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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie zróżnicowanej integracji 

(2018/2093(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając białą księgę Komisji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyszłości 

Europy: refleksje i scenariusze dla UE-27 do 2025 r. (COM(2017)2025), a także 

towarzyszące jej dokumenty otwierające debatę na temat przyszłości finansów UE, na 

temat przyszłości europejskiej obronności, na temat pogłębienia unii gospodarczej i 

walutowej, na temat wykorzystania możliwości płynących z globalizacji oraz na temat 

społecznego wymiaru Europy, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy 

funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z 

Lizbony1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ewentualnych zmian i 

dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie problemów 

konstytucyjnych związanych z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii 

Europejskiej3, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie 

przedstawione przez Komisję Gospodarczą i Monetarną oraz Komisję Budżetową (A8-

0402/2018), 

A. mając na uwadze, że zróżnicowana integracja jest pojęciem polisemicznym, które może 

określać różne zjawiska zarówno z politycznego, jak i z technicznego punktu widzenia;  

B. mając na uwadze, że procesy integracyjne w UE charakteryzują się wyraźnie coraz 

większą liczbą i różnorodnością sytuacji zróżnicowanej integracji w kontekście 

zarówno prawa pierwotnego, jak i wtórnego; 

C. mając na uwadze, że spojrzenie polityczne na zróżnicowaną integrację znacznie różni 

się w zależności od kontekstu krajowego; mając na uwadze, że w niektórych państwach 

członkowskich, które należą do Unii od dłuższego czasu, zróżnicowana integracja może 

mieć pozytywne konotacje i skojarzenia z koncepcją tworzenia „grupy pionierskiej” z 

myślą o szybszym osiąganiu postępów w pogłębianiu integracji, natomiast w państwach 

członkowskich, które przystąpiły do Unii później, jest często postrzegana jako droga do 

podziału państw członkowskich na państwa pierwszej i drugiej kategorii; 

D. mając na uwadze, że pojęcie zróżnicowanej integracji odnosi się również do szerokiego 

                                                 
1 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 215. 
2 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 201. 
3 Dz.U. C 468 z 15.12.2006, s. 176. 
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wachlarza różnych mechanizmów, a każdy z nich może bardzo odmiennie wpływać na 

integrację europejską; mając na uwadze, że można wyszczególnić zróżnicowanie w 

czasie, czyli Europę wielu prędkości, gdzie cele są takie same, ale tempo konieczne do 

ich realizacji jest różne, zróżnicowanie metod, czyli Europę „à la carte”, oraz 

zróżnicowanie przestrzenne, często określane jako „zmienna geometria”; 

E. mając na uwadze, że zróżnicowanie jest stałą cechą integracji europejskiej nie tylko w 

obszarach, w których UE posiada kompetencje, ale też poza nimi, i czasami umożliwia 

jednoczesne pogłębianie integracji i rozszerzanie UE; mając na uwadze, że w 

konsekwencji nie można przeciwstawiać sobie zróżnicowania i integracji ani też 

przedstawiać zróżnicowania jako innowacyjnej drogi, którą UE powinna podążać w 

przyszłości; 

F. mając na uwadze, że jeżeli zróżnicowana integracja może być pragmatycznym 

rozwiązaniem służącym dalszej integracji europejskiej, to należy ją stosować 

oszczędnie i w wąsko określonych granicach z uwagi na ryzyko fragmentacji Unii i jej 

ram instytucjonalnych; mając na uwadze, że ostatecznym celem zróżnicowanej 

integracji powinno być wspieranie integracji państw członkowskich, a nie ich 

wykluczenie; 

G. mając na uwadze, że doświadczenie pokazuje, że o ile współzależność funkcjonuje jako 

czynnik sprzyjający integracji, to upolitycznienie często w niej przeszkadza; mając na 

uwadze, że w konsekwencji obszary działania UE o najsilniejszej integracji, takie jak 

harmonizacja i regulacja rynku wewnętrznego, to przeważnie obszary najmniej 

upolitycznione, natomiast integracja zróżnicowana wydaje się najbardziej 

prawdopodobna w obszarach charakteryzujących się głęboką polaryzacją polityczną, 

takich jak polityka pieniężna, obronność, kontrola granic, prawa podstawowe czy 

opodatkowanie; 

H. mając na uwadze, że tworzenie więzi politycznych i stosunków współzależności 

pomiędzy państwami członkowskimi w decydujący sposób przyczynia się do ich 

integracji wewnątrz Unii; 

I. mając na uwadze, że Traktaty przewidują możliwość korzystania przez państwa 

członkowskie z różnych dróg integracji, mianowicie ze wzmocnionej współpracy 

(art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)) i ze stałej współpracy strukturalnej 

