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Europa Jutra

Pytania i odpowiedzi
Po co debatować nad przyszłością Unii Europejskiej?
Kraje Unii Europejskiej stoją obecnie przed możliwościami i wyzwaniami, które wymagają podejmowania przemyślanych
decyzji. Naszym celem jest lepsze zrozumienie, co Pana/Pani zdaniem Pana/Pani kraj i/lub Unia Europejska powinna w
związku z tym zrobić.
Jednocześnie wielu Europejczyków uważa, że nie mogą brać udziału w dyskusjach nad kształtem UE, bo są one zbyt
skomplikowane i specjalistyczne. Naszym celem jest umożliwienie obywatelom wyrażenia swojego zdania, opartego na zdobytej
wiedzy.
Wnioski z dyskusji zostaną przekazane politykom i ekspertom z całej Europy.

Dlaczego temat „Europa w świecie”?
27 krajów członkowskich UE stanowi znaczną część ludności i bogactwa całego świata. Ich decyzje mają znaczenie dla
całego świata. Dlatego ważne jest zrozumienie, czy i jaką rolę powinny – zdaniem swoich obywateli – odgrywać w świecie
poszczególne rządy i/lub Unia Europejska.
Dodatkowo rządy krajów UE finalizują właśnie prace nad traktatem o zmianach instytucjonalnych w UE. Po zakończeniu tego
procesu będą musiały się zastanowić nad długofalową rolą UE w świecie.

Jaki jest cel tego dokumentu?
Ten materiał stanowi przegląd tematów, które będzie Pan(i) omawiać z obywatelami innych krajów UE. Jego celem nie jest
omówienie każdego możliwego podejścia. Materiał ten:
z

Podaje informacje o UE.

z

Zawiera podstawowe informacje o każdej kwestii, która będzie dyskutowana, najpierw z punktu widzenia kraju, a potem z
punktu widzenia UE.

z

Przedstawia różne możliwe podejścia do danej kwestii oraz argumenty za i przeciw każdemu z nich. Podejścia te zostały
uproszczone, ponieważ różnorodność opinii w Europie jest zbyt duża, by można było przedstawić je wszystkie. Jednak nie
ma to na celu ograniczenie możliwości wyboru, tylko stworzenie punktu wyjścia do dyskusji. Po rozważeniu podanych
argumentów może Pan(i) zdecydować się na konkretne podejście lub połączyć elementy kilku z nich.

Czy ten dokument jest bezstronny?
Trudno jest zachować całkowity obiektywizm. Staraliśmy się jednak zaprezentować w tym dokumencie pełen wachlarz
różnorodnych poglądów. Opracowywaliśmy te materiały przy pomocy wielu naszych partnerów, których opinie na temat
dyskutowanych kwestii są mocno zróżnicowane.
Przedstawiliśmy przygotowany tekst do oceny niżej wymienionym posłom do Parlamentu Europejskiego. Ocenili go oni jako
dobrze zrównoważony. Niniejsza wersja końcowa tekstu uwzględnia ich komentarze i poprawki.
z

Andrew Duff, Wielka Brytania, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy

z

Jens-Peter Bonde, Dania, Grupa Niepodległość/Demokracja

z

Pierre Jonckheer, Belgia, Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

z

Pervenche Bérès, Francja, Partia Europejskich Socjalistów
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Unia Europejska dzisiaj
Unia Europejska (UE) jest związkiem demokratycznych krajów europejskich.
Ustanowiona w 1957 roku jako Europejska Wspólnota Gospodarcza, przeszła wiele zmian, a od 1993
r nosi oficjalną nazwę „Unia Europejska”. Liczba krajów członkowskich wzrosła od 6 pierwotnych
założycieli do 27 obecnie. Możliwości decyzyjne („kompetencje”) UE również uległy rozszerzeniu.
Łączna liczba ludności: 492 milionów mieszkańców (na świecie: 6,6 miliarda).

Mapa UE
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Kraj członkowski

Liczba ludności Stopa bezrobocia Wskaźnik HDI * Kraje używające
(w milionach)
(%)
euro

Belgia

10.5

7.6

0.945

€

Niemcy

82.5

6.7

0.932

€

Francja

60.9

8.6

0.942

€

Włochy

58.8

6.5

0.940

€

Luksemburg

0.5

4.9

0.945

€

Holandia

16.3

3.3

0.947

€

Dania

5.4

3.4

0.943

Irlandia

4.2

4.0

0.956

Wielka Brytania

60.4

5.4

0.940

Grecja

11.1

8.6

0.921

€

Hiszpania

43.8

8.2

0.938

€

Portugalia

10.6

8.0

0.904

€

Austria

8.3

4.5

0.944

€

Finlandia

5.3

6.6

0.947

€

Szwecja

9.0

6.2

0.951

Republika Czeska

10.3

6.1

0.885

Estonia

1.3

4.7

0.858

Cypr

0.8

4.4

0.903

Łotwa

2.3

5.4

0.845

Litwa

3.4

5.8

0.857

Węgry

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Polska

38.1

11.2

0.862

Słowacja

5.4

10.5

0.856

Słowenia

2.0

4.8

0.910

Bułgaria

7.7

4.9

0.816

Rumunia

22.3

7.5

0.805

Chorwacja

4.4

14.3%

0.846

Turcja

72.5

10.2%

0.757

Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii

2.05

35.8%

0.796

€

€

Kraje kandydujące

* Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index – HDI)
Wskaźnik HDI jest miarą uśrednionych osiągnięć danego kraju w trzech podstawowych aspektach rozwoju społecznego: ochrony zdrowia, edukacji
i poziomu życia ludności. Najwyższy możliwy stopień rozwoju określany jest jako 1, najniższy – jako 0.
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Kiedy i dlaczego rozpoczął się
proces budowy zjednoczonej
Europy?
Po pierwszej i drugiej wojnie światowej
przywódcy europejscy postanowili
położyć kres nienawiści i rywalizacji
w Europie – szczególnie pomiędzy
Francją i Niemcami – oraz stworzyć
warunki do utrzymania trwałego
pokoju.
W 1950 r. minister spraw
zagranicznych Francji zaproponował
utworzenie Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali, która miała zmienić
surowce wojenne w narzędzia
pojednania i skłonić państwa
europejskie do współpracy.

7

Najważniejsze daty
1951

Europejska Wspólnota Węgla i Stali zostaje założona przez 6
krajów: Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg.

1957

Na mocy Traktatu Rzymskiego powstaje Europejska Wspólnota
Gospodarcza. W ramach „Wspólnego Rynku” zostają zniesione cła
(1968) i powstaje wspólna polityka handlowa i rolna (lata 1960-te).

1973

Poszerzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o Danię, Irlandię i
Wielką Brytanię.

1979

Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu
Europejskiego.

1981

Poszerzenie Wspólnot o Grecję.

1986

Poszerzenie Wspólnot o Hiszpanię i Portugalię.

1986

Jednolity Akt Europejski dodatkowo uwalnia przepływ ludzi, usług
i kapitału, nie tylko towarów. Zapoczątkowuje on 6-letni program
przygotowań do utworzenia wspólnego rynku *.

1993

Zakończenie prac nad utworzeniem wspólnego rynku; powstaje Unia
Europejska. Rozwijane są nowe obszary współpracy miedzy krajami
członkowskimi – np. w sprawach obronnych, wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych.

1995

Poszerzenie Unii Europejskiej o Austrię, Finlandię i Szwecję.

2002

Wspólna waluta – euro – staje się środkiem płatniczym w 12 krajach.

2004

Poszerzenie Unii Europejskiej o Republikę Czeską, Estonię, Cypr,
Litwę, Łotwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowację i Słowenię.

2005

Francja i Holandia odrzucają w referendum traktat ustanawiający
Konstytucję Europejską. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Turcją.

2007

Poszerzenie Unii Europejskiej o Rumunię i Bułgarię.

* Wspólny rynek
Wspólny obszar celny, mający gwarantować swobodę przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału między krajami UE. Oznacza to:
- Dla ludzi: prawo zamieszkania, pracy, nauki lub korzystania z emerytury w dowolnym kraju UE oraz swobodnego dostępu do towarów i usług
pochodzących z dowolnego kraju UE.
- Dla przedsiębiorstw: prawo prowadzenia działalności w dowolnym kraju UE oraz sprzedaży towarów i usług w całej UE.
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Co robi, a czego nie robi UE
UE nie jest państwem federalnym (jak np. USA)
ani organizacją zajmującą się wyłącznie współpracą
międzynarodową (jak np. ONZ). Jej kraje członkowskie
utworzyły wspólne instytucje, którym przekazały część
swoich suwerennych praw, by decyzje w sprawach istotnych
dla wszystkich mogły być podejmowane wspólnie i w
demokratyczny sposób na poziomie całej Unii. W ramach UE
istnieje obecnie pięć obszarów kompetencyjnych.

