lokalnych i regionalnych: „Przed zgłoszeniem wniosku dotyczącego 
europejskiego aktu ustawodawczego Komisja prowadzi szerokie konsultacje. 
Konsultacje te, w stosownym przypadku, uwzględniają wymiar regionalny i lokalny 
przewidywanych działań”; 

- Jeżeli chodzi o postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości w związku z 
naruszeniem zasady pomocniczości, art. 8 Protokołu przewiduje, że „również Komitet 
Regionów może wnosić takie skargi przeciwko europejskim aktom 
ustawodawczym, do których przyjęcia konstytucja wymaga jego konsultacji”; 

- Art. III-365 ust. 3 traktatu konstytucyjnego stanowi, że „Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jest właściwy do orzekania, na warunkach przewidzianych w ustępach 1 i 
2, w zakresie skarg wniesionych przez […] Komitet Regionów, zmierzających do 
zapewnienia ochrony ich prerogatyw” (tj. spójności gospodarczej i społecznej). 

 

E) Nowe postanowienia dotyczące pomocy regionalnej państwa 
 

- Art. III-167 ust. 2 (art. 87 TWE) przewiduje odstępstwo dla pomocy państwa 
przeznaczonej dla regionów niemieckich dotkniętych podziałem Niemiec. Odstępstwo 
może jednak zostać uchylone w ciągu pięciu lat od wejścia w życie Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy; 

- W wyniku zaleceń Parlamentu Europejskiego specjalne postanowienia dotyczące 
regionów peryferyjnych zostały wzmocnione w art. III-167 ust. 3 lit. a) i dotyczą 
„regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których 
istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia, oraz regionów, o których 
mowa w artykule III-42411), ze względu na ich sytuację strukturalną, gospodarczą i 
społeczną”; 

- Jeżeli chodzi o spójność gospodarczą i społeczną, szczególną uwagę zwrócono na 
pomoc państwa dla obszarów wiejskich, obszarów podlegających przemianom 

                                                 
11) Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Azory, Reunion, Madera i Wyspy Kanaryjskie. 
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przemysłowym i regionów najbardziej wysuniętych na północ o bardzo słabym 
zaludnieniu oraz regionów wyspiarskich, transgranicznych i górskich (art. III-220). 

 

F) Postanowienia dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
 

Logika art. I-55 została rozszerzona na art. III-223 ust. 2 (art. 161 TWE), który stanowi, że 
pierwsze wieloletnie ramy finansowe przyjęte po obowiązujących postanowieniach muszą 
zostać ustanowione jednomyślnie: „Pierwsze postanowienia w sprawie funduszy o 
przeznaczeniu strukturalnym i Funduszu Spójności, które zostaną przyjęte po 
postanowieniach obowiązujących w dniu podpisania Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy, ustanawia się na mocy ustawy europejskiej Rady. Rada 
stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego”. 

 

1.4. Rybołówstwo 
 
A) Zmiany w procedurze legislacyjnej 
 
Konstytucja europejska stanowi ważny krok naprzód dla rybołówstwa, jeżeli chodzi o 
proponowane usprawnienia procesu legislacyjnego, głównie wprowadzenie – po raz pierwszy – 
procedury współdecyzji w tej dziedzinie.  
 
Na mocy obowiązujących traktatów rybołówstwo jest jedyną wspólną polityką europejską, 
gdzie podejmowanie decyzji opiera się w całości na procedurze konsultacji. W ramach art. III-
231 ust. 212) konstytucja rozszerza zwykłą legislacyjną procedurę współdecyzji na 
postanowienia, które są niezbędne do realizowania celów wspólnej polityki rybołówstwa.  
 
Zapewnia ona Parlamentowi właściwą rolę w procesie podejmowania decyzji związanych z 
podstawowymi wytycznymi mającymi zastosowanie do sektora, ze szczególnym odniesieniem 
do ochrony i eksploatacji żywych zasobów wodnych, a także gospodarowania nimi, ustaleń 
dotyczących monitorowania i wdrażania, warunków regulujących dostęp do wód i zasobów oraz 
wprowadzanie produktów rybołówstwa do obrotu, polityki strukturalnej i polityki zarządzania 
zdolnościami połowowymi, a także wspólnej organizacji rynków i akwakultury. 

 
Jednakże na mocy art. III-231 ust. 313) oraz zgodnie z jednym ze szczegółowych odniesień do 
rybołówstwa w całym dokumencie decyzje dotyczące ustalania i przydziału wielkości 
dopuszczalnych połowów są podejmowane wyłącznie przez Radę. Coroczne wyznaczanie 
ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot stanowi jedną z głównych cech polityki. 
Wyłączenie Parlamentu z procesu podejmowania decyzji w tej dziedzinie na mocy traktatu 
konstytucyjnego jest zatem godne ubolewania. 
 

                                                 
12) Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiają wspólną organizację rynków rolnych 
     przewidzianą w artykule III-228 ustęp 1, jak również inne postanowienia niezbędne dla osiągnięcia celów  
     wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe są przyjmowane po  
     konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
13) Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje rozporządzenia europejskie lub decyzje europejskie w sprawie ustalania  
      cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również w sprawie ustalania i przydziału wielkości  
      dopuszczalnych połowów. 
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Niemniej jednak Parlament pochwala uznanie zasady pomocniczości w projekcie konstytucji i 
stwierdza, że w dziedzinie rybołówstwa ustanowienie konsultacyjnych rad regionalnych można 
uznać za zgodne z tą ważną zasadą konstytucyjną i za wyraźny krok w stronę odwrotu od 
gospodarowania rybołówstwem i powrotu do procesu decyzyjnego o bardziej zawężonym 
zakresie. 

