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1. Wprowadzenie

Kwestia wielopoziomowego sprawowania rządów oraz związane z nią problemy 
instytucjonalne nie są niczym nowym. Na przykład przyjęta w 1989 r. karta społeczna została 
początkowo zawetowana przez Wielką Brytanię i włączona w formie protokołu do traktatu z 
Maastricht z 1992 r. W 1997 r. Wielka Brytania formalnie przystąpiła do Porozumienia w 
sprawie polityki społecznej, co umożliwiło włączenie go jako rozdziału dotyczącego 
zagadnień społecznych do traktatu z Amsterdamu z 1997 r. Odmiennym przykładem jest 
układ z Schengen: ponieważ Traktat o Unii Europejskiej nie zapewniał podstawy prawnej 
utworzenia obszaru swobodnego przepływu osób, niektóre państwa członkowskie zawarły w 
1985 r. porozumienie w sprawie międzynarodowego traktatu dotyczącego tej kwestii. Traktat 
ten włączono do unijnych ram prawnych w roku 1999 (w formie protokołu do traktatu z 
Amsterdamu).

To pokazuje, że w ramach integracji europejskiej zawsze starano się zachować właściwą 
równowagę między integracją, rozszerzeniem i pogłębiającą się asymetrią we wdrażaniu 
europejskiej polityki. Możliwość wzmocnionej współpracy przewiduje się w Traktatach, a 
ponadto stosuje się szereg pojęć w celu wyjaśnienia różnych typów integracji: integracji 
zróżnicowanej, koncentrycznych okręgów, zmiennej geometrii, Europy dwóch lub wielu 
prędkości, Europe à la carte i wielu innych. 

Kolejnym przykładem polityki stworzonej przez niektóre państwa członkowskie w zakresie 
ram unijnych jest euro, zaś indywidualne uwarunkowania polityki unii gospodarczej i 
walutowej wymagają ponownego rozważenia kwestii wielopoziomowego sprawowania 
rządów. Ostatnio jest to szczególnie aktualne w kontekście kryzysu gospodarczego oraz 
kryzysu zadłużeniowego. 

Strefa euro jest bez wątpienia najważniejszym przykładem wielopoziomowego sprawowania 
rządów w Unii, a największe znaczenie mają związane z nim zmiany instytucjonalne. 
Stawiając czoła trwającemu obecnie kryzysowi, byliśmy świadkami przyjęcia dwóch 
porozumień międzyrządowych zawartych przez niektóre państwa członkowskie. 
Porozumienia te dotyczą pod pewnymi względami zarówno instytucji, jak i metody 
wspólnotowej. 

Opisana sytuacja stanowi wyzwanie instytucjonalne o niespotykanym dotąd zakresie, 
wymagające dalszej analizy ze względu na swoje znaczenie i konsekwencje dla spójności, 
funkcjonowania i legitymacji demokratycznej Unii. Celem sprawozdania z własnej inicjatywy 
pt. „Problemy konstytucyjne związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii 
Europejskiej” jest analiza kwestii najnowszych zmian w instytucjonalnej strukturze Unii, jej 
wewnętrznej równowagi i legitymacji demokratycznej. 

Po wskazaniu i podkreśleniu problemów instytucjonalnych, jakie mogą wyniknąć z 
przyjętych rozwiązań, oraz znalezieniu możliwych sposobów rozwiązania tych problemów 
główny nacisk będzie położony w pierwszej kolejności na wykorzystanie pełnego potencjału 
obecnych Traktatów, a następnie na opracowanie strategii wzmocnienia integracji strefy euro, 
skuteczności i legitymacji demokratycznej zarządzania nią przy jednoczesnym zachowaniu 
spójności Unii w przyszłości.
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Innymi słowy sprawozdanie ma na celu zapoczątkowanie głębokich rozważań nad stanem 
zarządzania po przyjęciu paktu fiskalnego oraz opracowanie strategii, która włączy – w 
średnim okresie – zarządzanie gospodarcze do unijnych ram instytucjonalnych, poprawi 
strukturę instytucjonalną Unii i wzmocni jej legitymację demokratyczną, z zachowaniem 
spójności i dynamiki europejskich struktur.

2. Wielopoziomowe sprawowanie rządów – pojęcie wymagające doprecyzowania

Wielopoziomowego sprawowania rządów nie należy mylić z pojęciem wieloszczeblowej 
Europy, które skupia się na współpracy i integracji europejskiej na poszczególnych 
istniejących szczeblach (krajowym, regionalnym, federalnym, europejskim), zgodnie z 
podejściem oddolnym i odgórnym. Wielopoziomowe sprawowanie rządów wykracza poza 
wszystkie wspomniane wyżej pojęcia, ponieważ stanowi ono bardziej kompleksowe, a także 
bardziej interdyscyplinarne spektrum. 

W tym sensie można powiedzieć, że wielopoziomowe sprawowanie rządów odzwierciedla 
rodzaj sprawowania rządów w Unii Europejskiej charakteryzujący się zróżnicowanym 
tempem integracji, zróżnicowaniem – ale też złożonością – struktur i instytucjonalnych 
relacji, istnieniem różnego rodzaju kompetencji i szczebli władzy wokół osi polityki oraz 
wielu ośrodków kontroli demokratycznej sprawowanej dzięki legitymacji włączającej i 
wydajnościowej. Wielopoziomowe sprawowanie rządów charakteryzuje się także 
nakładaniem się na siebie poszczególnych warstw polityki oraz brakiem symetrii między 
nimi; polityki te można dalej upowszechniać i rozszerzać ich zasięg w układzie poziomym. 

Integracja wielopoziomowa rozpowszechniła się zarówno w państwach członkowskich 
posiadających zdolność i wolę do nawiązania współpracy w danym obszarze polityki, jak i w 
państwach członkowskich, które nie chcą brać udziału w rozwoju takiej współpracy. W tym 
kontekście w dyskusji dotyczącej definicji i wpływu wielopoziomowego sprawowania rządów 
wykrystalizowały się dwie podstawowe opinie: w pierwszej zakłada się, że wielopoziomowe 
sprawowanie rządów jest niezbędnym i skutecznym narzędziem zapewnienia ciągłości i 
realności procesu integracji, wzmacniającym koordynację i zarządzanie różnorodnością i 
wielością poglądów. Na przykład utworzenie strefy euro jest odzwierciedleniem wspólnej 
woli tych państw członkowskich, które postanowiły delegować swoje uprawnienia krajowe, 
ponieważ uważają one, że korzyść z bycia wewnątrz Unii przewyższa koszt bycia poza nią. 