(art. 46 TUE), jednak nie zawierają postanowień dotyczących trwałej elastyczności ani 

zróżnicowanej integracji jako długoterminowego celu lub zasady integracji 

europejskiej; mając na uwadze, że te różne drogi integracji powinno się stosować 

wyłącznie do ograniczonej liczby obszarów polityki, powinny one być inkluzywne, 

umożliwiając uczestnictwo wszystkim państwom członkowskim, a także nie powinny 

podważać procesu tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, jak 

przewidziano w art. 1 TUE; mając ponadto na uwadze, że wzmocniona współpraca w 

obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony stała się już faktem, co wspomaga 

budowę prawdziwej Europejskiej Unii Obrony; 

J. mając na uwadze, że z wyjątkiem podatku od transakcji finansowych wszystkie 

dotychczasowe inicjatywy, które objęto wzmocnioną współpracą, mogły zostać przyjęte 

przez Radę kwalifikowaną większością głosów, gdyby była ona przewidziana w art. 329 

ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zamiast jednomyślności; 
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K. mając na uwadze, że niektóre formy zróżnicowanej integracji mogą działać 

dośrodkowo, zachęcając więcej państw członkowskich do przyłączenia się do danej 

inicjatywy w późniejszym czasie; 

L. mając na uwadze, że proces zróżnicowania doprowadził do podjęcia inicjatyw w 

ramach prawnych UE, lecz także do pewnych bardziej elastycznych międzyrządowych 

rozwiązań prawnych, w wyniku których powstał system skomplikowany i trudny do 

zrozumienia dla obywateli; 

M. mając na uwadze, że państwa członkowskie nie są jedynymi potencjalnymi podmiotami 

zróżnicowanej integracji; mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w 

sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) już zezwala na 

współpracę ponadnarodową na podstawie wspólnego interesu; 

1. zaznacza, że debata wokół zróżnicowanej integracji nie powinna być sporem między 

stanowiskami za zróżnicowaniem i przeciw zróżnicowaniu, lecz powinna dotyczyć 

najlepszego sposobu na zapewnienie funkcjonowania zróżnicowanej integracji – 

będącej już teraz polityczną rzeczywistością – w ramach instytucjonalnych UE w 

najlepszym interesie Unii i jej obywateli; 

2. przypomina swoje konkluzje, zgodnie z którymi międzyrządowe struktury i procesy 

decyzyjne zwiększają złożoność odpowiedzialności instytucjonalnej oraz zmniejszają 

przejrzystość i rozliczalność demokratyczną, a metoda wspólnotowa jest najlepsza dla 

funkcjonowania Unii; 

3. jest zdania, że zróżnicowana integracja powinna odzwierciedlać koncepcję, zgodnie z 

którą Europa nie działa na podstawie podejścia uniwersalnego i powinna dostosowywać 

się do potrzeb i oczekiwań swoich obywateli; uważa, że zróżnicowanie może być 

czasami niezbędne, aby rozpocząć nowe projekty europejskie oraz pokonać przeszkody 

związane z krajowymi uwarunkowaniami politycznymi niemającymi związku ze 

wspólnym projektem; uważa ponadto, że należy je stosować w sposób pragmatyczny 

jako narzędzie konstytucyjne, aby zapewnić elastyczność, nie szkodząc przy tym 

ogólnemu interesowi Unii i nie naruszając równych praw oraz możliwości jej 

obywateli; przypomina, że zróżnicowanie jest możliwe jedynie jako tymczasowy krok 

na drodze ku bardziej zintegrowanemu i skutecznemu kształtowaniu polityki; 

4. uważa, że Rada Europejska powinna poświęcić potrzebny jej czas na ukształtowanie 

europejskiej agendy, wykazując korzyści płynące ze wspólnych działań i usiłując 

przekonać wszystkie państwa członkowskie do udziału w nich; podkreśla, że wszelkie 

uzgodnione rodzaje zróżnicowanej integracji są zatem opcją drugiego wyboru, a nie 

strategicznym priorytetem; 

5. ponownie wyraża przekonanie, że zróżnicowana integracja musi pozostać – jak 

przewidziano w art. 20 i 46 TUE – otwarta dla wszystkich państw członkowskich i 

nadal służyć za przykład silniejszej integracji europejskiej, w ramach której żadne 

państwo członkowskie nie jest trwale wykluczone z danej polityki, nie zaś być 

postrzegana jako sposób na ułatwienie rozwiązań „à la carte”, które zagrażają unijnej 

metodzie i systemowi instytucjonalnemu UE; 

6. potwierdza, że wszelkie formy inicjatyw dotyczących zróżnicowania, które prowadzą 
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do powstania podziału na państwa członkowskie pierwszej i drugiej kategorii lub 

stwarzają wrażenie, że taki podział powstał, stanowiłyby poważny błąd polityczny o 

szkodliwych skutkach dla projektu UE; 

7. apeluje o zaprojektowanie ewentualnego przyszłego modelu zróżnicowanej integracji w 

taki sposób, by stanowił on zachętę dla państw członkowskich aspirujących do 

opcjonalnego udziału oraz zapewniał im wsparcie w wysiłkach na rzecz rozwoju 

gospodarczego i przemian gospodarczych mających na celu spełnienie wymaganych 

kryteriów w rozsądnym czasie; 