Tymczasem dla wielu podmiotów sektora rybołówstwa zaangażowanych w długą debatę na 
temat ewolucji tekstu konstytucji ostateczny tekst był źródłem wielkiego rozczarowania, o 
którym mowa w pkt. 1.6. (por. 1.6. Elementy budzące niezadowolenie komisji parlamentarnych 
w stosunku do obecnego tekstu traktatu konstytucyjnego i/lub braku jego ratyfikacji). 
 

1.5. Transport i turystyka 
 

A) Transport 
 
Zmiany wprowadzone przez traktat konstytucyjny w dziedzinie polityki transportu są 
nieznaczne i nie będą miały bezpośredniego wpływu na pracę Komisji Transportu i Turystyki. 
 

B) Turystyka 
 
Projekt traktatu konstytucyjnego oferuje precyzyjną podstawę prawną, którą Komisja może 
uwzględnić jako punkt wyjścia do przygotowania ram działań wspierających, pozwalających 
wzmocnić tożsamość sektora turystyki. 
 
Jedna sekcja w III części projektu traktatu została specjalnie poświęcona turystyce (sekcja 4 – 
art. III-281). Zgodnie z jej treścią „Unia uzupełnia działania państw członkowskich w 
sektorze turystycznym, w szczególności poprzez wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw Unii w tym sektorze. W tym celu działania Unii skierowane są na: 
 

a) zachęcanie do tworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw w 
tym sektorze, 
b) wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności 
poprzez wymianę dobrych praktyk”. 

 
Główna innowacja projektu polega na tym, że Unia może wyraźnie stanowić prawo w 
dziedzinie turystyki, aby przyjmować „szczególne środki przeznaczone do uzupełnienia 
działań podejmowanych w państwach członkowskich służących realizacji celów, o których 
mowa w niniejszym artykule”, lecz nie mogą one obejmować „harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych państw członkowskich”(art. III-281 ust. 2). 
 

1.6. Elementy budzące niezadowolenie komisji parlamentarnych w stosunku do obecnego 
tekstu traktatu konstytucyjnego i/lub braku jego ratyfikacji 
 

A) Komisja Rolnictwa 
 
Jeżeli chodzi o politykę rolną, Parlament musiał długo walczyć o procedurę współdecyzji. Od 
początku istnienia wspólnej polityki rolnej, tj. od prawie pół wieku, Parlament Europejski i jego 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczą w procesie decyzyjnym wyłącznie w charakterze 
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konsultanta. (Od przyjęcia traktatu amsterdamskiego procedura współdecyzji jest jednak 
stosowana w dziedzinach związanych z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem 
żywności i ochroną konsumentów.)  
 
Jeżeli traktat konstytucyjny wejdzie w życie, wszystkie zasadnicze decyzje w dziedzinie polityki 
rolnej będą podlegać współdecyzji Parlamentu Europejskiego. Natomiast jeżeli traktat nie 
zostanie ratyfikowany, nadal będziemy mieli do czynienia z deficytem demokratycznym.  
 
Jeżeli chodzi o ustalanie kwot, cen i ograniczeń ilościowych, tekst traktatu konstytucyjnego 
stanowi krok wstecz w stosunku do sytuacji obecnej. W tych kwestiach Rada będzie bowiem 
stanowiła bez udziału Parlamentu Europejskiego.  
 
Ponadto wyznaczone przed ponad pięćdziesięcioma laty cele wspólnej polityki rolnej zostały 
zawarte w niezmienionej postaci w art. III-227 ust. 1 tekstu14). Tymczasem nie odzwierciedlają 
one już wielokrotnie reformowanej polityki rolnej.  
 
Bez wątpienia jedną z głównych przyczyn braku woli dokonania zmiany w dziale traktatu 
poświęconym rolnictwu była rozbieżność opinii między Radą a pozostałymi instytucjami w 
kwestii koncepcji nowej WPR.  
 
Szeroko zakrojone negocjacje wokół perspektyw finansowych na lata 2007-2013 stanowiły 
jedynie zapowiedź problemów z ponownym określeniem WPR przez decydentów politycznych. 
Ponadto ostateczne porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych nie uregulowało 
dogłębnie kwestii WPR, pozostawiając możliwość przeprowadzenia szerokiej debaty w 
perspektywie 2008 r. Debata będzie dotyczyła obciążenia, jakie WPR stanowi dla budżetu 
wspólnotowego, przyszłego systemu finansowania polityki rolnej i podziału pomocy, gdyż 
wszystkie te elementy są związane z przyszłością wkładu brytyjskiego. 
 