Z drugiej strony zróżnicowana integracja może również prowadzić do powstania 
równoległych struktur instytucjonalnych i niejednolitych przepisów prawa, a przez to – stać 
się czynnikiem wprowadzającym podziały. Może ona obniżyć poziom przejrzystości i 
demokratycznej odpowiedzialności, ponieważ wszystkie ważne decyzje są podejmowane na 
szczeblu Rady Europejskiej i ECOFIN, co pozostawia demokratycznie wybranym 
instytucjom niewiele miejsca na jakiekolwiek działania. 

Mówiąc ogólnie, wielopoziomowe sprawowanie rządów można określić jako sposób 
sprawowania rządów, w którym główne cechy (instytucje, uprawnienia i kontrola zgodności z 
prawem) są współzależne, a dzięki temu – skuteczne i zrównoważone. Obecna niepewna 
sytuacja Unii Europejskiej skłania do uwzględnienia wielopoziomowego sprawowania 
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rządów zarówno jako możliwości, jak i ryzyka, a także do zachowania między tymi dwoma 
aspektami właściwej równowagi w imię skutecznej Europy. 

3. Nasz priorytet: wykorzystanie potencjału obecnych Traktatów 

Definicja planu działania w kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej, zarówno w 
zakresie działań możliwych do zrealizowania w krótkim okresie, jak i działań pożądanych w 
średnim okresie, powinna opierać się na bardziej globalnym poglądzie o charakterze 
konstytucyjnym. Pogląd ten musi określać konstytucyjny kontekst i przyczyny kryzysu oraz 
problemy instytucjonalne, które należy rozwiązać, aby znaleźć skuteczne rozwiązanie 
problemu kryzysu. Od 2010 r. kryzys niewątpliwie wzmocnił integrację UE i państw 
członkowskich, których walutą jest euro. Jednak obrana droga okazała się nieskuteczna w 
momencie, gdy zwiększyła ona deficyt demokratyczny Unii. 

Model ten opiera się na wyborze pomiędzy zaostrzonymi regułami budżetowymi a 
rozrastaniem się międzyrządowego mechanizmu stabilności finansowanego z budżetów 
krajowych i opartego na rygorystycznych warunkach. Jak wskazał Miguel Maduro, ów model 
Unii funkcjonującej według zasad opartych na krajowej demokracji jest właściwie 
nieskuteczny, ponieważ prowadzi do niezgodnej z zasadą zrównoważonego rozwoju 
sprzeczności między krajowym wymiarem polityki a europejskim wymiarem obszarów 
polityki niezbędnych w skutecznym zarządzaniu unią gospodarczą i walutową. 

Celem sprawozdania z własnej inicjatywy jest nakreślenie wizji opartej na jasnym podziale 
ról, funkcji i zasobów między poszczególnymi obszarami polityki unijnej uzależnionymi od 
zasobów unijnych, zarządzanych przez unijne instytucje zgodnie z zasadami europejskiego 
procesu demokratycznego, oraz obszarami polityki, zasobami i demokracją na szczeblu 
krajowym. Oczywiście w tej raczej federalnej wizji, nawet przy ograniczonych zasobach i 
kompetencjach na szczeblu federalnym, konieczne jest, aby zarządzanie unią gospodarczą i 
walutową odbywało się na fundamencie unijnych instytucji, oraz aby rozwiązać problem 
braku symetrii między unią gospodarczą i walutową a UE oraz problem kompetencji i 
procedur określonych w Traktatach. 

W tym względzie nasze podejście powinno być jasne: chcemy chronić jedność i spójność 
projektu europejskiego, unijnych instytucji i metody wspólnotowej, dzięki którym osiągnięto 
znaczące postępy w procesie integracji europejskiej. Opcja tworzenia Unii w ramach jakiejś 
innej unii jest dla nas nie do przyjęcia. 

W związku z tym naszym zdaniem, po pierwsze, obecne Traktaty oferują wszelkie niezbędne 
narzędzia umożliwiające kształtowanie faktycznej unii gospodarczej i walutowej; 
podkreślamy możliwości gwarantowane przez art. 136 TFUE oraz potencjał „wzmocnionej 
współpracy”, przy czym można także zbadać możliwość wykorzystania „klauzuli 
elastyczności” zawartej w art. 352, w związku z art. 136 lub „wzmocnionej współpracy”. 

Po drugie, jesteśmy zdania, że obecne Traktaty mogą stanowić podstawę nie tylko do bardziej 
wiążącej koordynacji gospodarczej ex ante, ale także że w ramach obecnych procedur 
unijnych można realizować ideę „wielopoziomowego mechanizmu zasobów własnych i 
budżetu”.
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Naturalnie nie oznacza to, że nie bierzemy przy tym pod uwagę konieczności zmiany 
Traktatów w celu uzupełnienia procesu tworzenia faktycznej unii gospodarczej i walutowej. 
Mimo to, ze względów politycznych, a nie tylko instytucjonalnych, jesteśmy zdania, że 
jedynym sposobem na umożliwienie realnej zmiany Traktatów jest na pewno 
nierozpoczynanie tego procesu od żądania wprowadzenia takiej zmiany. Przeciwnie, aby 
rozpocząć ten proces, poprawiając funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej oraz 
przywracając równowagę na drodze do dalszej integracji z wykorzystaniem posiadanych 
narzędzi, a zwłaszcza umożliwiając większą skuteczną reformę instytucjonalną, 
potrzebujemy: zapewnić to, że następne wybory europejskie odbędą się w europejskiej 
przestrzeni politycznej, w której obywatele mogą wybierać nie tylko swoich posłów do 
Parlamentu Europejskiego, ale także członków Komisji, w wyniku politycznej debaty na 
szczeblu europejskim. Jest to także nieunikniony krok w zapewnianiu niezbędnej zgodności z 
prawem dalszych działań w zakresie przekazywania kompetencji. Podejście to ma swój 
historyczny odpowiednik w wydarzeniach mających miejsce po szczycie w Madrycie z 1989 
r., podczas którego zalecono, aby proces rozwoju unii gospodarczej i walutowej przebiegał w 
trzech etapach: pierwszym etapem miała być budowa rynku wewnętrznego, ściślejsza 
konwergencja gospodarcza oraz przynależność wszystkich państw do mechanizmu 
kursowego (ERM). Żadne z tych działań nie wymagało zmiany Traktatów ani wprowadzenia 
do nich nowych uprawnień. 