Podejście 1
Wspólne decyzje na poziomie UE

Wyłączne
kompetencje

Podział kompetencji

Kraje członkowskie
przekazały UE prawo
decydowania i nie
wolno im samodzielnie
regulować danych
obszarów.

Kraje członkowskie
oczekują od UE
ujednolicania i
koordynacji przepisów,
jeśli uznają to za
skuteczniejsze od
samodzielnych działań.
Podział kompetencji
oznacza, że działania UE
mogą zastąpić działania
krajów członkowskich.

W ramach UE różne zagadnienia związane są z różnymi
procedurami podejmowania decyzji. Niektóre decyzje
podejmowane są wspólnie na poziomie UE, niektóre zaś na
różnych poziomach współpracy. W niektórych obszarach
UE nie odgrywa żadnej roli. Poniższa tabela zawiera
podsumowanie kompetencji decyzyjnych.
UE ma wpływ na około 80% krajowego ustawodawstwa
państw członkowskich.

Podejście 2
Różne prędkości /
elastyczny proces
decyzyjny

Podejście 3
Wsparcie,
koordynacja,
działania
uzupełniające

Podejście 4
Brak roli UE

A subset of EU countries
cCzęść krajów UE
może za pośrednictwem
instytucji UE dążyć do
przyspieszenia działań
w niektórych sprawach.
Jest to określane jako
„pogłębiona współpraca”.

Główną
odpowiedzialność
ponoszą kraje
członkowskie, rola
UE ogranicza się
do wspierania,
koordynacji czy
uzupełniania
działań krajów
członkowskich.

Kraje
członkowskie
samodzielnie
podejmują
decyzje, bez
obowiązku
koordynacji
czy wspólnego
decydowania.

Niektóre kraje uzyskały
również zwolnienie z
podlegania pewnym
przepisom. Jest
to określane jako
„derogacja”.

Sytuacja obecna (przykłady)
z

Zasady konkurencji

z

Wspólny rynek

z

Strefa euro (13 krajów)

z

Badania naukowe

z

Polityka handlowa

z

Polityka regionalna

z

z

Zatrudnienie

z

Unia celna

z

Rolnictwo

z

Ochrona zdrowia

z

Polityka monetarna
krajów strefy euro

z

Ochrona środowiska

Porozumienie z
Schengen, głównie
dotyczące kontroli
granicznej (15 krajów).

z

Edukacja

z

Ochrona konsumenta

z

z

Transport

Polityka
zagraniczna

z

Energia

z

Emerytury

z

Bezpieczeństwo
i wymiar
sprawiedliwości

Niektóre kraje
uzyskały derogację
od przepisów o czasie
pracy, polityki wizowej
i obronnej.

z

Ochrona zdrowia
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Rys. 1 – Wydatki z budżetu UE (2007)

Budżet UE
UE finansuje swoją działalność z własnego
budżetu, wynoszącego około 120 miliardów euro
rocznie i pochodzącego głównie ze składek krajów
członkowskich; na razie nie istnieją podatki unijne.
Obecnie stanowi to niewiele ponad 1% łącznego
PKB krajów członkowskich (należy zauważyć, że
budżety narodowe krajów członkowskich wynoszą
zwykle 35-50% ich krajowego PKB).

5%

43%

126.5 miliardów euro

1% 6%

34%

11%

Polityka regionalna i spójności, badań naukowych, innowacji, zatrudnienia,
energetyczna
Polityka dobrego sąsiedztwa, pomoc międzynarodowa, pomoc
przedakcesyjna dla krajów kandydujących
Ochrona zdrowia, edukacja, kultura, prawa konsumenta, media, młodzież
Wspólna polityka rolna
Ochrona środowiska, rybołówstwo, rozwój terenów wiejskich
Inne wydatki, w tym na administrację

Jak działa UE – główne instytucje i procesy podejmowania decyzji
Czy decyzje podejmowane są większością głosów, czy
jednogłośnie?

Rada Unii Europejskiej
Rada reprezentuje kraje Unii. Jest to główny organ
decyzyjny UE; uchwala przepisy UE na wniosek
Komisji Europejskiej. Rada Unii Europejskiej
spotykająca się w składzie prezydentów lub premierów
państw członkowskich nosi nazwę Rady Europejskiej,
której rolą jest podejmowanie decyzji w kluczowych
kwestiach politycznych.

f

W większości obszarów, gdzie występuje podział kompetencji
pomiędzy krajami członkowskimi (patrz tabela na str.8),
decyzje są podejmowane większością głosów, ale nie oznacza
to po prostu 50% krajów Unii. W przyjętym systemie
głosowania – zwanym kwalifikowaną większością głosów –
konieczne jest uzyskanie zgody znacznej większości zarówno
krajów, jak i reprezentowanej przez nie liczby obywateli.
Decyzje jednogłośne, czyli za zgodą wszystkich państw,
wymagane są w sprawach dotyczących obszarów wrażliwych,
czyli podatków, polityki społecznej, obrony, polityki
zagranicznej oraz zmiany traktatów unijnych.

Na czym polega „współdecydowanie” Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej?

Parlament Europejski
Posłowie do Parlamentu Europejskiego są
wyłaniani spośród obywateli każdego kraju UE w
wyborach bezpośrednich, organizowanych co pięć
lat jednocześnie we wszystkich krajach. Obecnie
urzędujący Parlament liczy 785 posłów ze wszystkich
27 krajów. Następne wybory odbędą się w czerwcu
2009 r.
Główną rolą Parlamentu jest uchwalanie przepisów UE
oraz zatwierdzanie budżetu UE.
Parlament dzieli te kompetencje z Radą UE.

NOE 003-07_PL.indd Sec1:9

Przepisy UE są uchwalane wspólnie przez Radę UE i
Parlament Europejski.

f

W ramach procedury „współdecydowania” Parlament jest
równouprawniony z Radą UE w wielu kwestiach, np. wolnego
przepływu pracowników, wspólnego rynku, edukacji,
ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony konsumentów
itd.
Parlament Europejski może odrzucić proponowane uchwały
w tych dziedzinach.
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Schemat podziału władzy

Komisja Europejska
Jest to jedyna instytucja UE, posiadająca inicjatywę
ustawodawczą. Kontroluje ona również prawidłowość
realizacji polityki UE.

Komisja
Europejska

Po sformułowaniu wniosku, dotyczącego nowego aktu
ustawodawczego lub dorocznego budżetu, Komisja
zgłasza go do głosowania w Parlamencie Europejskim i
Radzie UE, które mogą uchwalić lub odrzucić wniosek
w głosowaniu. Jednogłośna zgoda jest wymagana
do zmiany wniosku, ale do przyjęcia go wystarczy
większość głosów.

nadzoruje
wyznacza
występuje z wnioskiem aktu
ustawodawczego i budżetu
Parlament
Europejski

Obecnie Komisja składa się z 27 komisarzy, po jednym
na kraj członkowski.

f
Obywatele

Rada
UE

współdecydowanie

Ustawodawstwo
UE
rozstrzyga
Trybunał
Sprawiedliwości

Rządy
krajowe

Budżet
UE
nadzoruje
Trybunał
Rewidentów
Księgowych

Inne instytucje
Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Komitet
Regionów są ciałami doradczymi, złożonymi
odpowiednio z przedstawicieli związków zawodowych,
organizacji pracodawców i konsumentów oraz
samorządów terytorialnych.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości stoi na straży
respektowania traktatów UE w krajach członkowskich
oraz prymatu ustawodawstwa UE nad prawem
krajowym.
Europejski Trybunał Rewidentów Księgowych
nadzoruje wpływy i wydatkowanie funduszy UE.
Europejski Bank Centralny jest niezależną instytucją
odpowiedzialną za politykę monetarną 13 krajów strefy
euro.
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Temat 1 – Opieka ekonomiczna i społeczna w
świecie globalnej konkurencji
Przepływ towarów, ludzi, usług i informacji coraz bardziej
się globalizuje. Wydarzenia i działania ludzi z innych części
świata mają wpływ na nasze życie. Otoczenie gospodarcze,
w jakim działa Unia Europejska i jej kraje członkowskie,
budowane jest w skali globalnej. Wzajemne zależności są
wzmacniane przez nowoczesne technologie komunikacyjne.