Bez względu na okoliczności, oprócz kwestii finansowych państwa członkowskie muszą 
rozwiązać zasadnicze problemy, które w przypadku WPR były ciągle przekładane. Są to m.in. 
stosunki między modelem rolno-spożywczym a europejskim modelem społecznym, 
kompatybilność tegoż europejskiego modelu rolno-spożywczego z multilateralizmem w 
warunkach globalizacji (legitymizacja zewnętrzna WPR), stosunki między rolnictwem a 
nowymi wymaganiami obywateli Unii (legitymizacja wewnętrzna), wartość dodana wspólnej 
polityki wobec ewentualnej ponownej nacjonalizacji, pożądany udział środków przeznaczonych 
na WPR w budżecie wspólnotowym, co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na decyzję o 
podziale kosztów WPR między podatników i/lub konsumentów, a także określenie kryteriów 
przydzielania pomocy beneficjentom w poszanowaniu wartości społeczeństwa europejskiego.  
 
 
 
 
                                                 
14) Celami wspólnej polityki rolnej są:  
 a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego i racjonalny rozwój produkcji 

rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej, 
 b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie 

indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie, 
 c) stabilizacja rynków, 
 d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, 
 e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.  
 

PE 369.037 11



 

B) Komisja Rozwoju Regionalnego 
 
Jeżeli traktat konstytucyjny nie zostanie ratyfikowany, pod pewnymi względami będzie to miało 
negatywny wpływ na politykę regionalną i politykę spójności. 
 
W każdym razie pole manewru Parlamentu Europejskiego pozostaje bardzo ograniczone w 
przypadku negocjacji z Radą w sprawie ogólnego rozporządzenia ustanawiającego zadania, 
priorytetowe cele i organizację funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także w 
sprawie rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Spójności. Traktat konstytucyjny przewiduje, 
że po jego podpisaniu pierwsze postanowienia dotyczące ogólnego rozporządzenia na lata 2007-
2013 zostaną poddane procedurze zgody (jednomyślne głosowanie Rady po zatwierdzeniu przez 
Parlament Europejski).  
 
Parlament podkreślał już, że procedura zgody w odniesieniu do rozporządzenia ogólnego nie 
pozwala mu na dostateczne włączenie się w decyzje dotyczące funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, zważywszy na brak możliwości wprowadzenia poprawek do wniosku 
Komisji czy do wspólnego stanowiska Rady, w przeciwieństwie do procedury współdecyzji. 
Znalazło to odzwierciedlenie w toczących się negocjacjach z Radą w sprawie nowych ram 
legislacyjnych na lata 2007-2013, w szczególności we wniosku Parlamentu Europejskiego o 
utworzenie rezerwy wspólnotowej na środki niewykorzystane i środki przeznaczone na politykę 
spójności, chociaż na początku wniosek spotkał się z odmową Rady.  
 
Brak wyraźnej podstawy prawnej dla spójności terytorialnej w traktatach jest godny ubolewania. 
Wymiar terytorialny polityki spójności, będący niezbędnym uzupełnieniem i nieodłącznym 
elementem celu spójności gospodarczej i społecznej, może być pomijany przez państwa 
członkowskie w ich programach operacyjnych z powodu braku konkretnej podstawy prawnej. 
Jednakże w „Strategicznych wytycznych Wspólnoty dotyczących spójności na lata 2007-2013”, 
przedstawionych przez Komisję Europejską, spójność terytorialna jest podstawowym filarem. 
Wytyczne są obecnie analizowane przez Parlament Europejski w ramach procedury zgody.  
 
Z tego samego powodu powstaje problem związany z ostatnimi nieformalnymi posiedzeniami 
ministrów odpowiedzialnych za politykę regionalną i politykę spójności, na których spójność 
terytorialna była jednym z punktów priorytetowych harmonogramu, co podkreślono we 
wnioskach prezydencji podczas ostatniego nieformalnego posiedzenia ministrów w sprawie 
spójności terytorialnej w dniach 20-21 maja 2005 r. w Luksemburgu.  
 

C) Komisja Rybołówstwa 
 
W ciągu ostatnich trzydziestu lat we wspólnej polityce rybołówstwa nastąpiły duże zmiany. 
Obecnie stanowi ona wspólnotową politykę sektorową w pełnym tego słowa znaczeniu i posiada 
konkretne cele. Komisja Rybołówstwa wraz z całym Parlamentem wyraziła ubolewanie z 
powodu faktu, że kolejne traktaty, w tym Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, nie 
zawierają sekcji ani oddzielnej grupy postanowień dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa i 
akwakultury. 
 
Dlatego też Komisja Rybołówstwa odrzuca podejście przyjęte w art. III-22515) konstytucji, w 
którym znaczenie wspólnej polityki rybołówstwa nadal jest umniejszane, gdyż jest ona 

                                                 
15) Unia określa i realizuje wspólną politykę rolną i rybołówstwa. 
     Przez „produkty rolne” należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak 

PE 369.037 12



 

traktowana jako element uzupełniający wspólną politykę rolną, a nie jako polityka 
funkcjonująca niezależnie 
 
Konstytucja nie określa szczególnych celów wspólnej polityki rybołówstwa ani środków jej 
wdrażania. Niemniej jednak niektóre cele zostały wyznaczone w art. III-227, zaś środki 
prowadzące do ich realizacji, zawarte w art. III-228, odnoszą się tylko do wspólnej polityki 
rolnej, nawet jeżeli artykuły mają być stosowane zarówno w odniesieniu do rolnictwa, jak i do 
rybołówstwa. 
 