Odrzucamy argument rzekomego braku legitymacji Parlamentu Europejskiego i Komisji z 
uwagi na występujący brak symetrii między członkostwem w strefie euro a członkostwem w 
UE. Sądzimy, że ów brak symetrii jest wyraźnie przewidziany w Traktatach, nie tylko w 
kontekście poszczególnych rodzajów legitymacji Parlamentu i Rady, ale także w kontekście 
określonych procedur, które są możliwe i które już były stosowane. Odnosimy się do art. 136 
TFUE w związku z art. 121 ust. 6, które uwzględniają bardzo ważne, wiążące i skuteczne 
przepisy prawa odnoszące się do państw strefy euro posiadających decydujący głos w 
Parlamencie posłów spoza strefy euro. Nikt nie kwestionuje zasadności sześciopaku.

Najważniejszy argument – ponieważ demokracja nigdy nie jest idealna – to rozważenie 
problemów rozwiązania alternatywnego. Nie chcieliśmy uznać za możliwe rozwiązanie 
alternatywne rozwiązania opartego na – jak powiedział Jean-Claude Piris – „europejskiej 
delegacji parlamentów narodowych”. Taki organ nie miałby żadnej władzy ustawodawczej, 
jego uchwały nie mogłyby być publikowane w Dzienniku Urzędowym i stanowiłby on 
jedynie forum do dyskusji. Jeśli nie stworzymy nowej dużej instytucji, np. nowego 
Parlamentu, będzie brakowało proporcjonalnej reprezentacji – zarówno politycznej, jak i 
narodowej. 

Na obecnym etapie głęboko wierzymy, że musimy działać w ramach istniejących Traktatów 
oraz odpowiednio i szeroko wykorzystywać wszystkie przewidziane w nich możliwości. 
Jesteśmy zdania, że unijne instytucje powinny stanowić fundament wzmocnionego 
sprawowania rządów i sprzeciwiamy się jakimkolwiek nowym porozumieniom 
międzyrządowym. Oczywiście dostrzegamy problemy, sprzeczności i dylematy związane z 
takim podejściem, z taką ideą i prawdopodobnie będą one również podstawą naszego 
sprawozdania.

Następnym krokiem powinno być rozpoczęcie procesu prowadzącego do bardziej ambitnych 
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reform, m.in. zmian Traktatów, najwcześniej po wyborach europejskich w czerwcu 2014 r., 
które – jak już wspomniano – należy wykorzystać jako platformę szerokiej politycznej debaty 
o przyszłości integracji europejskiej. Pełne wykorzystanie procedur i możliwości 
elastyczności stworzonych przez obowiązujące Traktaty w celu szybkiej poprawy zarządzania 
UGW w kontekście kształtowania faktycznej europejskiej przestrzeni politycznej jest 
warunkiem osiągnięcia konsensusu demokratycznego pozwalającego na przyszłą całościową i 
pomyślną zmianę Traktatów.

Traktaty określają już stosowne procedury dotyczące wielopoziomowego sprawowania 
rządów, które umożliwiają działania zmierzające w kierunku faktycznej UGW bez 
podważania integralności porządku prawnego i instytucjonalnego UE, poprzez przyjęcie 
przepisów w ramach polityki fiskalnej i gospodarczej mającej zastosowanie konkretnie do 
państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz poprzez ustanowienie wzmocnionej 
współpracy między państwami członkowskimi w ramach niewyłącznych kompetencji Unii.

Unia powinna dążyć do umieszczenia zarządzania UGW w ramach instytucjonalnych Unii, co 
jest warunkiem jego skuteczności i wypełnienia obecnej luki politycznej między polityką 
krajową a europejskimi strategiami politycznymi. 

4. Co można osiągnąć w ramach obowiązujących Traktatów europejskich w celu 
poprawy sprawowania rządów w UE?

4.1. Wzmocnienie legitymacji (demokratycznej) włączającej

W czasie kryzysu, gdy apeluje się o zastosowanie niepopularnych środków, zachodzi 
zwiększona potrzeba sięgnięcia po zasoby wynikające z legitymacji. Na szczeblu europejskim 
muszą być wzmocnione podstawowe zasady legitymacji demokratycznej, m.in. 
odpowiedzialność i reprezentacja. W tym względzie najważniejsze jest to, że organ 
wykonawczy (Komisja Europejska) już teraz podlega Parlamentowi Europejskiemu, który 
reprezentuje obywateli Unii (art. 10 i 14 Traktatu UE). Komisja jako organ ponosi 
odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim (art. 17 ust. 8 Traktatu UE). 

Ponadto Parlament wybiera przewodniczącego Komisji, „uwzględniając wybory do 
Parlamentu Europejskiego” (art. 17 ust. 7 Traktatu UE). Art. 17 ust. 7 Traktatu UE zostanie 
po raz pierwszy zastosowany po wyborach europejskich w 2014 r. i jeśli zostanie 
zastosowany prawidłowo, zyska potencjał do wzmocnienia zarówno zasady 
odpowiedzialności, jak i reprezentacji, a tym samym dostarczy Unii zwiększonych zasobów 
wynikających z legitymacji przy zmaganiu się z czekającymi nas wyzwaniami. W takim 
kontekście konstytucyjnym kluczowe znaczenie zyskuje deklaracja nr 11 odnosząca się do 
artykułu 17 ustępy 6 i 7 Traktatu UE, dołączona do aktu końcowego konferencji 
międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. 