Jednocześnie ludność krajów UE starzeje się i nie wzrasta tak
szybko, jak w innych częściach świata. Niektórzy twierdzą, że
te wyzwania są dla nas bardziej źródłem nowych możliwości
niż problemów. Inni twierdzą coś zupełnie odwrotnego. W
tym kontekście chcielibyśmy zapytać:
Jak utrzymać dotychczasowy poziom i jakość płac i
emerytur przy globalnej konkurencji i starzejącym się
społeczeństwie?
W jaki sposób powinny być podejmowane takie decyzje
wewnątrz UE?

Szanse i zagrożenia – Zatrudnienie
Aby zapewnić sobie odpowiedni standard życiowy, obywatele potrzebują pracy. Muszą
również wykazać się wysokimi kwalifikacjami i elastycznością, by utrzymać przewagę
konkurencyjną w świecie, w którym poszczególne gospodarki są ściśle powiązane miedzy
sobą.
Niektórzy twierdzą, że UE pozostaje w tyle za USA, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia
i rozwoju gospodarczego. Takie kraje jak Chiny, Indie, Brazylia czy Rosja stają się
potęgami gospodarczymi. Produkują coraz więcej towarów importowanych do Europy,
często po niższych kosztach, dzięki niższym wynagrodzeniom i niższemu poziomowi
opieki społecznej.

Fakty
W 2005 r. stopa bezrobocia w
UE wynosiła 8,7% (w USA –
5,1%)
7% (15 mln) pracujących w UE
żyje poniżej progu ubóstwa

Obecnie w Europie zachodzą liczne zmiany związane z nowymi kwalifikacjami,
technologiami i rynkami oraz konkurencją ze strony kolejnych krajów. Zdaniem
niektórych, te zmiany zwiększają innowacyjność, podnoszą wydajność i elastyczność,
stwarzają nowe możliwości gospodarcze i umożliwiają tworzenie nowych miejsc pracy.
Inni twierdzą, że zmiany te zagrażają naszemu stylowi życia i miejscom pracy, a
dodatkowo zmuszają do obniżania kosztów produkcji ze szkodą dla ludzi, poziomu
innowacyjności oraz długoterminowej prosperity, szczególnie z uwagi na praktyki
dumpingowe.

Czy w tym kontekście:

Pracodawcy powinni mieć swobodę zatrudniania i zwalniania pracowników?
Pracownicy powinni być bardziej czy mniej chronieni przed skutkami bezrobocia?
Powinniśmy być bardziej czy mniej otwarci na konkurencję międzynarodową?
Przyjmowanie do UE nowych krajów jest dobrą strategią w obliczu globalnej konkurencji?
* Dumping ma miejsce, gdy kraj obniża ceny swoich towarów poprzez obniżanie lub nieskuteczne egzekwowanie podatków i standardów w
porównaniu z innymi krajami. Niektóre kraje akceptują wydłużony czas pracy lub nawet zatrudnianie dzieci, tym samym w sztuczny sposób
zaniżając ceny eksportowanych towarów; takie zjawisko nazywane jest „dumpingiem socjalnym”. „Dumping podatkowy” odnosi się do
analogicznego obniżania podatków.
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Różne podejścia – Zatrudnienie
Różne podejścia do rynku pracy
Argumenty za Argumenty przeciw
Państwo socjalne
Władze chronią
pracowników przed utratą
pracy, ustanawiają wysokie
standardy i wymagania co
do jakości zatrudnienia,
a jeśli ktoś traci pracę,
zapewniają wysoki poziom
opieki społecznej.

1. Sprzyja to spójności społeczeństwa i wysokiej
jakości zatrudnienia.
2. Gwarantuje to pracownikom stabilizację i
wysoki poziom opieki społecznej w razie
bezrobocia.
3. Pomimo wysokich kosztów na krótką
metę, w dłuższej perspektywie kosztuje to
mniej, ze względu na gwarancje stabilności
zatrudnienia, a zatem długoterminowe
inwestycje w doświadczenie i kwalifikacje
pracowników.

1. Sztywne regulacje rynku pracy zniechęcają do
zatrudniania nowych pracowników.
2. Wysoki poziom zasiłków zniechęca
bezrobotnych do poszukiwania pracy. System
jest kosztowny, a wielu ludzi żyje na koszt
państwa.
3. Powoduje to nierówność, gdyż część
bezrobotnych i zatrudnionych czasowo
ma problem z uzyskaniem stałej pracy.
Niektórzy pracownicy są silnie chronieni,
a inni są bezrobotni lub nie mają pewności
zatrudnienia.

Połączenie elastyczności
i bezpieczeństwa
zatrudnienia

1. Jest to połączenie solidarności społecznej
ze wzrostem gospodarczym, zmniejszające
ryzyko bezrobocia przy jednoczesnym
zapewnieniu swobody pracodawcom.

1. Można sobie na takie podejście pozwolić
jedynie w okresie szybkiego rozwoju
gospodarczego. Pracownicy cierpią z powodu
swobody zwalniania przez pracodawców.

Władze starają się chronić
raczej obywateli niż miejsca
pracy. Zatrudnianie i
zwalnianie może być dosyć
łatwe, ale osoby tracące
pracę mają zapewniony
przez władze wysoki
poziom opieki społecznej.

2. Dzięki ochronie ludzie są zachęcani do
przekwalifikowania się, gdyż mogą szkolić
się pomiędzy okresami zatrudnienia, mając
zapewnione bezpieczeństwo socjalne.

2. Kosztowne podejście, wymagające wysokiego
poziomu redystrybucji, a zatem i wysokich
podatków.

3. Zapewnia to bezrobotnym wystarczający czas
na znalezienie pracy.

3. Cała odpowiedzialność za znalezienie
pracy i przekwalifikowanie się spoczywa na
pracownikach. To może działać w przypadku
osób młodych i dobrze wykształconych, ale
nie starszych i gorzej wykształconych.

Ta wersja jest
nazywana „elastycznym
bezpieczeństwem
(flexicurity)”.
Nieregulowany rynek
pracy
Rynek pracy jest bardzo
elastyczny i nie podlega
ograniczeniom. Łatwo
jest zatrudniać i zwalniać
pracowników.
Władze zapewniają
bezrobotnym tylko
minimalną opiekę, tzn.
niskie i krótkoterminowe
zasiłki bez bezpieczeństwa
zatrudnienia.
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1. Takie podejście ułatwia firmom zatrudnianie
i zwalnianie pracowników, zapewniając
maksymalną opłacalność ekonomiczną
zatrudnienia. Dzięki łatwości zwalniania
łatwiej jest tworzyć nowe miejsca pracy.
2. Niższe są pozapłacowe koszty pracy, np.
składki ubezpieczenia społecznego. Takie
podejście zwiększa konkurencyjność.
Pracodawcy mają mniejsze opory przed
zatrudnianiem.
3. Pracodawcy i dobrzy pracownicy są w
korzystnej sytuacji, bo system sprzyja
mobilności i innowacyjności.

1. To podejście prowadzi do nierówności.
Niektórzy odnoszą korzyści, ale wielu ludzi
nie jest w stanie konkurować, bo nie mają
odpowiednich kwalifikacji czy łatwości
zmiany pracy czy miejsca zamieszkania.
2. Sytuacja wielu pracowników jest niestabilna.
Prowadzi to do ubóstwa, stresu, problemów
zdrowotnych i napięć społecznych.
3. Szybka wymiana pracowników zniechęca
pracodawców do długoterminowych
inwestycji w pracowników i osłabia
przywiązanie pracownika do miejsca pracy.
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Różne podejścia do zatrudnienia i handlu
Argumenty za Argumenty przeciw
Ochrona krajowego
przemysłu i miejsc pracy
Władze chcą chronić
krajowy przemysł i miejsca
pracy przed zagrożeniami z
zewnątrz, głównie poprzez
podatki i cła nakładane
na importowane towary,
zapewnianie pracownikom
rekompensaty w przypadku
migracji przedsiębiorstw
oraz kontrolowanie
nabywania strategicznych
firm krajowych przez
obcych inwestorów.
Stymulacja tworzenia
nowych miejsc pracy
poprzez swobodę handlu
Rynki są w najszerszym
możliwym zakresie otwarte
na międzynarodową
konkurencję. Oznacza to
uwolnienie handlu przez
obniżenie lub zniesienie ceł.
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1. To jest jedyna metoda walki z nieuczciwą
konkurencją ze strony krajów rozwijających
się, gdzie wynagrodzenia są niskie, oraz
utrzymania europejskiego stylu życia i
tradycyjnych sektorów gospodarki.
2. Zapewnia to, że konkurencja nie odbywa
się ze szkodą dla ludzi czy środowiska, ale z
równymi szansami dla wszystkich.