Podobnie pominięte zostały główne cele sektora rybołówstwa. Konstytucja nie odnosi się zatem 
do podstawowego celu, jakim jest umożliwienie długoterminowej eksploatacji żywych zasobów 
wodnych i produktów akwakultury w warunkach trwałego rozwoju przy jednoczesnym 
zapewnieniu właściwej równowagi pomiędzy aspektami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. 
 
Jeżeli chodzi o fundusze strukturalne, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa nie został 
nawet wymieniony jako jeden z funduszy w art. III-22116).  
Parlament zawsze domagał się, aby jego zatwierdzenie było warunkiem przyjęcia wszelkich 
międzynarodowych umów w sprawie rybołówstwa. Wydaje się, że art. III-32517) zawiera taki 
postulat i że mógłby stanowić znaczny postęp, jeżeli chodzi o wzmocnienie roli Parlamentu w 
zawieraniu takich umów. 
 
W związku z powyższym nasuwa się oczywisty wniosek, że rybołówstwo zostało włączone do 
konstytucji później i w rzeczywistości jest często zupełnie pomijane. Sytuacja jest 
zdecydowanie niekorzystna, przede wszystkim dlatego, że rybołówstwo jest obecnie 
wspólnotową polityką sektorową w pełnym tego słowa znaczeniu i realizuje konkretne cele. 

                                                                                                                                                            
    również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami. 
    Odniesienia do wspólnej polityki rolnej lub do rolnictwa oraz stosowanie wyrazu „rolny” są rozumiane jako 
    dotyczące także rybołówstwa, z uwzględnieniem szczególnych cech charakterystycznych tego sektora. 
16) Państwa członkowskie prowadzą swoje polityki gospodarcze i koordynują je w taki sposób, aby osiągnąć także 
     cele określone w artykule III-220. Przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i działań Unii oraz przy 
     urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego bierze się pod uwagę te cele i przyczynia się do ich realizacji. Unia 
     wspiera także osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem funduszy o 
     przeznaczeniu strukturalnym (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej — Sekcja Orientacji, 
     Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego Banku 
      Inwestycyjnego oraz innych istniejących instrumentów finansowych. 
17) Rada przyjmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego w 
      następujących przypadkach:] umów dotyczących dziedzin, do których stosuje się zwykłą procedurę 
      ustawodawczą albo szczególną procedurę ustawodawczą, w przypadku której potrzebna jest zgoda Parlamentu  
      Europejskiego. 
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II. Ostatnie wydarzenia po referendum we Francji i w Holandii 
 
2.1. Plan D 
 
W czerwcu 2005 r. po referendach w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
we Francji i w Holandii, szefowie państw i rządów ogłosili okres refleksji, aby zorganizować 
szeroką debatę w każdym państwie członkowskim. W związku z tym 13 października 2005 r. 
Komisja Europejska ogłosiła plan D (demokracja, dialog i debata). Plan ten określa podstawy 
pogłębionego dialogu w sprawie przyszłości Europy. 
 
Plan D został zaprojektowany jako ćwiczenie z zakresu prowadzenia debaty, dialogu i 
zapoznania się z problemami. Jest on środkiem mobilizowania idei politycznych w celu 
wywołania zmiany. Jego deklarowanym celem jest osiągnięcie nowego konsensu politycznego, 
który jest niezbędny, aby Europa mogła podjąć wyzwania XXI wieku.  
 
Obywatele europejscy postawieni w obliczu wyzwań globalizacji zadają trudne pytania 
dotyczące bezpieczeństwa zatrudnienia i emerytur, migracji i poziomu życia. Europa musi się 
odnowić, tak aby mogła stanowić integralną część rozwiązania. Celem planu D jest zatem 
wzmocnienie demokracji w Unii Europejskiej, wywołanie szerokiej debaty publicznej i 
umożliwienie osiągnięcia nowego porozumienia w sprawie przyszłego kursu UE.  
 
O ile debaty krajowe w sprawie ratyfikacji konstytucji europejskiej potwierdziły przywiązanie 
obywateli do Unii Europejskiej, ukazały one również ich rosnące poczucie oddalenia od procesu 
demokratycznego. Nadszedł czas, aby zapoznać się z problemami i podjąć działania. W tym 
kontekście plan D musi umożliwić sprecyzowanie, pogłębienie i legitymizację nowego 
porozumienia w sprawie Europy, udzielenie odpowiedzi na słowa krytyki i znalezienie 
rozwiązań, jeżeli oczekiwania nie zostaną spełnione. 
 
Plan D nie ogranicza się do okresu refleksji. Jest zadaniem, którego realizacja potrwa przez całą 
kadencję obecnej Komisji, a nawet dłużej. Obecny kryzys może bowiem zostać zażegnany 
jedynie poprzez osiągnięcie nowego porozumienia w sprawie projektu europejskiego, który 
musi wpisywać się w oczekiwania obywateli. 
 
Ostatecznie plan D jest ćwiczeniem na zapoznawanie się z problemami i powinien dać Unii 
Europejskiej możliwość udzielenia odpowiedzi na wątpliwości wyrażone przez obywateli. 
Celem Komisji jest stymulowanie debaty i doprowadzenie do uznania wartości dodanej Unii 
Europejskiej. Odnowa demokratyczna oznacza prawo obywateli do wyrażenia swoich 
poglądów.  
 