Zgodnie ze wspomnianą deklaracją Parlament Europejski i Rada Europejska wspólnie 
ponoszą odpowiedzialność za sprawny przebieg procesu wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej. Przed podjęciem decyzji przez Radę Europejską, przedstawiciele Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europejskiej przeprowadzą niezbędne konsultacje w ramach procedury 
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uznanej za najbardziej odpowiednią. Konsultacje te będą koncentrowały się na kwalifikacjach 
kandydatów na urząd przewodniczącego Komisji, z uwzględnieniem wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Sposób przeprowadzania takich konsultacji może zostać określony 
w odpowiednim czasie za wspólnym porozumieniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej. 

4.2. Ewentualne podstawy prawne służące rozwojowi unii gospodarczej i walutowej zgodnie z 
obecnymi Traktatami

Wystarczy spojrzeć na poniższy wykaz podstaw prawnych, aby zdać sobie sprawę, że Traktat 
z Lizbony dostarcza bogatego zestawu narzędzi do pogłębienia integracji gospodarczej i 
walutowej. 

- Art. 53 TFUE stanowi podstawę prawną mającą zastosowanie do wydawania dyrektyw –
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą – dotyczących prawa przedsiębiorczości. Dzięki 
art. 62 jego postanowienia mają zastosowanie do swobody świadczenia usług. Obie podstawy 
prawne mogą w przyszłości służyć dalszemu wzmacnianiu gospodarczej niezależności na 
rzecz pełnego wykorzystania ogromnego, dotąd niezagospodarowanego potencjału, jaki 
istnieje na tym największym rynku świata pod względem PKB.

- Art. 114 TFUE stanowi podstawę prawną służącą przyjmowaniu środków – również zgodnie 
ze zwykłą procedurą ustawodawczą – na rzecz harmonizacji przepisów dotyczących 
ustanawiania i funkcjonowania jednolitego rynku.

- Art. 125 ust. 2 TFUE umożliwia Radzie określenie – po konsultacji z PE – definicji w celu 
zastosowania zakazów dotyczących kredytów w rachunku bieżącym i uprzywilejowanego 
dostępu, jak określono w art. 123 i 124. Wspomniana podstawa prawna posłużyła już do 
przyjęcia dwóch rozporządzeń1.

- Art. 126 ust. 14 TFUE umożliwia przyjęcie szczegółowych warunków i definicji w celu 
zastosowania protokołu nr 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu. W tym 
samym postanowieniu ustanawia się uproszczoną procedurę wprowadzania zmian do 
protokołu. Niezbędna jest konsultacja z Parlamentem Europejskim2.

- Art. 127 ust. 6 TFUE stanowi podstawę prawną wniosku Komisji dotyczącego 
rozporządzenia powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w 
odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami 
kredytowymi oraz rozporządzenia nr 1096/2010 w sprawie powierzenia Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego. Niezbędne są konsultacje z Parlamentem Europejskim i Europejskim 
Bankiem Centralnym.

- W art. 136 TFUE przewiduje się przyjmowanie środków w odniesieniu do państw 
członkowskich, których walutą jest euro, w celu wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich 

                                               
1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93 i nr 3604/93.
2 Taka była podstawa prawna jednego z rozporządzeń sześciopaku: rozporządzenia Rady (UE) nr 1177/2011.
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dyscypliny budżetowej oraz określenia kierunków, w zakresie w jakim ich to dotyczy, 
polityki gospodarczej. Środki te muszą jednak być spójne ze środkami przyjętymi dla całej 
Unii. Jednocześnie w artykule tym przewiduje się jedynie przyjmowanie środków na 
podstawie art. 121 i 126. Gdyby państwa członkowskie, których walutą jest euro, chciały 
przyjąć określone środki na innej podstawie, musiałyby wykorzystać wzmocnioną 
współpracę. 

- Art. 138 TFUE służy zapewnieniu pozycji euro w międzynarodowym systemie walutowym. 
Nie przewiduje się jednak żadnego udziału Parlamentu Europejskiego, a w głosowaniu biorą 
udział tylko członkowie Rady reprezentujący Państwa Członkowskie, których walutą jest 
euro.

- Art. 175 TFUE odnosi się do celów umacniania spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej Unii określonych w art. 174; przewiduje się w nim działania podejmowane za 
pośrednictwem funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych 
istniejących instrumentów finansowych. 

- Wreszcie art. 352 TFUE, który w przeszłości był powszechnie stosowany na różnych 
etapach integracji europejskiej, niekoniecznie jako „klauzula dotycząca dorozumianych 
kompetencji”, nadal wykazuje potencjał do tego, aby służyć jako ogólna podstawa prawna. 
Klauzula ta może być wykorzystywana na przykład w celu stworzenia europejskiego urzędu 
skarbowego.

4.3. Sposoby tworzenia ewentualnych dodatkowych możliwości fiskalnych na mocy 
obowiązujących Traktatów1

Oba sprawozdania przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. i 12 
października 2012 r. odnoszą się do dodatkowych możliwości fiskalnych i „ostatecznie [do 
utworzenia] na szczeblu strefy euro organu fiskalnego, takiego jak urząd skarbu”. Możliwości 
fiskalne uzupełniałyby nowe funkcje fiskalne, których nie obejmują wieloletnie ramy 
finansowe. Choć każda taka decyzja zasadniczo nie powinna poprzedzać ostatecznej decyzji 
w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, można wyobrazić sobie trzy 
sposoby tworzenia takich możliwości w obecnych ramach prawnych Unii. 

Po pierwsze, przy wykorzystaniu metody wspólnotowej dodatkowe możliwości fiskalne 
można tworzyć przez ustanowienie zasobów własnych obowiązkowo finansowanych z 
wkładu państw członkowskich strefy euro oraz nowego budżetu mającego finansować funkcje 
wynikające z możliwości fiskalnych. Taka koncepcja wymagałaby jednak zintegrowania 
możliwości fiskalnych z wieloletnimi ramami finansowymi, gdyż art. 312 ust. 1 TFUE 
stanowi, że roczny budżet Unii jest zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.