8. jest zdania, że problem zapotrzebowania na elastyczne narzędzia można rozwiązać 

m.in. przez usunięcie jednej z jego przyczyn; dlatego wzywa do dalszego odchodzenia 

od procedur w Radzie podlegających wymogowi jednomyślności na rzecz wymogu 

większości kwalifikowanej, na podstawie klauzuli pomostowej (art. 48 ust. 7 TUE); 

9. uważa, że zróżnicowana integracja powinna zawsze odbywać się zgodnie z 

postanowieniami traktatu i przy zachowaniu jedności instytucji UE oraz nie powinna 

prowadzić do tworzenia równoległych rozwiązań instytucjonalnych ani rozwiązań 

pośrednio sprzecznych z duchem i podstawowymi zasadami prawa Unii, lecz w 

stosownych przypadkach umożliwiać tworzenie specjalnych organów, bez uszczerbku 

dla kompetencji i roli instytucji UE; przypomina, że elastyczność i dostosowanie do 

specyfiki krajowej, regionalnej lub lokalnej mogłyby być zapewnione również na mocy 

przepisów prawa wtórnego;  

10. zaznacza, że zróżnicowana integracja nie powinna prowadzić do bardziej 

skomplikowanych procesów decyzyjnych, które ograniczałyby rozliczalność 

demokratyczną instytucji UE; 

11. uważa brexit za szansę na porzucenie modeli przewidujących opcjonalne wyłączenia 

(opting out) na rzecz niedyskryminujących i zapewniających wsparcie modeli 

przewidujących opcjonalny udział (opting in); podkreśla, że modele przewidujące 

opcjonalny udział nie sprowadzałyby postępu w kierunku „coraz ściślejszego związku” 

do najniższego wspólnego mianownika, czyli jednego rozwiązania odpowiedniego dla 

wszystkich, lecz umożliwiałyby elastyczność niezbędną do osiągania postępów, 

jednocześnie pozostawiając otwarte drzwi dla państw członkowskich, które zarówno 

chciałyby, jak i byłyby w stanie spełnić wymagane kryteria; 

12. domaga się, aby w ramach następnego przeglądu Traktatów uporządkowany został 

dotychczasowy proces różnicowania w sposób eliminujący praktykę stosowania 

trwałych klauzul opt-out oraz wyjątków od prawa pierwotnego Unii dla poszczególnych 

państw członkowskich, ponieważ prowadzą one do negatywnego zróżnicowania w 

prawie pierwotnym Unii, zaburzają jednolitość prawa Unii ogółem i stanowią 

zagrożenie dla spójności społecznej UE;  

13.  przyznaje jednak, że niezbędne mogą być pewne okresy przejściowe dla nowych 

członków, przyznawane wyłącznie w drodze wyjątku, tymczasowo i indywidualnie; 

nalega, by wprowadzić określone jasne i egzekwowalne przepisy prawne w celu 

zapobieżenia nadmiernemu przedłużaniu tych okresów; 

14.  zaznacza w związku z tym, że członkostwo w UE wymagałoby wówczas pełnego 
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stosowania prawa pierwotnego Unii we wszystkich obszarach polityki, natomiast 

krajom, które chciałyby pozostawać w bliskich stosunkach z UE bez zobowiązania się 

do pełnego stosowania prawa pierwotnego i które nie chcą lub nie mogą przystąpić do 

UE, należy zaproponować pewną formę partnerstwa; uważa, że stosunkom tym 

powinny towarzyszyć zobowiązania odpowiadające poszczególnym prawom, takie jak 

zobowiązanie do wnoszenia wkładu do budżetu UE, oraz że stosunki te powinny być 

uwarunkowane kierowaniem się podstawowymi wartościami Unii oraz przestrzeganiem 

zasad państwa prawnego i – w przypadku uczestnictwa w rynku wewnętrznym – 

wszystkich czterech swobód; 

15. podkreśla, że poszanowanie i zagwarantowanie podstawowych wartości UE stanowią 

podstawę Unii Europejskiej jako wspólnoty opartej na wartościach oraz jednoczą 

państwa członkowskie; uważa zatem, że nie należy dopuścić do zróżnicowania w 

odniesieniu do poszanowania obowiązujących obecnie praw podstawowych i wartości 

zapisanych w art. 2 TUE; nalega ponadto, aby zróżnicowanie nie było możliwe w 

obszarach polityki, w których nieuczestniczące państwa członkowskie mogłyby 

wywoływać negatywne efekty zewnętrzne, takie jak dumping ekonomiczny i socjalny; 

domaga się, aby Komisja dokładnie rozważyła potencjalne skutki odśrodkowe, w tym w 

perspektywie długoterminowej, gdy przedkłada ona wniosek dotyczący wzmocnionej 

współpracy; 

16. przypomina swoje zalecenie, aby określić i rozwijać wokół UE krąg partnerów spośród 

państw, które nie mogą lub nie chcą przystąpić do Unii, lecz mimo to chciałyby 

pozostawać w bliskich stosunkach z UE1; 