1. Protekcjonizmu nie da się utrzymać
na dłuższą metę, gdyż prowadzi on do
inwestowania w przestarzałe branże, obniża
konkurencyjność i innowacyjność.
2. To ogranicza możliwości wyboru dla
konsumentów, gdyż uniemożliwia dostęp do
tańszych towarów i usług.

3. Utrzymywanie strategicznych branż
we własnych rękach jest warunkiem
zachowania przez rząd kontroli nad
gospodarką.

3. To ogranicza możliwości krajowych firm
na zagranicznych rynkach, gdyż inne kraje
mogą w ten sam sposób wspierać własny
przemysł, uniemożliwiając nam wykorzystanie
względnej przewagi nad innymi krajami.

1. Wolny handel sprzyja innowacjom, lepszej
jakości zatrudnienia oraz konkurencyjności
na zagranicznych rynkach.

1. Swoboda handlu psuje rynek, gdyż
standardy wyznaczane są przez tych, którzy
oferują najniższą jakość.

2. Umożliwia to konsumentom dostęp do
tańszych i bardziej różnorodnych towarów
i usług oraz powiększa rynek zbytu
dla naszych produktów, jednocześnie
przyspieszając wzrost gospodarczy krajów
rozwijających się.
3. Sprzyja to inwestycjom w branże, w których
dany kraj ma przewagę konkurencyjną, a
nie w nieopłacalną działalność.

2. Zagraża to nowym, nieustabilizowanym
firmom i powoduje likwidację miejsc
pracy, kiedy w niektórych krajach
czy regionach firmy nie wytrzymują
bezlitosnej konkurencji z innymi, czasem
subsydiowanymi firmami.
3. Nieskrępowany wolny rynek oferuje zbyt
słabą ochronę tym, którym się nie wiedzie.
To powoduje podział na zwycięzców i
przegranych – przy czym ochrona dla
przegranych jest zbyt słaba.
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Szanse i zagrożenia – Emerytury
Ponieważ Europejczycy żyją dłużej i mają mniej dzieci, Europa staje przed wyzwaniem
starzenia się. Będzie to mieć poważne skutki dla gospodarki, gdyż mniejsza liczba
pracujących będzie ponosić koszty emerytur i opieki zdrowotnej nad emerytami.
Istniejące systemy emerytalne można z grubsza podzielić na trzy rodzaje:
Finansowane na bieżąco – Państwowe emerytury są finansowane ze składek aktualnie
zatrudnionych. Stosowane są zachęty do przystępowania do uzupełniających, prywatnych
programów emerytalnych, ale państwowa emerytura prawdopodobnie pozostanie
głównym źródłem utrzymania emerytów.
Finansowane z wielu źródeł – Państwowy system emerytalny gwarantuje wyłącznie
podstawową, niewielką emeryturę, finansowaną ze składek lub z podatków. Aby utrzymać
odpowiedni poziom życia po przejściu na emeryturę, pracownicy muszą ubezpieczać
się dodatkowo. Istnieją dodatkowe, dofinansowywane emerytalne fundusze branżowe;
składki są obowiązkowe lub nie. Taki typ systemu emerytalnego, z mocnym drugim i
trzecim filarem, istnieje w krajach anglosaskich, w Holandii oraz Danii.

Fakty
Obecnie na każdego
emeryta powyżej 65 roku
życia przypadają cztery
osoby pracujące i płacące
składki. Do roku 2050 ten
wskaźnik obniży się do
dwóch pracujących na jednego
emeryta.
Przewiduje się, że do roku
liczba mieszkańców UE w
wieku lat 65 i więcej podwoi
się.

Jak sprawić, by starzenie się społeczeństwa nie powodowało ubóstwa emerytów?
Jak uniknąć podwyższania składek i podatków, a jednocześnie zapewnić odpowiednią wysokość emerytur?
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Różne podejścia – Emerytury
Podejścia
Rozwiązania „demograficzne”
Te rozwiązania mają na celu
zwiększenie liczby osób
wchodzących na rynek pracy
poprzez wzrost przyrostu
naturalnego, osiągany m.in.
dzięki:

Argumenty za Argumenty przeciw
1. Zachęcanie do rodzenia dzieci powoduje
odnowienie populacji, a w dłuższej
perspektywie poprawia proporcję liczby
pracujących do liczby emerytów.
2. Imigracja z powodów ekonomicznych
pomaga utrzymać podaż pracowników.
3. Rozszerzenie Unii stymuluje wzrost
gospodarczy.

Zachętom do posiadania dzieci;

To rozwiązanie ma zachęcać
do zatrudniania osób starszych
poprzez:
Wprowadzenie elastycznego
wieku emerytalnego, co pozwoli
osobom starszym pracować
dłużej;

2. Do finansowania emerytur trzeba by
było dużo więcej imigrantów. To z kolei
powodowałoby problemy z ich integracją.
3. Przyjmowanie nowych krajów do UE nie
pomaga finansować emerytur w krajach
od dawna należących do UE.

Zachęcania do imigracji i
mobilności w ramach UE;
Zwiększanie zatrudnienia
osób starszych

1. Zachęty do posiadania dzieci są
kosztowne, a nieskuteczne. Niewiele
da się zrobić w sprawie przyrostu
naturalnego. W niektórych wypadkach
zachęty te przyczyniają się do obniżenia
zatrudnienia kobiet.

1. Większa liczba osób starszych na rynku
pracy podnosi proporcję pracujących do
emerytów.
2. Zwiększenie stopy zatrudnienia osób
starszych pozwala ludziom nadal
wydajnym pracować dłużej i przyczyniać
się do rozwoju gospodarczego.

1. Wczesne emerytury zmniejszają
bezrobocie poprzez zwalnianie miejsc
pracy. Natomiast zatrzymywanie
starszych, mniej dynamicznych
pracowników na rynku pracy zabiera
pracę młodym.
2. Starsi pracownicy są mniej wydajni.
Zatrzymywanie ich na rynku pracy jest
kosztowne i nieskuteczne.

Lepsze lokowanie osób
starszych na rynku pracy;
Wyższe emerytury dla
odchodzących na emeryturę z
opóźnieniem.
Zmiana państwowego systemu
emerytalnego
Polega to na utrzymywaniu
systemów finansowanych na
bieżąco, z dostosowaniem do
zmian demograficznych. Na
przykład poprzez wydłużanie
wieku emerytalnego i obniżanie
wysokości emerytur a
podwyższania składek.
Zachęcanie do większego
zainteresowania prywatnymi
ubezpieczeniami
emerytalnymi
To rozwiązanie zakłada większe
obciążenia, ryzyko i ewentualne
zyski dla poszczególnych osób
niż w systemie finansowania na
bieżąco.
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1. Ponieważ średnia długość życia jest
coraz wyższa, podwyższanie wieku
emerytalnego jest zupełnie naturalne.
Ludzie żyją dłużej i później wchodzą na
rynek pracy. Umowa społeczna powinna
brać to pod uwagę.
2. System emerytalny przetrwa bez
rujnowania finansów publicznych
tylko w wypadku podniesienia wieku
emerytalnego i/lub podwyższenia
składek.

1. Wytwarza to poczucie
odpowiedzialności, zmniejszając
jednocześnie obciążenie finansów
publicznych. Jeśli pracownicy bardziej
polegają na własnych oszczędnościach,
proporcja liczby pracujących do
emerytów ma mniejszy wpływ na finanse
publiczne.

1. To zmienia umowę społeczną. Obietnica
odpowiedniej wysokości emerytur
powinna zostać dotrzymana. Obniżenie
emerytur ludziom, którzy na nie
zapracowali, byłoby nieuczciwe.
2. Niektórzy muszą odejść wcześniej na
emeryturę w związku z dużym stresem
w pracy lub ciężką pracą fizyczną.
Pozostawienie ich w pracy wiąże się
z wyższym bezrobociem i potrzebą
wypłacania rent inwalidzkich.