Po drugie, budżetem centralnym strefy euro może również być jakiś fundusz poza budżetem 
unijnym, realizowany przez Komisję. Europejski Fundusz Rozwoju może służyć za model 

                                               
1 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications [Dodatkowe możliwości fiskalne i 
ich konsekwencje instytucjonalne], Parlament Europejski, Departament Tematyczny C, listopad 2012 r.
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takiego sposobu. Trzecim sposobem byłoby utworzenie funduszu poza budżetem unijnym, 
realizowanego przez nową osobną agencję. Taki fundusz można utworzyć a) na mocy art. 352 
TFUE i w ramach wzmocnionej współpracy państw członkowskich strefy euro lub b) na 
podstawie traktatu międzynarodowego. 

Jest oczywiste, że każdy wyjątek ograniczający kompetencje budżetowe, w szczególności 
Parlamentu Europejskiego (i Rady), należy interpretować ściśle zgodnie z obowiązującymi 
Traktatami, ponieważ celem art. 310 ust. 1 TFUE jest ochrona kompetencji budżetowych obu 
tych instytucji, a Parlament Europejski reprezentuje obywateli Unii. W związku z powyższym 
oddzielenie możliwości fiskalnych od wieloletnich ram finansowych (zgodnie z tym, co 
sugeruje się w sprawozdaniu okresowym) miałoby poważne skutki instytucjonalne. Jeżeli akt 
podstawowy nie będzie zapewniał Parlamentowi Europejskiemu funkcji nadzoru, będzie to 
naruszało suwerenność budżetową Parlamentu, gwarantowaną przez art. 310 TFUE. Jeśli 
jednak Parlamentowi Europejskiemu przyznano by taką funkcję, musiałby on pełnić ją 
(zgodnie z art. 10 i 14 Traktatu UE) jako przedstawiciel obywateli Unii, nie zaś jako 
przedstawiciel pewnej grupy obywateli, którzy są akurat obywatelami państw członkowskich 
należących do strefy euro. Podsumowując, utrzymanie suwerenności budżetowej Parlamentu 
Europejskiego oznacza utrzymanie tej samej demokratycznej kontroli, którą sprawują 
wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, za pomocą niezbędnych ustaleń 
wewnętrznych dokonywanych w Parlamencie Europejskim w odniesieniu do przychodów i 
wydatków całej Unii.

4.4. Włączenie paktu fiskalnego do unijnych ram prawnych

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (pakt 
fiskalny) ma w pełni zastosowanie do umawiających się stron, których walutą jest euro. Ma 
on również zastosowanie do umawiających się stron objętych derogacją, o której mowa w art. 
139 ust. 1 TFUE, lub derogacją, o której mowa w protokole (nr 16) w sprawie niektórych 
postanowień dotyczących Danii dołączonym do Traktatów Unii Europejskiej, które to strony 
ratyfikowały wspomniany Traktat, począwszy od dnia, w którym decyzja o uchyleniu 
derogacji weszła w życie, chyba że zainteresowane umawiające się strony wyrażą chęć 
przyjęcia we wcześniejszym terminie zobowiązań wynikających z całości lub części 
postanowień zawartych w tytule III i IV Traktatu.

Do Traktatu mogą przystąpić państwa członkowskie Unii Europejskiej niebędące 
umawiającymi się stronami. Zgodnie z art. 16 Traktatu w okresie do 5 lat od dnia wejścia w 
życie Traktatu, w oparciu o ocenę doświadczeń wynikających z jego wdrożenia, należy 
podjąć niezbędne działania zgodnie z TUE i TFUE w celu włączenia istotnych elementów 
Traktatu w ramy prawne Unii.

4.5. Wykorzystanie wniosków zawartych w sprawozdaniu Marianne Thyssen

W dniu 20 listopada 2012 r. na posiedzeniu plenarnym przyjęto sprawozdanie Marianne 
Thyssen1, które odzwierciedla oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii 
                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące 
sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i 
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„faktycznej unii gospodarczej i walutowej”. Badając możliwości wynikające z obecnych 
Traktatów w zakresie poprawy sprawowania rządów w UE, cenną inspirację można odnaleźć 
we wnioskach wspomnianego sprawozdania, zwłaszcza w wymienionych poniżej 
dziedzinach. 

–  Art. 121 TFUE stanowi, że państwa członkowskie uznają swoje polityki gospodarcze za 
przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynują ją w ramach Rady; państwa 
członkowskie, które domagają się solidarności, powinny być zobowiązane do ponoszenia 
odpowiedzialności za wdrażanie wszystkich zobowiązań podjętych w zakresie budżetu, a 
także odnoszących się do ich kraju zaleceń i zobowiązań w ramach europejskiego 
semestru. Na mocy obowiązujących Traktatów koordynacji dyscypliny budżetowej 
państw członkowskich, których walutą jest euro, i nadzorowi nad nią można by nadać 
moc wiążącą oraz poddać je kontroli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
prostej podstawie art. 136 TFUE w połączeniu z art. 121 ust. 6, lecz z konstytucyjnego 
punktu widzenia krok ten należy rozważyć, wyłącznie jeśli znacząco zwiększyłby on rolę 
Parlamentu w zakresie szczegółowego stosowania art. 121 ust. 3 i 4 TFUE oraz jeśli 
celem byłoby ukończenie i wdrożenie procedury wielostronnego nadzoru za pomocą 
aktów delegowanych na podstawie art. 290 TFUE. 

 Aspekty zarządzania unią gospodarczą i walutową dotyczące polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej można wzmocnić za pomocą art. 9 TFUE, art. 151 TFUE oraz art. 153 
ust. 1 TFUE. 

 Traktaty przewidują kilka klauzul pomostowych, które można aktywować: W art. 48 ust. 
7 TUE przewiduje się konkretną procedurę dotyczącą przyjęcia aktu, w przypadku 
którego TFUE wymaga specjalnej procedury ustawodawczej, zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą; art. 333 TFUE zawiera ponadto postanowienia, które 
dopuszczają stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w kontekście wzmocnionej 
współpracy.

 Oparta na Traktatach niezależność operacyjna EBC w dziedzinie polityki pieniężnej 
pozostaje fundamentem wiarygodności UGW i jednej waluty; pod pewnymi warunkami 
banki znajdujące się w trudnej sytuacji będą mogły być bezpośrednio finansowane przez 
EMS. 