17. sugeruje ustanowienie specjalnej procedury, która umożliwiałaby – po upływie 

określonej liczby lat, gdy wzmocniona współpraca została podjęta przez pewną liczbę 

państw stanowiących większość kwalifikowaną w Radzie i po uzyskaniu zgody 

Parlamentu – włączenie postanowień przyjętych w wyniku wzmocnionej współpracy do 

dorobku prawnego UE; 

18. podkreśla, że elastyczność i zróżnicowanie powinny iść w parze ze wzmocnieniem 

wspólnych zasad w głównych obszarach w celu dopilnowania, by zróżnicowanie nie 

doprowadziło do rozdrobnienia politycznego; w związku z tym uważa, że przyszłe 

europejskie ramy instytucjonalne powinny obejmować niepodlegające odstępstwom 

europejskie filary praw politycznych, gospodarczych, społecznych i środowiskowych; 

19. uznaje, że współpraca regionalna odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu integracji 

europejskiej, oraz uważa, że jej dalszy rozwój może w znacznym stopniu przyczynić się 

do utrwalenia i pogłębienia integracji przez dostosowanie jej do specyfiki lokalnej oraz 

chęci współpracy; 

20. sugeruje opracowanie odpowiednich narzędzi w ramach prawa Unii i ustanowienie 

budżetu do celów testowania inicjatyw transgranicznych w obrębie Unii dotyczących 

spraw leżących w ogólnym interesie Unii, które to inicjatywy mogłyby ostatecznie 

przybrać formę wniosków ustawodawczych lub inicjatyw w zakresie wzmocnionej 

współpracy; 

                                                 
1 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 207. 
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21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz parlamentom państw członkowskich. 
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UZASADNIENIE 

Zróżnicowana integracja w EU przyjmuje wiele różnych form: klauzule opt-out, inicjatywy w 

zakresie wzmocnionej współpracy, stała współpraca strukturalna oraz formacje 

międzyrządowe poza ramami traktatowymi. Krajobraz elastycznych rozwiązań 

pozwalających niektórym państwom członkowskim na postęp ku ściślejszej integracji w 

określonym obszarze polityki stał się w zasadzie tak różnorodny, że coraz trudniej jest – nie 

tylko obywatelom europejskim, lecz także decydentom politycznym – zidentyfikować 

wszystkie przypadki zróżnicowanej integracji i rozeznać się w nich. 

Zróżnicowana integracja nie jest jednak zjawiskiem nowym. Dyskusje na temat możliwości 

zróżnicowanej integracji rozpoczęły się już w latach 70, a nabrały tempa w latach 90., co 

doprowadziło do utworzenia w 1993 r. unii gospodarczej i walutowej, stanowiącej jeden z 

głównych przykładów zróżnicowania. Od tego czasu krajobraz elastycznych rozwiązań 

wzbogacał się dynamicznie i obejmuje obecnie pięć rodzajów klauzul opt-out1, dwa 

uzgodnione przypadki wzmocnionej współpracy2 i trzy kolejne, nad którymi toczą się prace3, 

stałą współpracę strukturalną (PESCO) na podstawie art. 46 TUE oraz współpracę 

międzyrządową za pośrednictwem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych i Europejskiej 

Agencji Kosmicznej. 

Zróżnicowaną integrację można uznać za dobre narzędzie budowania pomostów między 

różnorodnymi opiniami politycznymi w Europie, lecz nasuwa ona także pewne istotne pytania 

natury politycznej, prawnej i instytucjonalnej. Po pierwsze – w jaki sposób zrównoważyć 

elastyczne rozwiązania i jedność Unii. Po drugie – jak rozstrzygnąć wybór między 

międzyrządowymi i elastyczniejszymi rozwiązaniami prawnymi a jednolitością prawa Unii. 

Po trzecie – czy należy tworzyć odrębne instytucje do celów zróżnicowanej integracji, czy też 

zachować jedność instytucjonalną UE. 

O ile zróżnicowaną integrację można postrzegać jako pozytywne narzędzie postępu ku 

integracji europejskiej w tempie i w formie, które są najodpowiedniejsze w aktualnym 

klimacie politycznym, to jednak jej stosowanie i formy, jakie może przybierać, należy 

uprościć i usprawnić, aby zwiększyć jej legitymację demokratyczną. 

Wyjaśnienie pojęcia zróżnicowanej integracji 

Zróżnicowana integracja ma różne znaczenia techniczne i polityczne. Z technicznego punktu 

widzenia można wyszczególnić zróżnicowanie pod względem czasu (często określane jako 

„Europa wielu prędkości”: te same cele, ale różne tempo ich realizacji), zróżnicowanie metod 

(„Europa à la carte”, co oznacza uczestnictwo w obszarach polityki będących przedmiotem 

zainteresowania, jednak bez dążenia do realizacji identycznego końcowego celu wspólnego 

dla wszystkich) oraz zróżnicowanie przestrzenne („zmienna geometria”, która może trwać w 

czasie i ma charakter bardziej geograficzny). Wszystkie te instrumenty można określić 

słowem „zróżnicowanie”, lecz wywierają one bardzo odmienny wpływ na UE. 