1. Zbyt duża odpowiedzialność ciąży
na pracownikach. Niektórzy na tym
skorzystają, ale inni źle zainwestują i
skończą jako biedacy.
2. Taki system niesie zbyt wysokie ryzyko,
gdyż jest zależny od wahań giełdowych.

2. Taki system wystarczająco zabezpiecza
ludzi przed katastrofą finansową, dając
szansę wykazania własnej inicjatywy.
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Poziom działania – Zatrudnienie i emerytury
Co robi UE?

Fakty

Obecnie kraje członkowskie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za politykę zatrudnienia
i politykę emerytalną. Wszelka koordynacja ze strony UE opiera się na dobrowolnych
uzgodnieniach międzyrządowych na temat celów politycznych, dzieleniu się informacjami
i dążeniu do zbieżności rozwiązań. Takie podejście nazywane jest „otwartą metodą
koordynacji”.

Fundusze strukturalne
pochłaniają ponad 40%
budżetu UE, a ESF około 10%.

W ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia (EES), rządy określają wspólne cele na
poziomie UE.
Komisja udziela również pomocy finansowej władzom krajowym i samorządowym
w walce z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, głównie za pośrednictwem
Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF). Jest to jeden z unijnych funduszy
strukturalnych, mających zniwelować różnice zamożności i poziomu życia między
krajami i regionami UE. Zgodnie z tą polityką, 1/3 budżetu UE jest przeznaczana na
pomoc dla uboższych regionów UE.
W dziedzinie emerytur UE zachęca do zwiększania zatrudnienia osób starszych.
Jedyny istotny przepis UE w tej dziedzinie zapewnił utworzenie wspólnego rynku
emerytalnego, co miało wspomóc mobilność pracowników wewnątrz UE.
Niektórzy uważają, że koordynacja nie jest wystarczająca, że działania UE są zbyt słabe, by obniżyć ciągle wysoki poziom
bezrobocia i zapewnić odpowiednią wysokość emerytur.
Natomiast inni twierdzą, że te sprawy powinny pozostać w gestii krajów członkowskich, które mogą skuteczniej wdrażać
politykę odpowiadającą ich konkretnym potrzebom, ukształtowanym przez ich własną historię, gospodarkę, branże przemysłu
itd. Jeszcze inni uważają, że szczegółowa koordynacja uniemożliwia reformy i utrudnia wprowadzanie innowacyjnych
rozwiązań.

W jakim stopniu kraje UE powinny – lub nie – koordynować decyzje dotyczące zatrudnienia i emerytur?
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Obecnie

Argumenty za Argumenty przeciw
Podejście 1
Wspólne decyzje
na poziomie UE

1. Wspólna polityka zatrudnienia i emerytur
umożliwia ujednolicenie warunków
zatrudnienia, przepływ pracowników między
krajami i solidarność w obliczu globalnej
konkurencji.

1. Kraje członkowskie nie są w stanie uzgodnić
wspólnej polityki czy jednego rozwiązania
odpowiadającego wszystkim, gdyż ich
tradycje opieki społecznej i struktury
gospodarcze za bardzo się różnią.

2. Prosta koordynacja okazała się niewystarczająca
do rozwiązania problemów.

2. To wzmocniłoby brukselską biurokrację i
zmniejszyłoby zdolność rządów do realizacji
polityki, jaką uznają za najlepszą.

3. Większa harmonizacja w ramach UE
podniosłaby jakość wspólnego rynku. Na
przykład umożliwiłaby istnienie wspólnego
rynku dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych.

Podejście 2
Różne prędkości

Podejście 3

f

17

Wsparcie,
koordynacja,
działania
uzupełniające

Podejście 4
Brak roli UE
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1. Każdy kraj ma specyficzne potrzeby i
powinien sam zdecydować, w jakim stopniu
chce współpracować z innymi.
2. Takie podejście pozwala krajom
członkowskim na eksperymenty bez szkody
dla możliwości koordynacji czy regulacji
przez Brukselę.
1. Obecna metoda koordynacji działa, ponieważ
opiera się na pewnej presji ze strony
partnerów i wytykaniu palcami, co powoduje,
że żaden kraj nie chce uchodzić za gorszy.
2. Kraje członkowskie mają swobodę
decydowania o metodzie realizacji
wytycznych UE i tworzenia polityki
dostosowanej do własnych potrzeb.
1. Rząd danego kraju ma najlepsze kompetencje
do podejmowania takich decyzji.
2. To podejście umożliwia poszczególnym
krajom czy regionom eksperymentowanie,
co prowadzi do innowacyjności i zdrowej
konkurencji.

3. Jest ryzyko zrównania do najbardziej
kosztownego systemu. Bogatsze kraje i
regiony finansowałyby uboższe.
1. Pozwala to egoistycznym interesom
narodowym wziąć górę nad solidarnością,
integralnością UE oraz jej zdolnością
odgrywania znaczącej roli na scenie
międzynarodowej.
2. Spowoduje to duże różnice między grupami
krajów.
1. Takie podejście nie działa, gdyż nie ma
sankcji dla opieszałych.
2. Niektóre kraje kusi możliwość dbania o
własne interesy kosztem innych, co może
prowadzić do socjalnego i podatkowego
dumpingu.

1. Zwiększają się różnice. To zachęca do
nieuczciwej konkurencji, np. do dumpingu
socjalnego i podatkowego. Kraje z
konieczności naśladują te o niskim poziomie
ochrony.
2. Gospodarki poszczególnych krajów nie są
w stanie samodzielnie konkurować z USA i
Chinami.
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Temat 2 – Nasza rola w świecie
Zimna wojna spowodowała trwający przez 40 lat podział
świata na dwa obozy. Jej zakończenie doprowadziło do
bardziej skomplikowanego i kruchego porządku świata.

Jak powinna UE interweniować w kwestiach globalnych,
by rozwiązywać konflikty, utrzymać pokój i zapewnić
bezpieczeństwo wewnętrzne?

Obecnie rządy stają przed wyzwaniem globalnego
terroryzmu. Rywalizacja o ograniczone zasoby naturalne jak
ropa, gaz, minerały czy woda tworzy nowe źródła napięcia
geopolitycznego. Zmiany klimatyczne mają poważne
negatywne skutki i wymagają globalnych rozwiązań.

W jaki sposób powinny być podejmowane takie decyzje
wewnątrz UE?

Szanse i zagrożenia – Globalny pokój i bezpieczeństwo
W miarę, jak coraz więcej krajów rozwija bronie masowego rażenia, w tym swój potencjał
nuklearny, wzrasta napięcie na świecie. W wielu miejscach utrzymuje się ogromne
ubóstwo, zwiększając globalny poziom migracji.
Do aktualnie najgroźniejszych konfliktów należą wojny w Iraku i Afganistanie,
wojna domowa w rejonie Darfuru w Sudanie, konflikt izraelsko-palestyński, ruchy
separatystyczne na Kaukazie oraz następstwa wojny w Kosowie.
Kilka krajów europejskich zaangażowało swoje oddziały w dowodzoną przez USA
inwazję Afganistanu w 2001 r. oraz Iraku w 2003 r. Francja i Niemcy sprzeciwiały się
wojskowej interwencji w Iraku, natomiast Wielka Brytania, Polska, Dania, Włochy,
Hiszpania i Holandia wzięły udział w kierowanej przez USA koalicji. Na terenie Libanu,
po zakończeniu wojny latem 2006 r., Włochy przejęły odpowiedzialność za wzmocnione
siły lądowe ONZ, mające przywrócić międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo na
granicy izraelsko-libańskiej.
W ostatnich latach kraje UE były krytykowane zarówno za interwencje militarne (np. w
Iraku), jak również za ich brak (np. w latach 1990-tych w trakcie ludobójstwa w Rwandzie
czy konfliktu w byłej Jugosławii)

Fakty
Wielka Brytania i Francja
są jedynymi krajami UE
posiadającymi broń nuklearną.
Pozostałe kraje, o których
wiadomo, że posiadają broń
nuklearną, to USA, Rosja,
Chiny, Indie i Pakistan.
W 2006 roku 27 krajów
członkowskich wysłało 11.632
żołnierzy na misje pokojowe.
Turcja ma więcej
mieszkańców niż jakikolwiek
kraj UE, z wyjątkiem Niemiec.
Te trzy kraje kandydujące w
sumie powiększyłyby ludność
UE o 16%.

