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I. Historia i sposób funkcjonowania UE
Historia Unii Europejskiej
Współczesna Unia Europejska jest bezpośrednim rezultatem dążenia europejskich polityków do zapobieżenia konﬂiktom zbrojnym
po II wojnie światowej. Głównym celem było ściślejsze powiązanie państw członkowskich poprzez współpracę przemysłową i
gospodarczą. Od tego czasu zadania UE zwiększyły się w odpowiedzi na nowe wyzwania i większą ilość krajów, które do niej
dołączyły.
1950:

Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman proponuje zintegrowanie przemysłów węgla i stali Europy
Zachodniej. Prowadzi to do traktatu paryskiego i utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS) w 1951, z
sześcioma członkami: Belgią, Francją, Włochami, Luksemburgiem, Holandią i Niemcami Zachodnimi (NRF).

1957:

Te same sześć krajów podpisuje traktat rzymski, tworząc Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Zaczęły one usuwać bariery handlowe między sześcioma krajami i zdążać w
kierunku utworzenia ‘wspólnego rynku’..

1967:

Instytucje EWG, EWWS i EURATOM zostały połączone w celu stworzenia jednego zespołu instytucji: Komisji Europejskiej,
Rady Europy i Parlamentu Europejskiego (z członkami wybieranymi wstępnie przez krajowe parlamenty).

1973:

Do Wspólnoty Europejskiej (WE) dołączyły Dania, Irlandia i Wielka Brytania.

1979:

Mają miejsce pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego z wyborcami w każdym z państw członkowskich
Wspólnoty Europejskiej.

1981:

Grecja wstępuje do Wspólnoty Europejskiej.

1986:

Portugalia i Hiszpania wstępują do Wspólnoty Europejskiej.
Jednolity Akt Europejski zostaje podpisany przez rządy WE, zapewniając stworzenie wspólnego rynku, na którym ludzie,
towary, kapitał i usługi mogą być swobodnie przemieszczane.

1992:

Podpisany zostaje traktat z Maastricht, tworzący Unię Europejską i wprowadzający nowe zasady współpracy między
rządami państw członkowskich – na przykład w zakresie obrony, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Liderzy UE uzgadniają również stworzenie w ciągu 10 lat Unii Gospodarczej i Monetarnej, ze wspólną walutą zarządzaną
przez Europejski Bank Centralny.
Wspólny Rynek jest oﬁcjalnie stworzony, ale wiele pozostaje do zrobienia, aby obietnica swobodnego przepływu ludzi,
towarów, kapitału i usług stała się rzeczywistością.

1995:

Austria, Finlandia i Szwecja wstępują do Unii Europejskiej.

1999:

Europejska wspólna waluta – euro – zostaje oﬁcjalnie wprowadzona i 11 państw członkowskich przyjmuje ją jako swoją
oﬁcjalną walutę, tworząc strefę euro.

2001:

Grecja dołącza do strefy euro.
Zostaje podpisany traktat nicejski, reformujący instytucje UE. Ma on za zadanie przygotować Unię do rozszerzenia
związanego z przyjęciem dziesięciu nowych państw członkowskich w 2004 r.
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Euro staje się rzeczywistością 1 stycznia, kiedy banknoty euro i monety zastępują krajowe waluty w 12 z 15 krajów
będących członkami UE:
Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy.
W celu przedyskutowania przyszłości Europy zaczyna działać „Konwent” , w którym biorą udział przedstawiciele rządów
i parlamentów państw członkowskich oraz krajów oczekujących na wstąpienie do UE, Komisja Europejska i Parlament
Europejski.

2003:

Konwent przedstawia swój projekt „Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Unii Europejskiej” liderom UE. Rządy
państw członkowskich rozpoczynają dyskusje nad tymi propozycjami.

2004:

Nowych dziesięć krajów dołącza do UE, wliczając w to osiem z Europy Wschodniej i Środkowej. Są to: Estonia, Litwa,
Łotwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry oraz Cypr i Malta.

A deliberative polity-making project

2002:

Liderzy UE osiągnęli porozumienie dotyczące traktatu konstytucyjnego, który zawiera w sobie wszystkie poprzednie
traktaty UE w jednym dokumencie i wprowadza zmiany do sposobu działania Unii.
Państwa członkowskie mają dwa lata na ratyﬁkowanie traktatu, który może nabierze mocy, jeśli zostanie zaakceptowany
przez wszystkie państwa członkowskie UE.
2005:

Referenda dotyczące traktatu konstytucyjnego zostają przeprowadzone w czterech krajach: Luksemburg i Hiszpania
głosują za, ale Francja i Holandia głosują przeciw.