Debaty krajowe powinny zatem mieć odpowiednią strukturę, tak aby wnioski z nich płynące 
mogły mieć bezpośredni wpływ na program polityczny Unii Europejskiej.  
Ćwiczenie polegające na zapoznaniu się z problemami musi przynieść widoczne rezultaty, które 
zostaną wzięte pod uwagę po zakończeniu okresu refleksji (por. pkt 2.4 Komunikat Komisji w 
sprawie przyszłości Europy).  
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Uruchomienie drugiej części planu D jest zaplanowane na październik br. 
 
W związku z tym należy przypomnieć również o Białej księdze Komisji w sprawie europejskiej 
polityki komunikacyjnej, opublikowanej w dniu 1 lutego 2006 r. Odzwierciedlając kierunek 
planu D, inicjatywa ta ma na celu promowanie nowej polityki komunikacyjnej zmierzającej do 
ustanowienia bezpośredniego dialogu między Unią Europejską a jej obywatelami. W związku z 
tym dotyczy to bezpośrednio polityki komunikacyjnej i informacyjnej instytucji europejskich, a 
w szczególności Parlamentu Europejskiego. 
 

2.2. Sprawozdanie Duffa i Voggenhubera zatytułowane „Okres refleksji: struktura, tematy 
i ramy oceny debaty w sprawie UE” 
 
W związku z zaistniałą sytuacją i w odpowiedzi na decyzję Rady Europejskiej z czerwca 2005 r. 
o rozpoczęciu okresu dialogu i refleksji Parlament Europejski przegłosował (385 głosami za, 
przy 125 głosach przeciw i 51 wstrzymujących się) w dniu 19 stycznia br. sprawozdanie 
Andrew Duffa i Johannesa Voggenhubera. Posłowie europejscy chcieli w ten sposób upewnić 
się, że nowa debata przyniesie konkretne rezultaty, i opowiedzieli się za przedłużeniem okresu 
refleksji. 
 
Sprawozdawcy podkreślali konieczność włączenia wszystkich obywateli w strukturę europejską 
oraz skrytykowali Radę i Komisję za brak wyznaczenia jasnego celu na okres refleksji. 
 
Ponownie wyrażając przekonanie, że traktat nicejski nie stanowi wiarygodnej podstawy dla 
kontynuowania procesu integracji, Parlament potwierdził swoją determinację do osiągnięcia 
porozumienia konstytucyjnego, które wzmocni demokrację parlamentarną, przejrzystość i 
państwo prawne, zagwarantuje prawa podstawowe, zainspiruje postawy obywatelskie i 
zwiększy zdolność rozszerzonej Unii do skutecznego działania na płaszczyźnie wewnętrznej i 
międzynarodowej. PE wnioskował zatem o podjęcie wszelkich możliwych kroków, które 
mogłyby zagwarantować, że konstytucja wejdzie w życie w 2009 r. Posłowie podkreślili 
również, że żadne inne rozszerzenie, oprócz przystąpienia Rumunii i Bułgarii, nie będzie mogło 
odbyć się bez nowej podstawy konstytucyjnej. 
 
Posłowie skrytykowali ponadto propozycje dotyczące powołania niewielkich grup państw 
członkowskich, które mogłyby rozpocząć wdrażanie reform, pozostawiając inne państwa w tyle, 
a także rozwiązania zmierzające do zbudowania koalicji państw członkowskich poza Unią 
Europejską.  
 
Na posiedzeniu plenarnym przedstawiono wiele wariantów losu konstytucji: porzucenie całego 
projektu, kontynuowanie procesu ratyfikacji obecnego tekstu w niezmienionej postaci, 
sprecyzowanie lub uzupełnienie obecnego tekstu, restrukturyzacja i/lub zmiana tekstu mająca na 
celu jego poprawę lub całkowite przeredagowanie. Stwierdzono, że zachowanie obecnego tekstu 
byłoby pozytywnym skutkiem okresu refleksji, lecz będzie to możliwe tylko pod warunkiem 
równoczesnego wprowadzenia szeroko zakrojonych środków w celu uspokojenia i przekonania 
opinii publicznej. 
 
Parlament zaproponował zatem wykorzystanie obecnego okresu refleksji w celu ponownego 
wprowadzenia projektu konstytucyjnego do szerokiej debaty publicznej w sprawie przyszłości 
integracji europejskiej. Dialog europejski powinien zmierzać do sprecyzowania, pogłębienia i 
demokratyzacji porozumienia w sprawie konstytucji, a także udzielić odpowiedzi na głosy 

PE 369.037 16



 

krytyki i znaleźć rozwiązania tam, gdzie oczekiwania nie zostały spełnione. Chodzi o fora 
parlamentarne i fora obywatelskie. 
 
Posłowie zasugerowali, aby pierwsze forum międzyparlamentarne zebrało się wiosną 2006 r., 
aby wysłuchać posłów krajowych i europejskich oraz przedstawić szczegółowe zalecenia 
Radzie Europejskiej (por. pkt 2.3. Pierwsze wyniki spotkania Parlamentu Europejskiego z 
parlamentami krajowymi). 
 