Dla UE szczególne znaczenie mają zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Obecnie
trzy kraje starają się o członkostwo w UE: Turcja, Chorwacja i Macedonia. Oczekuje
się, że będą się o nie ubiegać również inne kraje, szczególnie kraje zachodniej części
Półwyspu Bałkańskiego, Gruzja, Ukraina i Białoruś.
Warunkiem przystąpieniem do UE jest posiadanie przez kraj kandydujący stabilnego
systemu demokratycznych rządów, poszanowanie prawa oraz praw człowieka. Musi
on również mieć funkcjonującą gospodarkę rynkową oraz administrację zdolną do
wdrożenia przepisów i polityki UE. Konkretne warunki członkostwa dla danego kraju są
wypracowywane w trakcie wieloletnich negocjacji prowadzonych z Komisją Europejską.

Czy UE i jej kraje członkowskie powinny odgrywać w świecie aktywną rolę?
Jak można maksymalnie powiększyć ich wpływ na kraje w bezpośrednim sąsiedztwie UE?
Jakie narzędzia międzynarodowej polityki powinny być preferowane przez UE i jej kraje członkowskie?
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Dwa przykłady wyzwań w polityce międzynarodowej
Irański program zbrojeń nuklearnych
Na dzień dzisiejszy (2007 r.) Iran prawdopodobnie nie posiada broni nuklearnej i jest sygnatariuszem układu o
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), w którym wyrzekł się jej stosowania. Jednak kilka krajów, w tym USA,
Wielka Brytania i Francja, oskarża Iran o tajne zamiary prowadzenia programu zbrojeń nuklearnych, podczas gdy Iran
twierdzi, że jego celem jest posiadanie elektrowni nuklearnych. Tym niemniej, Iran odrzucił ofertę pomocy ze strony UE
w realizacji „bezpiecznego, opłacalnego ekonomicznie programu badań i budowy cywilnej elektrowni jądrowej, zgodnego
z układem”.
W roku 2006 Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję, w której domagała się od Iranu zawieszenia działalności
w dziedzinie badań jądrowych i zatwierdziła sankcje wobec Iranu. Za zgodą USA, UE zamierzała skłonić Iran do
zobowiązania się do zaniechania prac nad wzbogacaniem uranu poprzez złożenie oferty dostarczania surowców i
długofalowej pomocy w dziedzinie generowania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych.
Niektórzy uważają, że społeczność międzynarodowa powinna nadal stosować kombinację sankcji i zachęt w celu
skłonienia Iranu do zaniechania programu zbrojeń nuklearnych.
Inni zaś twierdzą, że Iran wyposażony w broń atomową będzie tak bardzo destabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie,
że atak wojskowy mający zniszczyć irańskie instalacje nuklearne jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

Zmiany klimatyczne
Wzrasta wpływ działalności człowieka na klimat. Szczególnie produkcja i wykorzystanie energii powoduje emisję
zanieczyszczeń, które zmieniają temperaturę, a to z kolei ma wpływ na środowisko i życie ludzkie. Problem ten występuje
w skali globalnej, zatem jego rozwiązania muszą być wdrażane przez poszczególne kraje oraz koordynowane na skalę
międzynarodową (jeśli jedne kraje zmniejszą emisję zanieczyszczeń, a inne nie, problem pozostanie nierozwiązany).
Uzależnienie energetyczne
Ponadto kraje UE są uzależnione od importu niemal połowy wykorzystywanej przez nie energii. Przewiduje się, że
to uzależnienie będzie wzrastać wraz ze zmniejszaniem się krajowych zasobów surowców energetycznych. Według
oficjalnych prognoz, w roku 2030 kraje UE będą zmuszone importować z Rosji aż 70% dostaw gazu. Przy kilku okazjach
Rosja wykorzystywała swoje zasoby energetyczne do wywierania nacisku na kraje sąsiednie.
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Różne podejścia – Globalny pokój i bezpieczeństwo
Argumenty za Argumenty przeciw
Różne podejścia do relacji UE z resztą świata
Izolacjonizm
Poszczególne kraje
wycofują się ze sceny
światowej i skupiają
na dbaniu o własne
bezpieczeństwo bez
angażowania się w
zagraniczne konflikty.
Zdanie się na USA
Poszczególne kraje nie
starają się zwiększyć
swoich wpływów na
scenie światowej w
sprawie własnego
bezpieczeństwa, polegając
na USA i ONZ i działając
pod przywództwem
USA w kwestiach
międzynarodowych.

Siła regionalna w
spolaryzowanym świecie
Kraje członkowskie i sama
UE starają się zwiększyć
swoje znaczenie i wpływać
na wydarzenia na świecie.
Nie wahają się występować
z własnymi inicjatywami
bez poparcia USA.
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1. Pozwala to uniknąć interwencji
wojskowych, które są kosztowne zarówno
w kategoriach życia ludzkiego, jak i w
kategoriach finansowych.
2. Zagraniczne konflikty to nie nasz interes,
a najlepszym sposobem zapewnienia sobie
bezpieczeństwa jest nie robienie sobie
wrogów.

1. Europa będzie chroniona przez USA,
naszego tradycyjnego sojusznika. Środki
amerykańskie są najbardziej odpowiednie
do ochrony bezpieczeństwa UE przed
zewnętrznymi zagrożeniami.
2. Jest to jedyna metoda zagwarantowania
jedności wśród krajów UE, gdyż ich
poglądy i historyczne relacje są zbyt
skomplikowane, by mogły podjąć wspólne,
skuteczne działania na zewnątrz.
3. Pozwala to UE na koordynację z interesami
USA i prezentowanie jednolitego frontu
wobec terroryzmu i tworzących się
mocarstw, jak Chiny czy Rosja.
1. Przyczynia się to do wzrostu stabilności na
świecie. Spolaryzowanie świata oznacza
równowagę pomiędzy krajami, natomiast
jednostronna amerykańska dominacja
pokazała swoje ograniczenia (np. w Iraku
czy Afganistanie)
2. Wzmacnia to zdolność krajów UE do
dbania o swoje interesy gospodarcze i
występowania na światowej scenie jako
wpływowa siła regionalna, zdolna do
pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.

1. Bezczynność jest moralnie nie do przyjęcia,
kiedy giną niewinni ludzie, a obrona pokoju
na świecie jest w naszym własnym interesie.
2. Przekonanie, że wycofanie się ze światowej
sceny ochroni nas przed globalnymi
konfliktami i zewnętrznymi zagrożeniami
jest pozbawiona podstaw.

1. Kraje UE i USA mają różne podejścia do
spraw międzynarodowych. Przykładowo,
amerykańskie podejście do demokracji,
praw człowieka czy zmian klimatycznych
nie jest identyczne z europejskim.
2. Interesy UE i USA nie są identyczne.
Przykładowo, uzależnienie energetyczne od
Rosji jest dużo silniejsze w UE niż w USA.
3. Zmniejszy to jedność między krajami
UE, gdyż niektórym z nich zależy na
specjalnych stosunkach z USA, a inne wolą
działać niezależnie.

1. Stanowiska krajów UE są zbyt
zróżnicowane. Nie są one w stanie uzgodnić
poglądów na sprawy międzynarodowe.
2. Takie podejście jest zbyt idealistyczne
i nie uwzględnia zmieniających się
warunków geopolitycznych – dominacji
USA, rosnącej siły Chin i innych krajów.
Europa musi dokonać wyboru między tymi
mocarstwami.
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Argumenty za Argumenty przeciw
Różne sposoby interwencji
Rozwój „miękkiej siły” i
działania dyplomatyczne
Poszczególne kraje
zwiększają swoje wpływy
na scenie światowej,
używając metod niemilitarnych („miękka
siła”), np. polityka
handlowa, embarga,
wspieranie rozwoju i groźby
zastosowania politycznej i
dyplomatycznej izolacji.

1. Interwencje wojskowe są kosztowne i często
przynoszą więcej szkód niż korzyści.
Kraje UE nie mają wystarczającej siły
wojskowej, by interweniować w razie
konfliktu.
2. UE ma największy na świecie rynek zbytu
i fundusze pomocowe. Są to potężne
narzędzia wpływów międzynarodowych.
3. Kraje UE i sama UE mają rozwiniętą sieć
misji dyplomatycznych oraz historyczne
powiązania z krajami całego świata. Mają
dobrą pozycje do odgrywania roli mediatora
w konfliktach.