 Należy zwiększyć legitymację, przejrzystość i skuteczność europejskiego semestru. 
Należy w pełni wykorzystać istniejące ramy prawne w celu zagwarantowania, że na 
wszystkich etapach semestr będzie podlegał pełnej kontroli demokratycznej.

 Działania z zakresu nadzoru bankowego należy poddać demokratycznemu nadzorowi 
parlamentarnemu i z tego względu uruchomienie jednolitego mechanizmu nadzoru jest 
pierwszym i najpilniejszym zadaniem w procesie urzeczywistniania unii bankowej. 

 Należy stworzyć jednolity europejski system działań naprawczych oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, najlepiej równolegle z wejściem w życie jednolitego 
mechanizmu nadzoru, służący przywróceniu wypłacalności banków znajdujących się w 

                                                                                                                                                  
Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej” (P7_TA-PROV(2012)0430).
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trudnej sytuacji i naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
niewypłacalnych instytucji finansowych.

 „Faktyczna UGW” nie może ograniczać się do systemu przepisów, lecz wymaga 
zwiększonych możliwości budżetowych opartych wyłącznie na konkretnych zasobach 
własnych (w tym podatku od transakcji finansowych), które powinny, w ramach budżetu 
UE, wspierać wzrost i spójność społeczną, przeciwdziałając zakłóceniom równowagi, 
rozbieżnościom strukturalnym i nadzwyczajnym sytuacjom finansowym związanym 
bezpośrednio z unią walutową, bez podważania jego tradycyjnych funkcji mających na 
celu finansowanie wspólnych strategii politycznych (art. 311, który wymaga procedury 
niemal konstytucyjnej). Możliwe jest także zwiększenie możliwości budżetowych za 
pomocą wzmocnionej współpracy poprzez wprowadzenie podatku od transakcji 
finansowych, który mógłby zwiększyć budżet Europejskiego Mechanizmu Stabilności. 
Pomysł utworzenia budżetu strefy euro może budzić wątpliwości dotyczące zasady 
jedności i uniwersalności budżetu UE1. 

 Można dodatkowo zbadać potencjał protokołu nr 1 w zakresie współpracy parlamentów 
narodowych oraz współpracy z Parlamentem Europejskim w celu zacieśnienia współpracy 
z parlamentami narodowymi, lecz współpracy takiej nie należy postrzegać jako tworzenia 
nowego mieszanego organu parlamentarnego, który byłby zarówno nieefektywny, jak i 
nieumocowany prawnie z punktu widzenia demokratycznego i konstytucyjnego. To 
właśnie Parlament Europejski – organ parlamentarny działający na szczeblu Unii –
posiada pełną legitymację do wzmocnionego i demokratycznego zarządzania UGW. Euro 
jest walutą Unii Europejskiej; Parlament Europejski jest parlamentem Unii Europejskiej; a 
zatem Parlament Europejski jest parlamentem unii gospodarczej i walutowej.

 Zintegrowanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności z europejskimi ramami prawnymi 
za pomocą klauzuli elastyczności (art. 352 TFUE) w związku ze zmienionym art. 136 
TFUE może stanowić ewentualne rozwiązanie, nawet jeśli budzi to pewne wątpliwości 
natury prawnej.

 W ramach coraz ściślejszej unii gospodarczej, podatkowej i budżetowej należy zwiększyć 
wysiłki na rzecz koordynacji systemów podatkowych oraz rozwiązania kwestii 
niekorzystnej konkurencji podatkowej między państwami członkowskimi, która stoi w 
wyraźnej sprzeczności z logiką rynku wewnętrznego. W dziedzinie opodatkowania należy 
częściej stosować wzmocnioną współpracę (np. ustanowienie wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych lub podatku od transakcji finansowych), 
ponieważ ujednolicone ramy opodatkowania zwiększą stopień integracji polityki 
budżetowej. 

 Europejski Mechanizm Stabilności powinien rozwijać się w kierunku zarządzania 
opartego na metodzie wspólnotowej oraz powinien być przedmiotem odpowiedzialności 
przed Parlamentem Europejskim. Kluczowe decyzje, takie jak udzielenie pomocy 
finansowej państwu członkowskiemu czy zawarcie protokołu uzgodnień, powinny 
podlegać właściwej kontroli Parlamentu Europejskiego.

                                               
1 Zob. pkt 4.3. powyżej.
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5. Jak będzie wyglądała Unia w przyszłości?

5.1. Unikanie fałszywych dychotomii

W rozważaniach nad przyszłością Unii nie należy wpadać w pułapkę dzielenia państw 
członkowskich na dwie sztuczne, przeciwstawne kategorie. Ten sztuczny podział ma miejsce 
wówczas, gdy państwa członkowskie dzieli się na państwa będące „w środku” i te będące „na 
zewnątrz”, czyli te należące w danym momencie do strefy euro i te, które do niej nie należą. 
Jeszcze gorszą formą tej dychotomii jest sytuacja, w której obywateli Unii dzieli się na tych, 
którzy są obywatelami państwa członkowskiego należącego do strefy euro, oraz tych, którzy 
nimi nie są. 

Obecne podziały polityczne, gospodarcze i prawne są w rzeczywistości jeszcze bardziej 
dynamiczne, złożone i subtelne. Zgodnie z art. 3 ust. 4 Traktatu UE „Unia ustanawia unię 
gospodarczą i walutową, której walutą jest euro”. Postanowienie to dotyczy całej Unii, 
ponieważ dobra kondycja gospodarek poszczególnych państw członkowskich (nie tylko strefy 
euro) może mieć faktyczne implikacje dla wartości jednej waluty, stąd też konieczność 
uwzględniania polityki gospodarczej wszystkich państw członkowskich jako przedmiotu 
wspólnego zainteresowania oraz koordynowania nią w Radzie oraz zobowiązanie wszystkich 
państw członkowskich do realizowania swojej polityki gospodarczej ze skierowaniem uwagi 
na pomoc w realizacji celów Unii, jak określono w art. 3 Traktatu UE1.