Pierwsze forum parlamentarne powinno skupić się na ograniczonej liczbie kwestii 
priorytetowych, tj.: celu integracji europejskiej, roli Europy w świecie, przyszłości 
europejskiego modelu ekonomiczno-społecznego w kontekście globalizacji, granicach Unii 
Europejskiej, wolności, bezpieczeństwie i sprawiedliwości oraz na finansowaniu UE.  
 
W celu zapewnienia szerszego udziału Parlament zwrócił się jednocześnie do państw 
członkowskich o zorganizowanie wielu spotkań publicznych i debat w mediach na temat 
przyszłości Europy (forów obywatelskich) na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, 
skupiających się wokół tematów uzgodnionych wspólnie, przy udziale Komisji. W debatach 
powinny brać udział partie polityczne, partnerzy społeczni, społeczeństwo obywatelskie, 
środowiska uniwersyteckie i media. Zaproponowano również, aby partie polityczne zwróciły 
większą uwagę na wymiar europejski, zarówno w debatach wewnętrznych, jak i kampaniach 
wyborczych. 
 
Parlament wyraził również życzenie, aby wnioski z okresu refleksji zostały sformułowane w 
ciągu drugiego półrocza 2007 r. i aby na tym etapie została sformułowana wyraźna odpowiedź 
na pytanie, w jaki sposób można ponownie uruchomić proces konstytucyjny.  
 

2.3. Pierwsze wyniki spotkania Parlamentu Europejskiego z parlamentami krajowymi 
 
W dniach 8 – 9 maja 2006 r. spotkanie w sprawie przyszłości Europy między posłami 
europejskimi a parlamentarzystami krajowymi w Parlamencie Europejskim zainaugurowało 
międzyparlamentarny wymiar debaty. W forum wzięło udział ponad 200 posłów europejskich i 
krajowych z 25 państw członkowskich i krajów kandydujących (Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, 
Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii). Uczestnicy prowadzili debaty w różnych 
grupach roboczych i poruszali następujące tematy: „Unia Europejska w świecie i granice UE”; 
„Globalizacja a europejski model społeczny”; „Wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość: 
perspektywy”; „Przyszłe zasoby finansowe Unii”.  
 
Jedna z tych grup – grupa poruszająca kwestie zasobów finansowych UE – ma mieć charakter 
stały. Wspólna dyskusja jest rzeczywiście niezbędna, gdyż dotyczy kwestii niezwykle 
delikatnej, która podlega zasadniczo kompetencji posłów krajowych, którzy chcą zostać 
włączeni w proces analizy i podejmowania decyzji, który rozpocznie się w 2008 r. 
 
Osiągnięto pierwszy konkretny wynik, który powinien umożliwić wzmocnienie kontroli 
przestrzegania pomocniczości przez parlamenty narodowe. Podczas swojego wystąpienia 
przewodniczący Barroso ogłosił, że od tego momentu Komisja będzie przekazywać 
parlamentom narodowym wszystkie wnioski legislacyjne w tym samym czasie co Parlamentowi 
Europejskiemu.  
 
Zdecydowana większość posłów opowiedziała się za zachowaniem projektu konstytucyjnego, a 
wielu z nich podkreślało, że brak traktatu konstytucyjnego jest bardzo szkodliwy dla obywateli 
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(Hiszpan Carnero Gonzalez mówił między innymi o „kosztach braku konstytucji”). Niemniej 
jednak kilku posłów (Polska, Czechy) opowiadało się za tezą, że „konstytucja jest martwa”. 
 
Wszyscy uczestnicy uznali, że nie należy czekać na ponowne rozpoczęcie debaty 
konstytucyjnej, aby podjąć konkretne i odważne środki na rzecz odnowienia Europy, które 
udowodnią obywatelom, że działanie wspólnotowe jest opłacalne. Jednocześnie wielu posłów 
potępiło jednak tendencję do zastępowania ogólnego traktatu konstytucyjnego pojedynczymi 
działaniami i tworzenia „Europy projektów” jako alternatywy dla całego przedsięwzięcia. 
 
Opinie różniły się radykalnie w kwestii dalszego rozszerzenia. Zdaniem jednych przyjmowanie 
nowych członków powinno odbywać się nieprzerwanie, inni (liczniejsi) uważali, że konieczna 
jest długa przerwa i wskazywali na ryzyko pozbawienia projektu europejskiego właściwego mu 
charakteru. Bardzo różne, czasem nieprecyzyjne były również pomysły dotyczące europejskiego 
modelu społecznego.  
 
Na spotkaniu tym osiągnięto jednak zachęcające wyniki, a jednocześnie potwierdzono liczne 
rozbieżności. Tego rodzaju spotkania będą miały od tej pory charakter stały. Drugie spotkanie 
odbędzie się w grudniu, a po nim planowane są następne.  
 
2.4. Komunikat Komisji w sprawie przyszłości Europy 
 
W dniu 10 maja br. Komisja Europejska przyjęła dwa komunikaty w sprawie przyszłości 
Europy, które przedstawi Radzie Europejskiej w dniach 15 i 16 czerwca: 
 
- „Agenda obywatelska: jak uzyskać rezultaty dla Europy”, w którym Komisja ponownie 
nawiązuje do ambicji „Europy wyników”, która odpowiadałaby w sposób konkretny na 
oczekiwania i wymagania obywateli; 
- „Okres refleksji i plan D”, w którym Komisja wyciąga pierwsze wnioski z doświadczeń 
zdobytych od rozpoczęcia okresu refleksji w czerwcu 2005 r. i przedstawienia planu D w 
październiku 2005 r. 
 