2007:

Do UE przystępują Rumunia i Bułgaria, dzięki czemu całkowita liczba państw członkowskich wynosi 27.
Słowenia przystępuje do strefy euro.
Przywódcy UE rozpoczynają negocjacje nad nowym traktatem, który zostaje podpisany w Lizbonie, w grudniu 2007.
UE obchodzi 50 rocznicę powstania.

2008:

Cypr i Malta przystępują do strefy euro.
Rozpoczyna się proces ratyﬁkacji traktatu lizbońskiego przez 27 państw członkowskich. 24 państwa przeprowadzają
ratyﬁkację przez parlamenty narodowe, ale w referendum w Irlandii zagłosowano na „nie”. Rozpoczęto dyskusje nad tym,
jak zareagować na irlandzkie weto.

2009:

Do strefy euro dołącza Słowacja, dzięki czemu ogólna liczba państw, które przyjęły jedną walutę, wynosi 16.
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Jak działa Unia Europejska?
Trzy główne instytucje odpowiedzialne są za codzienne
funkcjonowanie Unii Europejskiej: Komisja Europejska,
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Dwa inne
ciała – Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Europejski
Trybunał Obrachunkowy – grają główną rolę, odpowiednio,
w zapewnieniu, że europejskie prawo jest przestrzegane i
że budżet UE jest wydawany prawidłowo. Europejski Bank
Centralny jest odpowiedzialny za zarządzanie euro.

Komisja Europejska
Jest to kierownik lub „służba państwowa” UE. Pełni cztery
główne role:
• proponowanie nowych praw UE;
• zarządzanie i wdrażanie polityki UE i budżetu;
• wzmacnianie praw europejskich (wraz z Europejskim
Trybunałem Sprawiedliwości);
• reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej, a w
pewnych obszarach negocjowanie umów międzynarodowych w imieniu UE jako całości.
Co pięć lat nowy przewodniczący i członkowie Komisji
(obecnie po jednym z każdego z 27 państw członkowskich) są
nominowani przez rządy UE i zatwierdzani przez Parlament
Europejski. Każdy Komisarz jest odpowiedzialny za określony
obszar polityki UE i ma małe biuro i departament, w którym
zatrudnieni są stali urzędnicy UE, znajdujący się w Brukseli.
Komisja jest politycznie odpowiedzialna przed Parlamentem
Europejskim, który jest władny odwołać przewodniczącego i
członków na podstawie postawionych im zarzutów.
Na mocy traktatu lizbońskiego liczba komisarzy europejskich
zostałaby zmniejszona do dwóch trzecich liczby państw
członkowskich UE, zgodnie z zasadą racjonalności.

Rada Unii Europejskiej
Jest to najważniejszy organ decyzyjny UE.
Składa się z ministrów rządowych, po jednym z każdego
państwa członkowskiego. Każdy minister bierze w niej udział,
w zależności od tematów, jakie są dyskutowane (tzn., na
przykład, minister środowiska z każdego kraju UE zasiada w
Radzie ds. Środowiska, a ministrowie rolnictwa spotykają się
w Radzie ds. Rolnictwa).
Premierzy lub prezydenci 27 państw członkowskich oraz
przewodniczący Komisji Europejskiej spotykają się jako
„Rada Europejska” na ogół cztery razy do roku. Te spotkania
na szczycie ustalają zakres polityki UE i rozwiązują kwestie,
które nie mogą być uregulowane na niższym poziomie.
Traktat lizboński przewiduje, że Radzie Europejskiej przewodniczyłby przewodniczący mianowany przez przywódców