                                                 
1 Wyłączenie Zjednoczonego Królestwa i Irlandii z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 

wyłączenie Zjednoczonego Królestwa i Danii ze wspólnej waluty; wyłączenie Zjednoczonego Królestwa 

i Republiki Czeskiej z traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu; wyłączenie Zjednoczonego Królestwa, 

Irlandii i Danii ze strefy Schengen; wyłączenie Danii ze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. 
2 Europejska jednolita ochrona patentowa i prawo rozwodowe. 
3 Prokuratura Europejska, podatek od transakcji finansowych i przepisy dotyczące ustroju majątkowego. 
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Retoryka polityczna także podlega różnym wzorcom. Gdy używają jej państwa członkowskie 

o stosunkowo większej liczbie ludności lub te państwa członkowskie, które należą do Unii od 

dłuższego czasu, jest to często postrzegane jako wyraz woli i gotowości do pogłębienia 

procesu integracji UE, a dane grupy państw członkowskich często uważają się za 

„pionierów”. Z drugiej strony zróżnicowana integracja jest często postrzegana, zwłaszcza w 

państwach członkowskich, które niedawno przystąpiły do UE, jako droga do wprowadzenia w 

Unii członkostwa pierwszej i drugiej kategorii. 

Według sprawozdawcy zróżnicowanie powinno odzwierciedlać koncepcję, zgodnie z którą 

Europa nie działa na zasadzie podejścia uniwersalnego, lecz może dostosowywać się do 

potrzeb i oczekiwań swoich obywateli. Dlatego zróżnicowanie powinno być narzędziem 

konstytucyjnym służącym zapewnieniu elastyczności w razie potrzeby, bez naruszania całego 

systemu politycznego i równości między obywatelami. 

Potrzeba zróżnicowania 

• Zróżnicowana integracja jest integracją 

Liczne badania pokazują, że zróżnicowanie idzie w parze z pogłębianiem integracji 

i rozszerzaniem UE. Faktycznie zróżnicowanie nasiliło i utrwaliło się wraz ze zwiększeniem 

uprawnień UE, z poszerzeniem zakresu polityki i ze wzrostem liczby państw członkowskich. 

Dlatego choć często niesłusznie opisuje się je jako pragmatyczne i tymczasowe rozwiązanie 

umożliwiające dojście do politycznej zbieżności, rzeczywistość pokazuje, że faktycznie nie 

jest ono wyjątkiem, lecz „normalną” cechą integracji UE. 

Debata nie powinna zatem być sporem między stanowiskami za zróżnicowaniem i przeciw 

zróżnicowaniu, lecz powinna dotyczyć tego, w jaki sposób zorganizować zróżnicowanie w 

obrębie UE, jakiego rodzaju mechanizmy można zaakceptować, na jakich warunkach i w 

jakich dziedzinach. 

• Zróżnicowana integracja stanowi reakcję na przeszkody w wysoce upolitycznionych 

obszarach 

Gdy spojrzeć na obszary działania i ich odmienność pod względem zróżnicowania, można 

zauważyć, że współzależność działa jako siła napędowa integracji, natomiast upolitycznienie 

często w niej przeszkadza. W konsekwencji widać, że tendencja do zróżnicowania występuje 

w przypadkach wysokiej współzależności i wysokiego upolitycznienia. 

Tłumaczy to również, dlaczego rodzaje zróżnicowania w UE zmieniały się na przestrzeni 

czasu. Do lat 80. bardziej rozpowszechnione było zróżnicowanie pionowe (różnice pod 

względem stopnia centralizacji w niektórych obszarach polityki, lecz na całym terytorium 

UE), nie występowało jednak zróżnicowanie poziome (taki sam stopień centralizacji, lecz 

różnice pod względem terytoriów, na których ma zastosowanie dana polityka). Integracja 

pozioma rosła wraz ze stopniem upolitycznienia danych zagadnień i wraz z rozszerzaniem 

UE. 

W rezultacie UE stosuje wprawdzie bardzo zintegrowane strategie w obszarach o niskim 

stopniu upolitycznienia, takich jak harmonizacja regulacji dotyczących towarów i rynku, 

jednak stosuje strategie bardzo zróżnicowane w kluczowych obszarach o charakterze 

politycznym, takich jak polityka pieniężna, obronność i sprawy zagraniczne, prawa 
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podstawowe, podatki, sprawy społeczne itp.  

Wyzwania związane ze zróżnicowaną integracją 

1) Potrzeba zróżnicowanej integracji jest często objaśniana proceduralnym wymogiem 

podjęcia jednomyślnej decyzji w Radzie. Istotnie – poza podatkiem od transakcji finansowych 

wszystkie pozostałe inicjatywy w zakresie wzmocnionej współpracy mogły zostać przyjęte 

kwalifikowaną większością głosów. Warto zauważyć, że niekiedy inicjatywy w zakresie 

wzmocnionej współpracy podejmuje się jedynie po to, by uniknąć weta tylko dwóch państw 

członkowskich (w europejskiej jednolitej ochronie patentowej uczestniczy 26 państw 

członkowskich!). 