Rozdział Traktatu dotyczący państw członkowskich, których walutą jeszcze nie jest euro i 
które nie dysponują prawem do nieskorzystania z danej instytucji prawnej (opt-out), nosi tytuł 
„Postanowienia przejściowe”. Stanowi on, że o tych państwach członkowskich mówi się jako 
o „państwach członkowskich objętych derogacją” do czasu, aż Rada zadecyduje, że spełniają 
one warunki niezbędne do przyjęcia euro (art. 139 ust. 1 TFUE). W tym samym artykule 
ustanowiono zamknięty wykaz postanowień Traktatu, które nie mają zastosowania do tych 
państw członkowskich. Na tym etapie, w prawie pierwotnym uważanym za przejściowy, 
państwa członkowskie objęte derogacją traktują swoją politykę kursową jako przedmiot 
wspólnego zainteresowania2, mają prawo do wzajemnej pomocy w przypadku trudności lub 
poważnego zagrożenia trudnościami3 i mogą podejmować środki ochronne w razie 
wystąpienia nagłego kryzysu bilansu płatniczego4. Regularnie sporządza się sprawozdanie w 
sprawie postępów dokonanych przez państwa członkowskie objęte derogacją w wypełnianiu 
ich zobowiązań w zakresie urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej5. Jeśli i tak długo 
jak istnieją państwa członkowskie objęte derogacją, Rada Ogólna Europejskiego Banku 
Centralnego jest ukonstytuowana jako trzeci organ Europejskiego Banku Centralnego6.

W ten sposób państwa członkowskie objęte derogacją są zobowiązane na mocy prawa 
pierwotnego do nieprzerwanego działania aż do chwili, gdy Rada może uznać, że ich postęp 

                                               
1 Por. art. 120 i 121 TFUE
2 Artykuł 142 TFUE.
3 Artykuł 143 TFUE; taka wzajemna pomoc nie jest dostępna państwom członkowskim, których walutą jest 
euro.
4 Artykuł 144 TFUE.
5 Artykuł 140 TFUE.
6 Artykuł 141 TFUE.
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na drodze do spełnienia niezbędnych warunków przyjęcia euro osiągnął swój końcowy 
poziom. Z drugiej strony państwa członkowskie objęte klauzulą opt-out zastrzegają sobie 
prawo do podjęcia decyzji o rozpoczęciu tej drogi. Protokół nr 15 pkt 1 stanowi, że 
„Zjednoczone Królestwo nie jest zobowiązane do przyjęcia euro, chyba że taki zamiar 
notyfikuje Radzie”. Zjednoczone Królestwo zachowuje swoje uprawnienia w dziedzinie 
polityki pieniężnej zgodnie z prawem krajowym. Zgodnie z protokołem nr 16 Dania zostaje 
objęta derogacją, co oznacza że „wszelkie artykuły i postanowienia Traktatów i Statutu ESBC 
i EBC dotyczące derogacji stosują się do Danii”. Procedura uchylenia tej derogacji zostanie 
rozpoczęta jedynie na wniosek Danii.

W świetle tych postanowień bardziej odpowiednia hipoteza działania mogłaby zakładać 
traktowanie wszystkich państw członkowskich jako część wspólnoty opartej na zasadach, w 
której zasady te są zróżnicowane w dziedzinie polityki gospodarczej i walutowej i w której 
posiadane zasoby są potencjalnie również zróżnicowane. Można również zróżnicować pewne 
warstwy tej wspólnoty w zależności od pełnomocnika uprawnionego do podejmowania 
decyzji w sprawie przyjęcia danego zestawu zróżnicowanych zasad: pełnomocnikiem tym jest 
Rada w przypadku państw członkowskich objętych derogacją oraz samo państwo 
członkowskie w przypadku państw członkowskich objętych klauzulą opt-out. W ten sposób 
uwagę można skupić nie na podziale na państwa będące „w środku” i te będące „na 
zewnątrz”, lecz na dynamicznej wspólnocie opartej na wielopoziomowych zasadach i 
zasobach. 

Inną dychotomią, której należy unikać, jest wprowadzanie wyraźnego i stałego teoretycznego 
podziału na status quo i „faktyczny federalizm”. Stawką przy wzmacnianiu zarządzania 
gospodarczego nie jest automatyczny przeskok na pełnoprawny federalizm, lecz kwestia tego, 
kiedy, w jaki sposób i za jaką cenę ma nastąpić wprowadzenie kolejnych aspektów 
federalizmu. 

 5.2. Na drodze ku zmianie Traktatów

Zarządzanie unią gospodarczą i walutową jest kluczowym elementem przyszłej ogólnej 
równowagi instytucjonalnej i decyzyjnej. Urzeczywistnienie faktycznej UGW w Unii 
wymagać będzie w perspektywie średniookresowej dokonania zmiany Traktatu. Warunkiem 
prawidłowego funkcjonowania strefy euro będzie zgoda państw członkowskich na 
przekazanie pewnych aspektów ich suwerenności. Państwa członkowskie powinny 
zrozumieć, że i tak już utraciły część swojej suwerenności na skutek ich nadmiernego długu 
publicznego i że jedynym sposobem na jej odzyskanie jest zgoda na oddanie przynajmniej 
części ich suwerenności na szczeblu unijnym. Kryzys zadłużeniowy ukazał ograniczenie 
oczekiwań, że zhańbienie waluty krajowej można będzie uznać za lepsze od jej śmierci1.

Przy każdorazowym przekazywaniu lub stanowieniu nowych kompetencji na szczeblu Unii 
lub tworzeniu nowych instytucji unijnych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 
legitymacji, kontroli demokratycznej ze strony Parlamentu i odpowiedzialności przed nim. W 
związku z tym po następnych wyborach europejskich powinien odbyć się konwent, a 
przygotowania do takiego konwentu powinny rozpocząć się jeszcze przed tymi wyborami.
                                               
1 C. Johnson, In with the Euro, Out with the Pound [W środku z euro, na zewnątrz z funtem] (Penguin, 1996 r.), 
s. 87.
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Przyszła zmiana Traktatów mogłaby przede wszystkim być nakierowana na umożliwienie 
dalszego zróżnicowania zasad obowiązujących w procedurach instytucjonalnych i 
budżetowych. W tym względzie możemy ponownie odnieść się do hipotezy działań, w której 
państwa członkowskie uznaje się za należące do wspólnoty funkcjonującej według 
wielopoziomowych zasad, ale posiadającej wielopoziomowe zasoby. 