unijnych na jednokrotnie ponawianą kadencję 2,5 lat.
Rada ma sześć głównych zadań:
• uchwalanie prawa UE (w większości przypadków robi to
wspólnie z Parlamentem Europejskim, ale w niektórych
bardzo delikatnych kwestiach decyduje sama);
• koordynowanie ogólnej polityki ekonomicznej państw
członkowskich UE;
• zawieranie międzynarodowych umów między UE i innymi
krajami lub organizacjami międzynarodowymi;
• zatwierdzanie budżetu UE, wspólnie z Parlamentem
Europejskim;
• rozwijanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
UE;
• koordynowanie współpracy między krajowymi sądami i
siłami policji w sprawach kryminalnych.
Większość tych zadań odnosi się do obszarów, w których
państwa członkowskie UE zgodziły się na dzielenie swojej
suwerenności i przekazanie mocy podejmowania decyzji
UE. Jednak odnośnie do dwóch ostatnich spraw państwa
członkowskie przekazały Unii tylko bardzo ograniczone
uprawnienia, ale zgodziły się pracować wspólnie nad wieloma
zagadnieniami („współpraca międzyrządowa”).
Traktat lizboński przewiduje zwiększenie tych uprawnień. W
celu wzmocnienia wpływów Unii na arenie międzynarodowej
stworzone zostałoby również nowe stanowisko Wysokiego
Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa oraz własna służba dyplomatyczna UE.
W wielu kwestiach Rada podejmuje decyzje „większością
kwaliﬁkowaną głosów”. Jest to system, w którym każdy kraj
ma pewną liczbę głosów w przybliżeniu proporcjonalną do
wielkości jego populacji. W traktacie lizbońskim przewidziano
przejście na system głosowania „podwójną większością”,
w którym wejście w życie propozycji prawodawczych
wymagałoby przyjęcia ich przez co najmniej 55% państw
członkowskich reprezentujących co najmniej 65% populacji
UE.
Jednak decyzje dotyczące najbardziej delikatnych zagadnień,
wliczając w to zmiany w traktatach UE oraz przystępowanie
nowych państw do Unii, są podejmowane jednogłośnie,
dając każdemu z krajów prawo weta. Zgodnie z traktatem
lizbońskim liczba kwestii podlegających jednogłośnemu
głosowaniu zostałaby ograniczona, przez co głosowanie
większościowe obowiązywałoby w ok. 50 nowych obszarach
legislacyjnych.
Radzie przewodniczy każde z państw członkowskich
w systemie rotacyjnym, co sześć miesięcy, w systemie
znanym jako prezydentura rotacyjna. W traktacie lizbońskim
przewidziano, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej
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Parlament Europejski
Parlament Europejski reprezentuje obywateli UE, a jego
członkowie są bezpośrednio wybierani co pięć lat. Każdy
obywatel UE, który jest zarejestrowany na liście wyborczej,
jest do tego uprawniony.
Obecny Parlament, który został wybrany w czerwcu 2004 r.,
ma 785 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich
UE. Na sali obrad nie siedzą krajami, lecz w siedmiu europejskich ugrupowaniach, według przynależności politycznej.
Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa jest obecnie
największą grupą, zaś centrolewicowa Partia Europejskich
Socjalistów jest druga pod względem wielkości.
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przewodniczyłby szczytom UE, osoba odpowiedzialna
za unijną politykę zagraniczną przewodziłaby zebraniom
ministrów spraw zagranicznych, a zasada rotacyjności
obowiązywałaby nadal w odniesieniu do wszystkich innych
zebrań Rady.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Jest to znajdujący się w Luksemburgu sąd, w którego składzie
są sędziowie z każdego państwa członkowskiego i jest on
odpowiedzialny za zapewnienie, że państwa członkowskie
działają zgodnie z prawem, którego zgodziły się przestrzegać
oraz że prawo UE jest interpretowane i stosowane w taki sam
sposób w każdym z państw członkowskich.

Europejski Trybunał Obrachunkowy
Ten znajdujący się w Luksemburgu sąd składa się z
przedstawicieli każdego państwa członkowskiego i monitoruje
sposób wydawania budżetu UE. Jest odpowiedzialny za
zapewnienie, że fundusze UE są właściwie zbierane i
wydawane zgodnie z prawem, ekonomicznie i na cele, na
które zostały przeznaczone.

Członkowie Parlamentu Europejskiego reprezentują różne
punkty widzenia na temat UE, od tych silnie popierających
ściślejszą integrację europejską do tych, które chcą, żeby ich
kraje opuściły UE.
Parlament ma cztery główne role:
• uchwalanie prawa unijnego, wspólnie z Radą w wielu
różnych kwestiach;
• sprawowanie demokratycznego nadzoru nad innymi
instytucjami UE;
• zatwierdzanie lub odrzucanie budżetu proponowanego
przez Radę;
• uzgadnianie, wraz z Radą, przyjęcia nowych krajów do
UE.
Parlament jest jedyną instytucją Unii, która jest w całości
otwarta na publiczną krytykę: zbiera się publicznie i jego
debaty, opinie i rezolucje są publikowane.
W traktacie lizbońskim przewidziano redukcję liczby członków
Parlamentu Europejskiego do 750 plus przewodniczący.
Zwiększona zostałaby również rola Parlamentu poprzez
dopuszczenie go do podejmowania decyzji w większej ilości
obszarów.