1. „Miękka siła” jest nieskuteczna w
rozwiązywaniu najpoważniejszych
konfliktów.
2. Sankcje ekonomiczne szkodzą zwykłym
ludziom, ale rzadko zmieniają postępowanie
wrogo nastawionych rządów.
3. Dyplomacja UE jest zbyt rozdrobniona i
rozproszona, by skutecznie wpływać na
bieg wydarzeń.

Interwencja militarna w
ramach mandatu ONZ

1. Wymaga to zgody społeczności
międzynarodowej na interwencję zbrojną,
co zapewnia międzynarodowe poparcie.

Interwencja w globalnych
konfliktach może mieć
charakter wojskowy
wyłącznie za zgodą ONZ.

2. ONZ jest potężnym zabezpieczeniem przed
nieprzemyślaną interwencją wojskową
i nadaje jej legalność, która inaczej nie
istniałaby.

2. Z mandatem ONZ czy bez, interwencja
wojskowa zwykle raczej zaognia sytuację
niż prowadzi do rozwiązania konfliktu.

Jednostronna interwencja
militarna

1. W razie konfliktu zbrojnego, jedyną metodą
powstrzymania walk jest odpowiednio silna
interwencja wojskowa.

1. Obecna sytuacja w Iraku i Afganistanie
wskazuje, że nawet USA, największa
potęga militarna świata, nie może osiągnąć
swoich celów wyłącznie poprzez działania
militarne.

Poszczególne kraje używają
swoich sił zbrojnych do
interwencji w punktach
zapalnych, w razie potrzeby
bez mandatu ONZ.
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2. Gotowość do interwencji militarnej działa
odstraszająco, co przede wszystkim
zapobiega powstawaniu konfliktów.

1. Starania o zgodę ONZ spowalniają cały
proces, gdyż Chiny, Rosja i USA mają
prawo weta.

2. Interwencja wojskowa dodatkowo obniża
poziom bezpieczeństwa, bo powoduje
eskalację konfliktów.
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Argumenty za Argumenty przeciw
Różne podejścia do najbliższego sąsiedztwa UE
Bez polityki dobrego
sąsiedztwa i bez dalszego
rozszerzania UE
UE powinna skupić się
na własnym rozwoju
wewnętrznym, bez rozwijania
uprzywilejowanych stosunków z
krajami sąsiednimi.

1. Bogatsze kraje członkowskie nie
mogą sobie pozwolić na ogromne
dofinansowanie uboższych.
2. Im większa UE, tym trudniej będzie
osiągnąć wewnętrzną integrację
i porozumienie między krajami
członkowskimi. Priorytetem powinno
być wzmocnienie wewnętrzne.

1. Zakończenie procesu rozszerzenia
UE zmniejszy wpływ UE na rozwój
polityczno-gospodarczy krajów
sąsiednich.
2. Zakończenie procesu rozszerzenia UE
stworzy wrażenie, że UE zajmuje się
sama sobą, co zmniejszy jej wpływy
zagraniczne, szczególnie na Bliskim
Wschodzie.

Dalsze rozszerzanie UE jest
wykluczone.
Bez dalszego rozszerzania
UE, ale z większym
zainteresowaniem sąsiadami
UE nie przyjmuje nowych
członków, ale buduje
uprzywilejowane relacje z
krajami sąsiednimi. W ramach
„polityki dobrego sąsiedztwa”,
UE i kraje sąsiednie uzgadniają
reformy polityczno-gospodarcze.
Ograniczone rozszerzenie UE
UE powinna kontynuować
negocjacje z krajami obecnie
kandydującymi, ale dać wyraźnie
do zrozumienia, że będą one
musiały długo czekać na
przyjęcie do UE.
Nie są przyjmowane zgłoszenia
nowych kandydatów.

1. Siła przyciągania krajów UE może
stymulować poważne zmiany w krajach
sąsiednich.
2. Budowanie silnego „jądra” UE i
umożliwienie krajom sąsiednim
korzystania z niektórych aspektów UE
jest bardziej efektywne niż zbyt szybka
integracja zbyt wielu krajów.

1. Perspektywa rozszerzenia UE jest
potężnym narzędziem wspierania
interesów i wartości UE, zatem jest
istotne, by nie wstrzymywać procesu
rozszerzenia.
2. Takie kraje jak Turcja są dalekie od
spełnienia kryteriów akcesyjnych, ale
nie należy zamykać przed nimi drzwi.
Muszą natomiast spełnić kryteria
akcesyjne przed przyjęciem do UE. To
może potrwać.

1. Kraje aktualnie kandydujące do UE nie
zadowolą się drugorzędnymi relacjami
z UE; pragną pełnego członkostwa.
Stwarza to ryzyko wzmocnienia
antyunijnych nastrojów i spowodowania
ostrego sprzeciwu, zamiast zachęty do
reform i rozwoju.
2. Im większa będzie UE, tym większe
będą korzyści polityczno-gospodarcze.

1. Spowolnienie negocjacji akcesyjnych
może podkopać nastroje pro-unijne w
krajach kandydujących i zmniejszyć
zainteresowanie spełnieniem kryteriów
akcesyjnych.
2. Zdolność UE do absorpcji nowych
członków została nadszarpnięta ostatnią
falą rozszerzenia. Kolejne kraje muszą
być przyjmowane stopniowo i ostrożnie.

Kryteria przyjęcia są surowe i
rygorystycznie egzekwowane.
Nieograniczone rozszerzenie
UE
UE powinna przyspieszyć
negocjacje z krajami
kandydującymi.
Lista krajów kandydujących jest
otwarta. Kryteria przyjęcia są na
tyle elastyczne, by nie odstraszały
potencjalnych kandydatów.

1. Jest to najsilniejsza zachęta do
przeprowadzenia reform politycznogospodarczych w krajach
kandydujących. Przyjmowanie nowych
krajów powiększa wspólny rynek UE,
stymuluje rozwój gospodarczy, zapewnia
tańszą siłę roboczą i niweluje potrzebę
wyprowadzki poza Europę.
2. Im większa będzie UE, tym większe
będzie jej znaczenie na scenie
międzynarodowej.

1. UE już przeżyła dwie fale rozszerzenia
w ostatnich czterech latach. Teraz czas
na konsolidację.
2. Dalsze rozszerzenie UE sprawi, że
będzie ona zbyt zróżnicowana pod
względem zamożności, etnicznym,
religijnym, kulturalnym i edukacyjnym.
Czas określić granice UE.
3. Akcesja Turcji zwiększy migrację
Turków do krajów UE.

3. Akcesja Turcji pomoże Bliskiemu
Wschodowi, tworząc pomost między
Europą a światem islamu.
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Poziom działania – Globalny pokój i bezpieczeństwo
Co robi UE

Fakty

Obecnie kompetencje w sprawach polityki zagranicznej należą zasadniczo do krajów
członkowskich. Jednak rola UE wzrasta z czasem.

19 krajów UE należy do
NATO

Wraz z rozszerzeniem UE musiała ona zdefiniować swoje relacje z resztą świata. Dlatego
też od 1993 roku UE rozwija wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (CSFP), co
umożliwia wspólne działanie. W 1999 roku mianowany został Wysoki Przedstawiciel ds.
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Wielka Brytania i Francja,
obok Chin, Rosji i USA, są
stałymi członkami Rady
Bezpieczeństwa ONZ.

UE nie posiada europejskich sił zbrojnych pod wspólnym dowództwem, ale armie
poszczególnych krajów członkowskich zaliczają się do najlepiej wyposażonych na świecie.
Kraje UE odgrywają ważną rolę w Pakcie Północnoatlantyckim (NATO).
UE współfinansuje konkretne inicjatywy międzynarodowe (np. ONZ-towską cywilną
administrację Kosowa czy Autonomię Palestyńską). W 2003 roku UE rozpoczęła
pierwsze misje pokojowe na Bałkanach i w środkowej Afryce w ramach nowej
europejskiej polityki obronnej i bezpieczeństwa.
UE prowadzi wspólną politykę handlową, która należy do jej wyłącznych kompetencji:
kraje członkowskie nie mają prawa podejmować decyzji dotyczących polityki handlowej
niezależnie od UE.
UE wspiera kraje rozwijające się. Unia może zawiesić lub zlikwidować stosunki handlowe
czy udzielanie pomocy, jeśli kraj partnerski narusza prawa człowieka.
UE wdrożyła również „politykę dobrego sąsiedztwa” z krajami Północnej Afryki,
Bliskiego Wschodu, Bałkanów i Europy Wschodniej. Opiera się ona na obustronnym
zaangażowaniu w ochronę demokracji i praw człowieka, poszanowania prawa, dobrego
zarządzania, zasad gospodarki rynkowej i zrównoważonego rozwoju.