Punktem wyjścia dla Komisji jest stwierdzenie, że w odniesieniu do konstytucji europejskiej 
brakuje obecnie porozumienia między państwami członkowskimi co do środków, które należy 
przyjąć, aby wyjść z kryzysu, oraz że musi upłynąć więcej czasu, zanim będzie można 
spróbować uregulować kwestie instytucjonalne. Komisja, mimo że nadal przykłada dużą wagę 
do wartości i zasad wyrażonych w konstytucji oraz do jej treści, nie chce, aby konstytucyjny 
impas paraliżował lub utrudniał działalność polityczną Unii Europejskiej. W związku z tym 
Komisja proponuje podwójne podejście:  
 

- przyjęcie i szybkie wdrożenie „pozytywnej agendy” oferującej obywatelom „Europę 
wyników” przy wykorzystaniu jak największej liczby możliwości oferowanych przez 
istniejące traktaty; 
- równoczesne i stopniowe kontynuowanie debaty w sprawie konstytucji europejskiej w 
celu rozwiązania problemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w miarę możliwości do 
2009 r. 

Zaproponowana przez Komisję nowa „Agenda obywateli dla Europy” zawiera kilkanaście 
konkretnych propozycji obejmujących następujące dziedziny:  
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A) Rynek wewnętrzny. Komisja rozpocznie szczegółowy przegląd funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, aby zidentyfikować miejsca, w których jednolity rynek nie został jeszcze 
całkowicie wprowadzony ze szkodą dla obywateli. W 2007 r. Komisja przedstawi Radzie 
Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku w XXI 
wieku, zawierające konkretne propozycje; 

 
B) Solidarność, możliwości i dostęp dla obywateli. Komisja oceni realia socjalne 

panujące w społeczeństwie europejskim i ogłosi „Agendę na rzecz dostępu i solidarności”. 
Agenda (przygotowana na podstawie środków określonych przez nieformalną Radę Europejską 
w Hampton Court w październiku 2005 r.) będzie zmierzała do włączenia wymiaru społecznego 
do procedury przeglądu rynku wewnętrznego zaplanowanej na 2007 r. Mówiąc konkretnie, 
Komisja chce również poprawić informowanie Europejczyków o prawach, które mają jako 
obywatele UE; 

 
C) Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Komisja zaproponuje państwom 

członkowskim, aby współpraca sądowa i policyjna, a także współpraca w dziedzinie legalnej 
migracji została przeniesiona z trzeciego filaru do filaru pierwszego. Propozycja będzie opierała 
się na art. 42 traktatu nicejskiego i będzie miała na celu maksymalne wykorzystanie potencjału 
oferowanego przez obecne traktaty wobec braku konstytucji europejskiej; 

 
D) Rozszerzenie. W ciągu kolejnych miesięcy Komisja podejmie intensywną debatę na 

temat wartości dodanej rozszerzenia (aby przekonać obywateli), a także dokładnej definicji 
możliwości asymilacji, jakie posiada Unia Europejska (jedno z kryteriów określonych w 
Kopenhadze). Następnie przedstawi nowe sprawozdanie w sprawie przyszłej strategii 
rozszerzenia Unii Europejskiej przed Radą Europejską w grudniu 2006 r.; 

 
E) Unia Europejska w świecie. Komisja, przekonana o silnym poparciu obywateli 

europejskich dla bardziej skutecznej i przejrzystej roli Unii Europejskiej w polityce 
zagranicznej, przedstawi Radzie dokument strategiczny wraz z konkretnymi pomysłami 
dotyczącymi możliwości wzmocnienia instrumentów i roli polityki zewnętrznej Unii 
Europejskiej na podstawie istniejących traktatów. Komisja zbada przede wszystkim możliwość 
poprawy spójności i koordynacji działań zewnętrznych Komisji z działaniami innych instytucji 
europejskich i państw członkowskich; 

 
F) Pomocniczość, lepsze stanowienie prawa, przejrzystość. Od chwili obecnej 

Komisja będzie przekazywać wszystkie wnioski legislacyjne i noty informacyjne bezpośrednio 
do parlamentów państw członkowskich, a równocześnie do Parlamentu Europejskiego. W ten 
sposób parlamenty krajowe będą mogły przedstawić swoje reakcje na wnioski na początku 
procesu decyzyjnego. Nowe propozycje w sprawie inicjatywy „lepsze stanowienie prawa” 
zostaną przedstawione jesienią. W kwestii przejrzystości Komisja zamierza przyspieszyć prace 
w sprawie dostępu do dokumentów. 