Kto decyduje?
Pomimo tego że Komisja Europejska proponuje nowe
prawa, to właśnie Rada Unii Europejskiej (składająca
się z ministrów, którzy są odpowiedzialni przed swoimi
krajowymi parlamentami i wyborcami) i Parlament Europejski
(którego członkowie są bezpośrednio odpowiedzialni przed
wyborcami) decyduje o tym, czy je przyjąć czy nie.
W obszarach, w których te dwie instytucje mają wspólne
prawo podejmowania decyzji, propozycje przechodzą proces
negocjacji opracowany tak, aby stworzyć porozumienie w
ostatecznym kształcie legislacyjnym. Może to trwać wiele
miesięcy lub lat.
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II. Imigracja
W wielu państwach członkowskich UE imigracja
jest delikatną kwestią polityczną. Toczy się wielka
debata, której celem jest odpowiedź na pytanie, czy
udostępnienie osobom spoza obszaru Unii prawa
do pobytu i zatrudnienia w UE wywiera pozytywny czy
negatywny wpływ na gospodarki i społeczeństwa państw
członkowskich. Gorąca dyskusja dotyczy również tego,
jak stanowcze powinny być działania rządów w zakresie
zapobiegania napływowi nielegalnych imigrantów i odsyłania
osób przebywających nielegalnie na terenie UE.
Argumenty te nasilają się w dobie kryzysu gospodarczego,
który przyczynia się do wzrostu bezrobocia w wielu częściach
Europy i zwiększenia nacisku na budżety państw.
Ponadto państwa członkowskie muszą sobie radzić z
wyzwaniami spowodowanymi wzrostem różnorodności
populacji, z gwałtownymi zmianami społecznymi, kulturowymi
i religijnymi zachodzącymi w unijnych społeczeństwach,
które jedni uznają za pozytywny przejaw rozwoju, a inni
za źródło obaw związanych z jednej strony z potencjalnym
zagrożeniem dla tradycyjnego europejskiego „sposobu
życia”, a z drugiej strony ze wzrostem rasizmu i dyskryminacji
wobec migrantów i mniejszości etnicznych.
Unijna polityka imigracyjna zajmuje się wyłącznie osobami
pochodzącymi z innych państw świata, które pracują i
mieszkają na obszarze UE. Nie dotyczy ona obywateli 27
państw członkowskich UE, którzy posiadają prawo do pobytu
i zatrudnienia na terenie całej Unii (chociaż część państw
członkowskich nałożyła tymczasowe ograniczenia tego
prawa dla obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
które wstąpiły do UE w latach 2004 i 2007). W związku z
powyższym kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.
Innym tematem intensywnej debaty jest kwestia integrowania
migrantów w celu umożliwienia im pełnego uczestnictwa w
życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, obywatelskim
i kulturalnym kraju przyjmującego, co skłania do dyskusji na
temat stopnia, w jakim migranci powinni się dostosować
do nowego społeczeństwa, w którym żyją, oraz czy mogą
dowolnie przestrzegać własnych tradycji i zwyczajów.
Zagadnienie to wykracza jednak poza zakres niniejszego
opracowania.
Treść opracowania nie uwzględnia także kwestii
składania wniosków o azyl przez osoby szukające
ochrony międzynarodowej na terenie UE w obawie przed
prześladowaniami w kraju ojczystym, a nie z uwagi na
przyczyny ekonomiczne.

Toczy się również dyskusja na temat terminu, jakim
określa się osoby przekraczające granicę, przebywające i
zatrudnione w kraju bez niezbędnego pozwolenia. Pojawiły
się liczne opinie, iż do takich osób nie należy stosować
określenia „nielegalni migranci”, ponieważ „nielegalny” nie
może być człowiek, a jedynie jego działania. Z tego względu
preferuje się określenie „o nieuregulowanym statusie”. Aby
uniknąć komplikacji, w niniejszym dokumencie zastosowano
termin „nielegalny”, ponieważ jest on najczęściej używany w
debacie publicznej.