Łącznie kraje UE są
największym na świecie
eksporterem i drugim co do
wielkości importerem po USA.
W łącznym ujęciu, UE oraz
jej 27 krajów członkowskich
są największym na świecie
źródłem pomocy finansowej
dla biednych krajów.
Kraje członkowskie UE
planują wydawać około
1% sumy swoich budżetów
na udzielanie pomocy
międzynarodowej. Łącznie z
UE, przeznaczają na ten cel
około dwa razy więcej niż
USA.

UE posiada przedstawicielstwa dyplomatyczne na zewnątrz. Niektórzy uważają, że UE
powinna stać się członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i zastąpić w tej roli Francję i
Wielką Brytanię.

Niektórzy twierdzą, że koordynacja wewnątrz UE jest niewystarczająca, że Unia nie ma wystarczająco silnych instrumentów ani
wystarczająco spójnych strategii do rozwiązywania problemów globalnego bezpieczeństwa.
Natomiast inni twierdzą, że te sprawy powinny pozostać w gestii krajów członkowskich, które mogą skuteczniej rozwiązywać te
problemy.

Na jakim poziomie powinny być podejmowane decyzje w sprawach polityki zagranicznej – przez Unię czy
przez poszczególne kraje członkowskie?
Na jakim – jeśli jakimkolwiek – poziomie koordynacji i konsultacji?
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Europa Jutra

Obecnie

Argumenty za Argumenty za
Podejście 1
Wspólne
decyzje na
poziomie UE

Podejście 2
Różne
prędkości

Podejście 3

f

Wsparcie,
koordynacja,
działania
uzupełniające

Podejście 4
Brak roli UE

1. Podejmowanie decyzji dotyczących
globalnego bezpieczeństwa na poziomie
UE zapewnia większa siłę niż samodzielne
działania krajów członkowskich.
2. Sprzyja to solidarności krajów członkowskich
w obliczu rywalizujących strategii innych
krajów.

2. Powoduje to ryzyko zbyt dużej centralizacji
władzy w Brukseli i powstawania napięć
między krajami członkowskimi.

3. Umożliwia to tworzenie bardziej spójnej,
paneuropejskiej polityki gospodarczospołecznej, z korzyścią dla wszystkich
obywateli Unii.

3. Może to ograniczyć suwerenność
poszczególnych krajów. Uniemożliwiłoby to
rządom realizację polityki, jaką uznają za
najlepszą dla swoich krajów.

1. Zapewnia to większe poszanowanie autonomii
poszczególnych krajów. Poszczególne kraje
mogą zdecydować się na współpracę z
innymi, jeśli uznają to za słuszne.

1. Brak skutecznej koordynacji zmniejszy
rolę UE w świecie. Kraje europejskie są
zbyt słabe, by występować samodzielnie na
światowej scenie.

2. Każdy kraj ma własne potrzeby i możliwości,
powinien więc sam decydować o poziomie
współpracy z innymi.

2. Istnieje ryzyko, że niektóre kraje ograniczą
się do korzystania z wysiłków innych.

1. W rzeczywistości kraje członkowskie już
często współpracują nieformalnie i jest to
zupełnie wystarczające.

1. Takie podejście nie prowadzi do
wypracowania spójnych, długofalowych
strategii międzynarodowych, dzięki którym
UE mogłaby stać się prawdziwie globalnym
graczem na scenie światowej.

2. Umożliwia to działanie, jeśli kraje UE
osiągną porozumienie (np. realizację
misji pokojowych czy odbudowę pewnych
obszarów po zakończeniu konfliktu) bez
naruszania narodowej niezależności.

1. Każdy kraj członkowski ma własne
priorytety, jeśli chodzi o kwestie globalne.
Rządy poszczególnych krajów są najbardziej
kompetentne do podejmowania decyzji o
działaniu.
2. Angażowanie własnych żołnierzy w działania
zbrojne jest poważną decyzją, która powinna
pozostać w rękach rządów wybranych przez
swoich obywateli.
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1. Nie można realistycznie oczekiwać, że kraje
członkowskie uzgodnią wspólne stanowisko.
Różnice priorytetów i strategii są na to zbyt
duże.

2. Jeśli stosowana jest tylko koordynacja działań
zamiast współdecydowania, niektóre kraje są
wręcz zachęcane do korzystania z wysiłków
innych i obrony własnych interesów kosztem
innych.
1. Bez wspólnego działania krajów UE nie mogą
one wpływać na rozwój sytuacji światowej,
gdyż są za małe, by mieć wpływ równoważny
z potęgami takimi, jak USA, Rosja czy Chiny.
2. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy
wewnętrznym rozwojem UE a jej działaniami
międzynarodowymi. Wewnętrzna
koordynacja nie będzie skuteczna bez
koordynacji na zewnątrz UE.
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Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje i zgłaszać pytania?
Informacje o inicjatywie:
www.tomorrowseurope.eu
Telefon: + 32 2 229 11 59

f Powiedz, co myślisz, na YAHOO! Answers
Angielski:

http://uk.answers.yahoo.com

Niemiecki:

http://de.answers.yahoo.com

Francuski:

http://fr.answers.yahoo.com

Włoski:

http://it.answers.yahoo.com

Hiszpański:

http://es.answers.yahoo.com

f Osobom zainteresowanym aktualnościami UE polecamy portal medialny EurActiv:
UE:

http://www.euractiv.com/en/ angielski
http://www.euractiv.com/fr/

francuski

http://www.euractiv.com/de/ niemiecki
Bułgaria:

http://evropa.dnevnik.bg/

Republika Czeska:

http://www.euractiv.cz/

Francja:

http://www.euractiv.fr/

Węgry:

http://www.euractiv.hu/

Polska:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Rumunia:

http://www.euractiv.ro/

Słowacja:

http://www.euractiv.sk/

f Partie polityczne w Parlamencie Europejskim:
z

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów)
i Europejskich Demokratów: http://www.epp-ed.eu/

z

Grupa Socjalistów w Parlamencie Europejskim: http://www.socialistgroup.eu/

z

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy: http://www.alde.eu/

z

Unia na Rzecz Europy Narodów: http://www.uengroup.org/

z

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie: http://www.greens-efa.org/

z

Konfederacja Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordycka Zielona Lewica: http://www.guengl.eu/

z

Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność: http://www.its-pe.eu/

z

Grupa Niezależność/Demokracja: http://indemgroup.org/
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Informacje o Deliberative Polling®
Deliberative Polling® to proces powszechnych konsultacji, w ramach którego wśród naukowo wybranych prób respondentów przeprowadzane są
ankiety poprzedzające poważne dyskusje o danym problemie i następujące po takiej dyskusji. Proces ten został opracowany przez prof. Jamesa S.
Fishkina w roku 1988. Jego zastosowania w różnych krajach świata są efektem współpracy z prof. Robertem C. Luskinem. Badacze ci, wspólnie z
różnymi partnerami, prowadzili projekty w USA, Wlk. Brytanii, Australii, Kanadzie, Danii, na Węgrzech, we Włoszech, Bułgarii, Chinach i Irlandii
Północnej.
Deliberative Polling® jest znakiem towarowym Jamesa S. Fishkina. Wszelkie przychody z tego znaku towarowego są wykorzystywane do wspierania
badań w ośrodku Center for Deliberative Democracy, Stanford University.
Więcej na temat procesu Deliberative Polling: http://cdd.stanford.edu

Dokument opracowany przez Notre Europe z pomocą Rady Unii Europejskiej ds. Relacji Zewnętrznych, Euractiv, Europejskiego Ośrodka Studiów
Politycznych, Institutul European din România, Centre for public policy PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, Center for Liberal Strategies, Nyt Europa,
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, E3G
Oryginalna wersja tego dokumentu została opracowana w języku angielskim. Tłumaczenia mogą od niej odbiegać.
Wersję ostateczną opracowano 7 września 2007 r.
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