 
*       *       * 

W dniu 16 maja br. posłowie europejscy przesłuchali Margot Wallström, komisarz 
odpowiedzialną za stosunki instytucjonalne, która przedstawiła dwa komunikaty Komisji 
przyjęte w ramach okresu refleksji nad przyszłością Europy. Posłowi nie byli zgodni co do 
propozycji Komisji. Niektórzy popierali jej wolę zbliżenia Europy do obywateli, kładąc nacisk 
na konkretne wyniki integracji europejskiej. Inni zarzucali jej brak ambicji w stosunku do 
konstytucji. 
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*       *       * 
 

W dniu 28 kwietnia br. Jo Leinen złożył projekt rezolucji w sprawie dalszych etapów okresu 
refleksji w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych. Projekt zostanie przedstawiony podczas 
posiedzenia plenarnego w czerwcu. Zawiera on przede wszystkim wniosek, aby Rada 
Europejska wezwała Francję i Holandię do zbadania możliwości ponowienia referendum. 
Projekt zawiera również wniosek skierowany do Komisji Europejskiej o dokonanie oceny 
„kosztów braku konstytucji”. 
 

*       *       * 
Rada Europejska, która zbierze się w dniach 15 – 16 czerwca br., będzie zajmować się głównie 
oceną okresu refleksji i debatą w sprawie przyszłości Europy. 
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Załącznik: Stan toczącego się procesu ratyfikacyjnego 
 

Member State Procedure Date scheduled Previous European 
referendums 

Austria Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. 
Approval by Bundesrat 25 May 2005  1994: accession 

Belgium 

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  
Indicative referendum ruled 
out  

Approval by the Senate: 28 April 2005. 
Approval by the Chamber: 19 May 2005.  
Approval by the Brussels regional 
parliament: 17 June 2005. Approval by the 
German Community Parliament of 
Belgium: 20 June 2005.  
Approval by the Walloon regional 
Parliament: 29 June 2005.  
Approval by the French Community 
Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

NO 

Cyprus Parliamentary 
 

Approval by the House on 30 June 2005  NO 

Czech Republic Referendum.  
But no final decision so far  

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  2003: accession 

Denmark Referendum  Referendum postponed (no new date has 
been set)  

1972: accession 
1986: Single 
European Act 
1992: Maastricht 
Treaty (twice)  
1998: Amsterdam 
Treaty  
2000: euro 

Estonia  
 

Parliamentary 
 

Approval by Parliament on 9 May 2006 2003: accession 

Finland  
 Parliamentary 

Presentation by the Government of a report to 
the parliament on 25 November 2005. 
Ratification expected during the presidency 
of the Council in the second half of 2006. 

Consultative 
referendum: 
1994: accession 

France  Referendum Referendum 29 May 2005 negative (NO: 
54,68%; turn out: 69,34%) 

1972: enlargement 
EEC  
1992: Maastricht 
Treaty 

Germany  
 

Parliamentary  
( Bundestag and Bundesrat) 

Approval by Bundestag: 12 May 2005.  
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.  NO 

Greece  
 

Parliamentary 
But the Left parties submitted 
a joint proposal for a 
referendum 

Approval by Parliament: 19 April 2005 NO 

Hungary  
 Parliamentary Approval by Parliament: 20 December 2004  2003: accession 

Ireland  Parliamentary + 
Referendum 

Referendum postponed (no date has been 
set). 
A White paper has been presented to the 
parliament on 13 October 2005.  

1972: accession  
1987: Single 
European Act  
1992: Maastricht 
Treaty 
1998: Amsterdam 
Treaty  
2001 and 2002: Nice 
Treaty 
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Italy  
 

Parliamentary 
(Chamber and Senate) 

Approval by the Chamber on 25 January 
2005 and by the Senate on April 6th. 

Consultative 
referendum: 
1989: possible draft 
Constitution 

Latvia  
 

Parliamentary 
 Approval by the chamber on 2 June 2005  2003: accession 

Lithuania  Parliamentary Approval by Parliament: 11 November 
2004 2003: accession 

Luxembourg  Parliamentary (two votes) + 
consultative referendum 

Approval by the Chamber (first reading) 
on 28 June 2005. 
Positive Referendum on 10 July 2005: 
56,52% in favour, 43,48% against. 
Final approval by the Chamber on 25 
October 2005 (57 votes in favour, 1 
against). 

NO 

Malta  
 

Parliamentary 
 

Approval by Parliament: 6 July 2005 2003: accession 

Netherlands  
Parliamentary (First and 
second Chambers)+ 
consultative referendum  

Referendum 1 June 2005 negative (NO: 
61,6%, turn out: 62,8%) NO 

Poland  No decision so far 
The Parliament failed on 5 July to vote on the 
ratification procedure. Ratification 
postponed (no date has been set).  

2003: accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date has been 
set)  NO 

Slovakia  
 

Parliamentary 
 

Approval by Parliament: 11 May 2005  2003: accession 

Slovenia  Parliamentary Approval by Parliament: 1 February 2005:  2003: accession 

Spain  
Parliamentary (Congress 
and Senate) + consultative 
referendum 

Referendum 20 February 2005:  
76,7% in favour. 
Turnout: 42,3%.  
Approval of the Congress on 28 April.  
Approval of the Senate on 18 May 2005 

NO 

Sweden  
Parliamentary 
No referendum envisaged at 
this stage  

Ratification postponed (no date has been 
set). 

Consultative 
referendums:  
1994: accession  
2003: euro 

United 
Kingdom  

Parliamentary (House of 
Commons and House of 
Lords). + referendum 

Parliamentary ratification process 
suspended (suspension announced by UK 
government on 6 June 2005)  

1975: Continued 
membership of the 
EC 
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