Kwestie kluczowe
Kluczowym wyzwaniem dla twórców polityki UE i
poszczególnych państw członkowskich jest pogodzenie
różnych celów polityk na ten temat: przyciągania migrantów
spoza UE, co zdaniem wielu jest potrzebne z przyczyn
gospodarczych, przy równoczesnym zniechęcaniu do
nielegalnego przekraczania granicy UE.
Te dwie kwestie – legalnej i nielegalnej migracji – są ze
sobą ściśle powiązane i często mylone z debatą na temat
zwalczania nielegalnej migracji, która w przekonaniu wielu
osób jest debatą na temat stopnia, w jakim powinno się
zezwalać na legalną migrację lub wręcz do niej zachęcać.
Skłania to wiele państw członkowskich UE do przyjęcia
dwojakiego rozwiązania: wzmacniania własnych i unijnych
granic w celu powstrzymania nielegalnego napływu osób do
Unii Europejskiej, przy jednoczesnym otwieraniu kanałów
legalnej migracji, aby przyciągnąć pracowników, którzy
wypełnią luki w unijnym rynku pracy, tj. brak przedstawicieli
określonych zawodów. Podnoszone są argumenty, iż
wiarygodność unijnych polityk dotyczących legalnej migracji
może zagwarantować jedynie skuteczne prowadzenie polityk
UE w dziedzinie nielegalnej migracji.
Z niżej opisanych przyczyn, w rzeczywistości na szczeblu
unijnym dokonują się głównie postępy w dziedzinie rozwoju
bardziej surowych mechanizmów kontroli (kontrola graniczna
osób napływających do obszaru Unii itp.) i regulowania
nielegalnej migracji niż harmonizowania polityk dotyczących
legalnej migracji.
W tym kontekście pojawia się pytanie „kto i za co powinien
być odpowiedzialny”. W jakim stopniu poszczególne państwa
członkowskie UE mogą samodzielnie decydować o polityce
imigracyjnej i w jakim zakresie należy zajmować się tą
kwestią na szczeblu UE lub wręcz globalnym w dobie, gdy
przemieszczanie się pomiędzy państwami jest znacznie
ułatwione?
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Blisko 4% populacji UE stanowią migranci spoza obszaru
Unii. Zamieszkują oni na terenie UE z wielu powodów, w
tym z uwagi na pracę, naukę lub potrzebę dołączenia do
członków rodziny.
Szacuje się, iż na świecie żyje obecnie ponad 200 milionów
migrantów (3% światowej populacji), w tym 42 miliony
zamieszkują na obszarze UE, z czego 14 milionów to
obywatele UE mieszkający w innym państwie członkowskim,
a 28 milionów to osoby urodzone poza obszarem Unii.
Struktura migracji zmienia się w zależności od obszaru
UE. Obcokrajowcy (zarówno obywatele krajów należących,
jak i nienależących do UE) stanowią mniej niż 4% łącznej
populacji w Finlandii i na Węgrzech. Z kolei w Luksemburgu
stanowią ponad jedną trzecią populacji.
Kategorie i pochodzenie migrantów są również bardzo
różne. We Francji rodziny migrantów przebywających w
kraju stanowią więcej niż połowę wszystkich osób, które w
ostatnich latach wyemigrowały do Francji, podczas gdy inne
państwa przyjmują większy odsetek nowych pracowników
migrujących. W Niemczech największą populacją migrantów
są Turcy, a w Wielkiej Brytanii do trzech najliczniejszych
populacji migrantów należą Irlandczycy, Hindusi i Polacy.
Jednak, ogólnie rzecz biorąc, powiększająca się przepaść
pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi krajami prowadzi
do wzrostu migracji, a położenie geograﬁczne UE poddaje
szczególnej presji jej południowe i wschodnie granice
zewnętrzne.
Wielu migrantów przebywa i pracuje na terenie UE legalnie,
posiadając niezbędne wizy. Dokładna liczba migrantów w
danym kraju zależy od polityki imigracyjnej przyjętej przez
jego rząd oraz od liczby legalnych migrantów, jaką dane
państwo decyduje się przyjąć.
Jednak są również migranci, którzy przedostają się na teren
UE w sposób nielegalny (bez wymaganej wizy) lub w sposób
legalny, ale przedłużają swój pobyt i pracują nielegalnie,
pomimo wygaśnięcia terminu ważności ich wizy. Z danych
Komisji Europejskiej wynika, iż w 2006 r. na terenie UE
przebywało 8 milionów nielegalnych imigrantów, z których
ponad połowa wjechała na obszar Unii w sposób legalny, a
następnie przekroczyła termin legalnego pobytu.
Debata na temat liczby migrantów przyjmowanych co roku
przez UE toczy się w kontekście zmian zachodzących
w europejskiej populacji, która w niektórych państwach
UE zaczęła się przekształcać w populację malejącą i
starzejącą z uwagi na spadek dzietności i wydłużenie życia
społeczeństw.
Ogólnie rzecz biorąc, do roku 2050 przewiduje się spadek
aktualnej liczebności populacji z 495 milionów do 472
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Podstawowe fakty

milionów, przy czym obecna liczba osób w wieku powyżej
64 lat ma wzrosnąć z 81 milionów do ponad 141 milionów,
a liczba osób poniżej 15 roku życia spadnie z blisko 80
milionów do niewiele ponad 63 milionów (przy czym struktura
populacji różni się w zależności od kraju).
W razie sprawdzenia się powyższych prognoz, zmniejszy się
liczba osób aktywnych zawodowo, utrzymujących rosnącą
liczbę ludzi starszych i emerytów. Skutkiem takiej sytuacji
będzie niedobór chętnych do wykonywania pewnych rodzajów
prac oraz zwiększenie nakładów na państwo opiekuńcze
z uwagi na malejącą liczbę podatników zarabiających na
emerytury, opiekę zdrowotną itp. dla osób starszych.