2) Zróżnicowanie nastąpiło w sektorach o bardziej „politycznym” charakterze: prawa 

podstawowe, Schengen, strefa euro, podatek od transakcji finansowych. Mniejsze 

upolitycznienie obszarów prowadzi do bardziej zintegrowanych strategii (przepisy dotyczące 

rynku wewnętrznego itd.) Jednakże w demokratycznym podmiocie politycznym takim jak 

UE, składającym się ze współzależnych i wzajemnie połączonych części, zróżnicowania nie 

można zaakceptować we wszystkich dziedzinach. 

3) Pewne formy zróżnicowania działają dośrodkowo, zachęcając więcej państw 

członkowskich do przyłączenia się w późniejszym czasie, jednak inne działają odśrodkowo, 

jeżeli powodują powstawanie obciążeń przez to, że umożliwiają nieuczestniczącym 

państwom członkowskim wywieranie negatywnego wpływu na uczestniczące państwa 

członkowskie. 

4) Ogólny proces różnicowania doprowadził do utworzenia pewnych instrumentów w ramach 

traktatowych (niewielka liczba inicjatyw w zakresie wzmocnionej współpracy, PESCO itd.), 

lecz także poza traktatem (rozwiązania międzyrządowe). Doprowadziło to do powstania 

systemów skomplikowanych i niezrozumiałych dla obywateli, co ogranicza rozliczalność 

decyzji publicznych. Do zasadniczych problemów wynikających z tych rozwiązań 

międzyrządowych poza ramami traktatowymi UE należy brak kontroli parlamentarnej, 

ponieważ zaangażowanie Parlamentu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia legitymacji 

demokratycznej. 

Dalsze działania 

Bez zmiany traktatu: 

1) Pierwszy krok ku likwidacji przyczyn problemu i zmniejszeniu zapotrzebowania na 

zróżnicowaną integrację polega na zniesieniu zasady jednomyślności we wszystkich 

możliwych obszarach. Można to uczynić przez stosowanie tzw. klauzuli pomostowej (art. 48 

ust. 7 TUE), która mogłaby upoważniać Radę do zastępowania głosowania na zasadzie 

jednomyślności głosowaniem kwalifikowaną większością głosów w dziedzinach polityki, w 

których traktaty wymagają obecnie jednomyślności. 

2) Klauzule opt-out przewidujące odstępstwo od postanowień traktatu nie powinny już być 

możliwe, ponieważ stanowią zróżnicowanie negatywne. Zamiast sytuacji, w której grupa 

państw członkowskich dąży do coraz większej integracji, mamy sytuację, w której klauzule 

opt-out pozwalają państwom członkowskim na ruch wstecz w kierunku słabszej integracji. 

Należy je zatem zlikwidować. 
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3) Wprawdzie zróżnicowanie bywa ceną za integrację, jednak nigdy nie powinno odbywać się 

kosztem demokracji. Dlatego zróżnicowanie nie powinno prowadzić do bardziej złożonych 

procesów decyzyjnych, które ograniczyłyby rozliczalność instytucji UE. Można to zapewnić 

m.in. przez zagwarantowanie, że zróżnicowanie zawsze odbywa się w ramach traktatowych, 

czy to na zasadzie wzmocnionej współpracy (art. 20 TUE), czy to na zasadzie stałej 

współpracy strukturalnej (art. 46 TUE). 

4) Zróżnicowanie powinno stanowić sposób na uwzględnienie heterogeniczności państw 

członkowskich bez ryzyka zaszkodzenia interesowi ogólnemu. Wprawdzie niewystarczający 

poziom przygotowania (np. gdy kryteria przystąpienia do strefy euro lub Schengen nie są 

jeszcze spełnione) jest czynnikiem uzasadniającym stosowanie tymczasowych rozwiązań 

„wielu prędkości”, jednak niechętnego nastawienia nie da się uzasadnić w każdym obszarze, 

zwłaszcza gdy ma ono negatywny wpływ na pozostałe państwa członkowskie lub całą UE. 

W dodatku to, które obszary polityki byłyby otwarte na zróżnicowanie, powiedziałoby wiele 

o tym, jaką UE chcemy budować w przyszłości. Zważywszy, że UE to przestrzeń 

demokratyczna oparta na wspólnych wartościach i celach, sprawozdawca uważa, że 

zróżnicowania nie należy umożliwiać w odniesieniu do obowiązujących obecnie praw 

i wartości podstawowych oraz w dziedzinach, w których nieuczestniczące państwa 

członkowskie wywołują w pozostałych państwach członkowskich negatywne skutki 

zewnętrzne, takie jak dumping społeczny i gospodarczy. 