Przyjmując inny tok myślenia, można by skupić się na sposobach przezwyciężenia 
jednomyślności. We wspólnocie funkcjonującej według wielopoziomowych zasad, 
dysponującej wielopoziomowymi zasobami, musi istnieć możliwość przezwyciężenia prawa 
weta w celu pogłębienia integracji, lecz bez konieczności stawiania państw członkowskich, 
które nie chcą uczestniczyć w tym procesie, w trudnej sytuacji bez możliwości negocjowania. 
Można także przyjąć jeszcze inny tok myślenia, zadając sobie następujące pytania. Czy 
polityka gospodarcza powinna stać się kompetencją dzieloną w rozumieniu art. 2 ust. 2 i art. 4 
TFUE? Jeśli tak, czy powinna mieć zastosowanie zwykła procedura legislacyjna? Czy należy 
rozszerzyć zakres wzmocnionej współpracy tak, aby umożliwić przyznanie Unii nowych 
kompetencji? 

Długoterminowy kierunek strategiczny UE może także skupiać się na następujących 
kwestiach i zasadach (niektóre z nich poruszono już we wspomnianej rezolucji z 20 listopada 
2012 r.):

 Unia gospodarcza i walutowa nie jest celem samym w sobie, ale raczej instrumentem 
służącym osiągnięciu celów Unii i państw członkowskich, w szczególności wyważonego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia; 
integracja społeczna i solidarność są podstawami europejskiego modelu społecznego i 
całej integracji europejskiej i nie powinny być wyłączane z wszelkich przyszłych reform 
Unii.

 Europejski semestr i dialog gospodarczy należy postrzegać jako część ram 
instytucjonalnych UE, zaś celem zmiany Traktatu powinno być dążenie do integracji 
europejskiego semestru oraz wspieranie metody wspólnotowej.

 Obecna struktura międzyrządowa UGW wykazuje poważny brak legitymacji 
demokratycznej; wspólna waluta może zostać ustabilizowana tylko w przypadku 
wyrażenia przez państwa członkowskie chęci do przekazania uprawnień dotyczących 
polityki budżetowej na szczebel Unii; metoda międzyrządowa osiągnęła pełnię swoich 
możliwości i nie spełnia w zasadzie potrzeb demokratycznego i skutecznego procesu 
podejmowania decyzji na miarę XXI wieku. W ostatecznym rozrachunku kluczem do 
przetrwania kryzysów, zachęcenia do solidarności i kontynuowania projektu 
europejskiego jest unia polityczna.

 Parlamenty narodowe powinny uczestniczyć w procesie przygotowywania przez rządy 
planów fiskalnych i planów reform przed ich przedłożeniem na forum UE; tę wyraźną 
odpowiedzialność można dodać do funkcji, z jakich korzystają parlamenty narodowe na 
mocy postanowień art. 12 Traktatu UE.

 Narastający w Unii podział na kraje centralne i peryferyjne nie powinien nabrać trwałego 
charakteru; konieczne jest ustanowienie stałych ram, w których państwa członkowskie 
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znajdujące się w trudnej sytuacji będą mogły polegać na wynikającym z solidarności 
wsparciu ze strony innych państw członkowskich.

 Zmiana Traktatów, która musi być następnie rozpatrzona przez konwent, musi uzupełniać 
ramy faktycznej unii gospodarczej i walutowej poprzez zwiększenie kompetencji Unii, w 
szczególności w dziedzinie polityki gospodarczej, oraz poprzez wzmocnienie nie tylko 
możliwości budżetowych Unii, ale także solidarności, roli i demokratycznej 
odpowiedzialności Komisji oraz prerogatyw Parlamentu. W tym względzie należy także 
zastanowić się nad sposobem egzekwowania odpowiedzialności Komisji (wprowadzenie 
prawa do interpelacji, odpowiedzialność indywidualna komisarzy przed PE itp.). 

 Ewentualne zmiany Traktatów nigdy nie powinny wykluczać możliwości skorzystania 
przez państwa członkowskie z klauzul opt-in i powinny gwarantować integralność Unii. 

6. Wstępne wnioski

Ponieważ brak faktycznej władzy politycznej zmniejsza skuteczność i wiarygodność unijnego 
systemu zarządzania euro i zdolność Unii w zakresie zarządzania rynkami finansowymi 
zamiast bycia zarządzanym przez te rynki, jest jasne, że skuteczność modelu zarządzania 
zależy od zgromadzenia władzy politycznej Unii i autorytetu euro. Podstawą i siłą sprawczą 
tej władzy politycznej może być potrzeba legitymacji demokratycznej i odpowiedzialności 
opartej na wspólnych normach konstytucyjnych, która jest warunkiem wstępnym finansowej 
solidarności związanej z bogactwem, jakie ze sobą niesie integracja europejska. Solidarność 
finansową należy oddzielić od finansowych transferów dokonywanych między państwami 
członkowskimi; powinna być ona wynikiem bogactwa zgromadzonego dzięki procesowi 
integracji europejskiej i powinien jej przyświecać cel sprawiedliwego podziału korzyści 
wynikających z integracji między wszystkimi obywatelami Europy. 

Wreszcie, apel o pogłębienie politycznej integracji nie powinien być wyrażany jako prośba o 
połknięcie gorzkiego lekarstwa, które pozwoli uratować możliwie jak najwięcej z naszego 
europejskiego stylu życia. W tym kontekście zadanie to prawdopodobnie jest nie mniej 
skomplikowane niż stworzenie na nowo europejskiego snu narodzonego z ducha pewnego 
pokolenia i jego roli przywódczej, które to pokolenie osobiste doświadczenia nauczyły, że 
alternatywą dla europejskiego snu był wcześniejszy europejski koszmar1. Zasadność unii 
politycznej nie powinna opierać się wyłącznie na rachunku nakładów i wyników, procesów i 
efektów, ale także na bardziej narracyjnej, atrakcyjnej wizji przyszłości.

                                               
1 J. Weiler: The Constitution of Europe [Konstytucja Europy], Cambridge, University Press, 1999 r., s. 8.