Kluczowe
zagadnienia debaty
na temat imigracji
Wielu specjalistów twierdzi, iż problemu niedoboru
pracowników nie rozwiąże sam wzrost dzietności
społeczeństwa
ani
liczby
prowadzonych
szkoleń
zawodowych. Opinie te zapoczątkowały rozmowy na temat
roli, jaką powinna, o ile w ogóle powinna, odgrywać legalna
migracja w rozwiązywaniu problemu niedoborów i rozwoju
siły roboczej UE, a głównym tematem dyskusji stały się skład
i liczba migrantów.
Wielu pracodawców coraz częściej narzeka na trudności
w znalezieniu potrzebnych pracowników pośród obywateli
swojego kraju. Poza tym uważają oni, iż pomimo wzrostu
bezrobocia w UE spowodowanego kryzysem gospodarczym
w pewnych sektorach nadal brakuje pracowników.
Ponadto większość migrantów jest zatrudniona w krajach
UE jako pracownicy niskowykwaliﬁkowani. Zwolennicy
przyjęcia większej liczby migrantów argumentują, iż ambicje
Unii Europejskiej utrzymania pozycji globalnego gracza
gospodarczego i światowego przywództwa w kluczowych
sektorach (takich jak technologia i usługi) oznaczają, że
potrzebuje ona większej liczby wysoko wykwaliﬁkowanych
specjalistów, którzy mogą być dostępni w większych ilościach
w innych częściach świata.
Postulują oni dwojakie podejście: zastosowanie środków
w celu utworzenia lepiej wyszkolonej krajowej siły roboczej
połączone z przyjmowaniem większej liczby migrantów w
celu wyrównania pozostałych braków.
Zdaniem innych Europa nie potrzebuje migrantów do
rozwiązania problemu niedoborów. Swoje stanowisko
uzasadniają oni rosnącym poziomem bezrobocia w niektórych
państwach członkowskich UE i utrzymują, iż rozwiązaniem
problemu będzie ponowne przeszkolenie pracowników
krajowych, aby umożliwić im zdobycie potrzebnych
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kompetencji i ułatwić zmianę stanowiska pracy lub zawodu.
Przeciwnicy przyjmowania zwiększonej liczby migrantów
uważają, iż spowodowałoby ono zbyt duże obciążenie
świadczeń publicznych, takich jak świadczenia mieszkaniowe
lub medyczne, nakładając na i tak już nadwyrężone budżety
państw kolejne wydatki na zapewnienie niezbędnych,
dodatkowych świadczeń.
Opiniom tym towarzyszy obawa o społeczny, kulturowy i
religijny wpływ wywierany przez migrantów na społeczności
lokalne. Niektórzy są zdania, iż migranci doprowadzą do
fundamentalnej zmiany europejskiego „sposobu życia”,
zwracając szczególną uwagę na wpływ rozwoju społeczności
muzułmańskiej na społeczność Europy w ostatnich
latach. Słychać również głosy zaniepokojenia postępującą
fragmentacją społeczeństw europejskich, przejawiającą
się kultywowaniem przez migrantów i całych społeczności,
w których żyją, własnych tradycji i zwyczajów zamiast
dostosowania się do rosnącej różnorodności.
Z kolei inni argumentują, iż większe zróżnicowanie populacji
może stanowić zaletę społeczeństwa jako całości i wskazują
na fakt płacenia przez legalnych migrantów podatków,
które, tak jak w przypadku ‘krajowych’ pracowników, są
przeznaczane na dodatkowe świadczenia publiczne.
Także w tym przypadku debata na temat kosztu świadczeń
publicznych zapewnianych migrantom jest często mylona
z debatą na temat kosztów związanych z nielegalnymi
migrantami. Liczne umowy międzynarodowe przewidują
zapewnienie nielegalnym migrantom prawo do podstawowej
opieki medycznej, a ich dzieciom prawo uczęszczania do
szkoły, ponieważ te prawa są uznawane za fundamentalne
prawa człowieka. W praktyce może być to jednak trudne
do osiągnięcia. Ponadto, uwzględniając fakt, iż większość
nielegalnych migrantów nie opłaca składek na ubezpieczenie
społeczne, niewielu z nich zyskuje prawo do korzystania ze
świadczeń emerytalnych, zasiłków dla bezrobotnych lub na
dzieci, chociaż wiele państw zapewnia podstawową pomoc
w postaci żywności, odzieży lub mieszkania.