5) Istnienie elastyczności i zróżnicowania, czy to za pośrednictwem wzmocnionej 

współpracy, czy to za pośrednictwem samego prawodawstwa (np. gdy określona specyfika 

zostaje uwzględniona w rozporządzeniu lub dyrektywie), powinno iść w parze ze 

wzmocnieniem wspólnych zasad w podstawowych obszarach, takich jak praworządność. 

6) Zróżnicowana integracja powinna odbywać się przy zachowaniu jedności instytucji UE 

oraz nie powinna prowadzić do tworzenia równoległych rozwiązań instytucjonalnych. 

W niedawnych rezolucjach Parlament wyraził opinię, iż zróżnicowana integracja musi 

pozostać otwarta dla wszystkich państw członkowskich i nadal służyć jako przykład 

silniejszej integracji europejskiej, nie zaś jako sposób na ułatwienie rozwiązań „à la carte”1. 

Ze zmianą traktatu: 

1) Wykraczając poza dotychczasowe ograniczenia traktatowe, sprawozdawca uważa, że warto 

rozważyć możliwość wprowadzenia dwóch rodzajów członkostwa w Unii: członkostwo pełne 

i członkostwo na zasadzie stowarzyszenia. Członkostwo pełne oznaczałoby pełne stosowanie 

prawa pierwotnego i polityki w obszarach, które są wyłączone z możliwości podjęcia 

wzmocnionej współpracy. Państwa członkowskie na zasadzie stowarzyszenia uczestniczyłyby 

tylko w niektórych obszarach polityki i nie byłyby w pełni włączone w unijne procesy 

decyzyjne. 

2) Gdy wzmocniona współpraca została podjęta przez pewną liczbę państw członkowskich 

stanowiących większość kwalifikowaną w Radzie, powinna istnieć specjalna procedura 

                                                 
1 Rezolucja z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu 

potencjału Traktatu z Lizbony (P8_TA-PROV(2017)0049) oraz rezolucja z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 

ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (P8_TA-

PROV(2017)0048). 
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umożliwiająca łatwe włączenie ustaleń wynikających z tej współpracy do dorobku prawnego 

UE po upływie określonej liczby lat od ich wdrożenia. 

3) Państwa członkowskie nie są i nie powinny być uznawane za jedyne podmioty w UE 

potencjalnie potrzebujące zróżnicowania i elastyczności. Z tego powodu sprawozdawca 

uważa, że udział we wzmocnionej współpracy należy umożliwić regionom, jeżeli pozwala na 

to przydział kompetencji, a także krajom kandydującym. 

4) Narzędzia służące testowaniu inicjatyw transgranicznych, które mogłyby ostatecznie 

przekształcić się w inicjatywy w zakresie wzmocnionej współpracy, powinny zostać 

przewidziane w traktacie i otwarte dla państw członkowskich lub regionów. Narzędzia te 

mogłyby być początkowo otwarte dla mniejszej liczby państw/regionów. Gdyby inicjatywa 

przyniosła pozytywne wyniki, Komisja mogłaby zadecydować o rozpoczęciu prac nad 

wnioskiem ustawodawczym. Mogłoby to pozwolić na testowanie (i finansowanie) w ramach 

UE regionalnych inicjatyw transgranicznych. 

5) Potrzebne są europejskie filary praw obywatelskich, gospodarczych, społecznych 

i środowiskowych, od których nie można by odstąpić. 

6) Można by przewidzieć inne formy zróżnicowania za pośrednictwem kopiowania rozwiązań 

prawnych, na podstawie np. dobrych praktyk stosowanych w australijskim modelu 

federalnym. 
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OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ 

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 

w sprawie zróżnicowanej integracji 

(2018/2093(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Doru-Claudian Frunzulică 

 

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu 

 

 

WSKAZÓWKI 

1. przypomina swoje konkluzje, zgodnie z którymi międzyrządowe struktury i procesy 

decyzyjne zwiększają złożoność odpowiedzialności instytucjonalnej oraz zmniejszają 

przejrzystość i rozliczalność demokratyczną, a metoda wspólnotowa jest najlepsza dla 

funkcjonowania Unii; 

2. wzywa do ujęcia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) w ramach prawnych 

UE; oczekuje na inicjatywę Komisji dotyczącą określenia obszarów głosowania 

większością kwalifikowaną w celu zapewnienia bardziej skutecznego stanowienia 

prawa w dziedzinie opodatkowania; wzywa do utworzenia stanowiska 

wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za unię gospodarczą i walutową 

(UGW); wzywa do utworzenia linii budżetowej dla strefy euro jako części wieloletnich 

ram finansowych, która powinna wspierać wdrażanie polityk strefy euro; 

3. z zadowoleniem przyjmuje postępy w pracach nad unią bankową w ostatnich kilku 

latach; przypomina, że negocjacje w sprawie jej ukończenia muszą być kontynuowane, 

aby skutecznie ograniczyć ryzyko i ustanowić osłonę fiskalną europejskiego funduszu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; wzywa do zreformowania EMS, aby mógł 

on służyć jako osłona fiskalna jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie wydane na 

szczycie państw strefy euro w dniu 29 czerwca 2018 r., w którym stwierdzono, że EMS 

zapewni wspólny mechanizm ochronny dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz będzie dalej wzmacniany; z zadowoleniem przyjmuje i 

zdecydowanie popiera inicjatywy niektórych państw członkowskich, by rozważyć 

przystąpienie do unii bankowej; 

4. postuluje zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w 

odnowionych ramach zarządzania gospodarczego w celu wzmocnienia rozliczalności 
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demokratycznej; 

5. uważa brexit za szansę na porzucenie modeli przewidujących opcjonalne wyłączenia 

(opting out) na rzecz niedyskryminujących i zapewniających wsparcie modeli 

przewidujących opcjonalny udział (opting in); podkreśla, że modele przewidujące 

opcjonalny udział nie sprowadzałyby postępu w kierunku „coraz ściślejszego związku” 

do najniższego wspólnego mianownika, czyli jednego rozwiązania odpowiedniego dla 

wszystkich, lecz umożliwiałyby elastyczność niezbędną do osiągania postępów, 

jednocześnie pozostawiając otwarte drzwi dla państw członkowskich, które zarówno 

chciałyby, jak i byłyby w stanie spełnić wymagane kryteria; 

6. apeluje o zaprojektowanie ewentualnego przyszłego modelu zróżnicowanej integracji w 

taki sposób, by stanowił on zachętę dla państw członkowskich aspirujących do 

opcjonalnego udziału oraz zapewniał im wsparcie w wysiłkach na rzecz rozwoju 

gospodarczego i przemian gospodarczych mających na celu spełnienie wymaganych 

kryteriów w rozsądnym czasie; 

7. podkreśla znaczenie zbieżności Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych i 

odnotowuje programy takie jak Program wspierania reform, mające wspierać państwa 

członkowskie w przyłączaniu się do strefy euro i w przyjmowaniu euro jako swojej 

waluty; podkreśla znaczenie funduszy inwestycyjnych i EBI dla zlikwidowania luki 

inwestycyjnej w UE, wspierania budowania zdolności oraz angażowania dodatkowych 

wysiłków i zasobów w celu osiągnięcia konwergencji społeczno-gospodarczej między 

państwami członkowskimi i wewnątrz nich; przypomina, że zakończenie tworzenia 

jednolitego rynku jest katalizatorem gospodarczej integracji i konwergencji gospodarek 

państw członkowskich wchodzących w jego skład; wzywa Komisję do priorytetowego 

egzekwowania obecnych przepisów i do przyspieszenia prac nad usunięciem przeszkód 

w zakończeniu tworzenia jednolitego rynku. 
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Sprawozdawca: Charles Goerens 

 

 

WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. uważa, że rozliczalność demokratyczna jest nierozerwalnie związana z rozliczalnością 

budżetową; wskazuje, że wokół budżetu Unii powstała „galaktyka” funduszy i 

instrumentów wspierających cele unijnej polityki, charakteryzujących się 

zróżnicowanym udziałem państw członkowskich oraz szeroką gamą procedur 

decyzyjnych i dotyczących rozliczalności1; 

2. postuluje zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w 

odnowionych ramach zarządzania gospodarczego w celu wzmocnienia rozliczalności 

demokratycznej; 

3. podkreśla konieczność zachowania zasady jedności budżetu; podkreśla konieczność 

zapewnienia parlamentarnej kontroli nad wszystkimi wydatkami UE; 

4. za konieczny krok służący zmniejszeniu wspomnianej „galaktyki” uważa przyjęcie 

rozporządzenia w sprawie WRF w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, a tym 

samym dostosowanie dotyczącej ich procedury decyzyjnej do procedur dotyczących 

programów wieloletnich UE i budżetu rocznego UE; wyraża przekonanie, że procedura 

zgody pozbawia Parlament Europejski uprawnień decyzyjnych, które posiada on w 

odniesieniu do przyjmowania budżetów rocznych, natomiast zasada jednomyślności w 

Radzie oznacza, że porozumienie stanowi najniższy wspólny mianownik wynikający z 

potrzeby uniknięcia weta ze strony pojedynczego państwa członkowskiego; jest ponadto 

                                                 
1 „The European Budgetary Galaxy” [Europejska galaktyka budżetowa], European Constitutional Law Review, 

13: 428–452, 2017 r. 
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przekonany, że zasadę jednomyślności w Radzie należy zastąpić głosowaniem 

większością kwalifikowaną; 

5. popiera racjonalizację i wprowadzenie w życie zróżnicowanej integracji; zwraca uwagę 

na fakt, że opracowywanie doraźnych rozwiązań problemów dotyczących UE pod 

presją czasu, częściowo lub całkowicie poza strukturą instytucjonalną UE, również 

generuje zbędne dodatkowe koszty; 

6. wzywa Komisję do opracowania sprawozdania rocznego towarzyszącego budżetowi 

ogólnemu Unii, które będzie zawierało dostępne i jawne informacje dotyczące 

wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie w ramach wzmocnionej 

współpracy, o ile informacje te nie są zawarte w budżecie ogólnym Unii. 
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