Kto decyduje?
Biorąc pod uwagę globalny wymiar migracji oraz jej wpływ
na całą UE, poszczególne państwa członkowskie, regiony i
społeczności lokalne, zagadnienia imigracji są rozpatrywane
na wielu szczeblach.
W skali międzynarodowej prawa migrantów określają liczne
traktaty i przepisy międzynarodowe. Na szczeblu unijnym
wspólne struktury prawne regulujące imigrację powstają we
współpracy państw członkowskich UE.
W 1999 r. w wyniku porozumienia przywódców UE powstał
obszar nazywany „przestrzenią wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości”, wskutek czego UE zyskała nowe

kompetencje w wielu obszarach, w tym polityki imigracyjnej
i azylowej oraz kontroli granicznej. Jednak, trzy państwa
członkowskie UE – Wielka Brytania, Irlandia i Dania –
skorzystały z prawa do wyłączenia z obowiązku przestrzegania
przepisów unijnych w tym zakresie.
Współpraca przywódców unijnych obejmuje również
koordynowanie krajowych polityk dotyczących legalnej
imigracji, a jej celem końcowym jest stworzenie jednolitego
systemu prawnego dla wszystkich migrantów planujących
przyjazd do Unii.
Jednak rola UE ogranicza się obecnie do ustanawiania
podstawowych zasad dotyczących warunków wjazdu i pobytu
obowiązujących migrantów: rządy państw nadal sprawują
całkowitą kontrolę nad własnym systemem imigracyjnym
i samodzielnie decydują ilu i jakich migrantów przyjmują w
swoim kraju, przyznając im dokumenty pobytowe i zezwolenia
na pracę itp.
Jednym z głównych argumentów za przyznaniem UE większej
roli w tym obszarze jest zasada swobodnego przepływu
zawarta w traktatach określających rolę i kompetencje UE,
która to zasada przyznaje obywatelom prawo do pobytu i
pracy w dowolnym miejscu UE oraz znosi kontrole graniczne
pomiędzy większością krajów UE.
Niektórzy obawiają się, iż migranci, kiedy już dostaną się na
teren Unii, mogą następnie bez zezwolenia przemieszczać
się pomiędzy państwami członkowskimi z uwagi na brak
czynności kontrolnych prowadzonych na większości
wewnętrznych granic UE. Oznacza to również, że decyzje
podjęte w jednym kraju odnośnie liczby przyjmowanych
migrantów i sposobów radzenia sobie z migrantami, którzy
przebywają i pracują nielegalnie na terenie UE, mogą
wywierać wpływ na pozostałe państwa członkowskie.
(Pojawiają się argumenty za przyznaniem migrantom prawa
do swobodnego przemieszczania się na terenie UE z
uwagi na ułatwienia związane z dostępem do pracowników
spełniających wymagania pracodawców.)
Wszystkie powyższe aspekty skłoniły rządy państw UE
do bliższej współpracy w zakresie zarządzania granicami
i ustalania zasad postępowania w przypadku legalnej
migracji, bez odwoływania się do zasady „jeden rozmiar dla
wszystkich”, lecz uwzględniając różne sytuacje gospodarcze
państw członkowskich, zapotrzebowanie na pracowników
migrujących, dotychczasową populację imigrantów itp.
Część osób popiera zwiększenie roli, jaką UE odgrywa
w polityce migracyjnej, z kolei inni postulują znaczne
ograniczenie jej dotychczasowych kompetencji.
Są i tacy, którzy poddają w wątpliwość potrzebę istnienia
wspólnej polityki imigracyjnej UE, argumentując, iż
państwa członkowskie powinny o tej kwestii decydować
w pełni samodzielnie. Domagają się oni poszanowania
fundamentalnego prawa rządów krajowych do decydowania
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Bieżące uprawnienia UE w zakresie polityki imigracyjnej
dzielą się na dwie grupy:

Legalna migracja
Wszystkie środki unijne dotyczące legalnej migracji muszą
zostać jednogłośnie przyjęte przez 27 państw członkowskich.
Każda propozycja wprowadzenia nowego środka pociąga
za sobą obowiązek zasięgnięcia opinii Parlamentu
Europejskiego, choć jego opinia nie ma mocy wiążącej.
W większości obszarów polityki unijnej Komisja Europejska
posiada wyłączne prawo inicjatywy legislacyjnej. W myśl tej
zasady nowe środki są proponowane wyłącznie, jeżeli służą
one wspólnemu interesowi UE, a nie interesowi określonego
państwa lub grupy państw. Jednak z uwagi na szczególną
wrażliwość kwestii polityki imigracyjnej, oprócz Komisji,
prawo do składania inicjatywy legislacyjnej w tym obszarze
przysługuje również rządom krajowym, co oznacza, że
zarówno Komisja, jak i państwo członkowskie mogą
proponować nowe środki.
Zgodnie z powyższym ograniczeniu podlega również zakres
dziania UE w tym obszarze, ponieważ poszczególne państwa
członkowskie decydują samodzielnie o tym, komu przyznać
prawo wjazdu, pobytu i pracy na swoim terytorium, stosując
na przykład:
• systemy kwotowy – ustalenie górnej granicy łącznej
liczby przyjmowanych migrantów w danym roku, przede
wszystkim w oparciu o całkowite zapotrzebowanie
na nowych migrantów, a nie o konkretne potrzeby
ekonomiczne (jak między innymi w Austrii, we Włoszech i
w Portugalii) lub
• system punktowy – skupienie się na przyciąganiu
pracowników migrujących, posiadających kwaliﬁkacje
wymagane w ofertach prac, do których wykonywania
brakuje chętnych, poprzez określanie potrzebnych
kompetencji a następnie rozpatrywanie wniosków o
przyznanie dokumentu pobytowego i zezwolenia na
pracę w oparciu o posiadanie potrzebnych kompetencji
(dla przykładu w Wielkiej Brytanii).

A deliberative polity-making project

o tym, jakich i ilu migrantów potrzebuje ich gospodarka, bez
względu na to czy dany kraj odniesie korzyści czy poniesie
straty wskutek zróżnicowania populacji oraz czy będzie w
stanie pokryć koszt dodatkowych świadczeń publicznych dla
rosnącej populacji migrantów.

aktualnego wymogu jednogłośnego zatwierdzania wszystkich
projektów przez 27 państw członkowskich. Aby projekt zyskał
status prawa, musi zostać zatwierdzony przez Parlament
Europejski, a Komisji Europejskiej będzie przysługiwało
wyłączne prawo podejmowania inicjatywy legislacyjnej w
zakresie nowych środków unijnych obejmujących wiele
obszarów związanych z imigracją.
Zwolennicy zmian argumentują, iż aktualny proces
legislacyjny, który wymaga jednogłośnej decyzji, jak również
ograniczona rola Komisji i Parlamentu w tym obszarze,
utrudniają proces tworzenia wspólnego stanowiska
europejskiego. Ponadto twierdzą oni, iż taki stan rzeczy
ogranicza polityczną odpowiedzialność rządów za decyzje,
które podejmują na szczeblu UE.
Krytycy postanowień traktatu lizbońskiego uważają, iż
przyznają one zbyt duże kompetencje UE w obszarach, które
powinny pozostać kwestią narodową.
Nawet jeżeli traktat lizboński wejdzie w życie, różnice w
podejściu poszczególnych państw członkowskich, jak
również polityczna wrażliwość tej kwestii, wskazują na to, że
proces formowania wspólnych polityk imigracyjnych będzie
nadal powolny.
Różnice te wynikają częściowo z dotychczasowych
doświadczeń państw członkowskich związanych z
imigracją. Podczas gdy część państw posiada długą historię
przyjmowania pracowników migrujących, inne jeszcze do
niedawna postrzegały siebie jako „kraje nieimigracyjne”,
ponieważ migranci byli w nich przyjmowani (przynajmniej
początkowo) wyłącznie tymczasowo. Kraje Europy ŚrodkowoWschodniej doświadczenie imigracji na dużą skalę mają
jeszcze przed sobą z uwagi na niski poziom swojego rozwoju
gospodarczego.
Ponadto podczas gdy we wszystkich krajach UE obserwowane
są podobne trendy, rozmiar, zakres i tempo tych zmian - jak
również podejmowane w związku z nimi środki – znacznie
się różnią.

W niektórych krajach prawo do przyznawania dokumentów
pobytowych i zezwoleń na pracę przysługuje również
regionom (na przykład w Belgii, Niemczech i Hiszpanii).
Traktat lizboński, który ma zreformować unijne procedury
podejmowania decyzji, wprowadza zmiany w sposobie
ustalania polityk dotyczących legalnej imigracji. Większa ilość
decyzji będzie podejmowana przez państwa członkowskie
(w Radzie) większością głosów, co spowoduje zniesienie
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Tabela 11 : Jakie działania powinna podjąć UE wobec legalnej migracji2 ?
Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

Indvandringsstop – ikke ﬂere
indvandrere i EU.

• Rosnące bezrobocie oznacza, że
UE nie potrzebuje dodatkowych
pracowników migrujących:
miejsca pracy powinny być
dostępne dla rodowitych
obywateli państw
• Szkolenia dla rodowitych
pracowników poszerzające
ich kwaliﬁkacje wystarczą, by
rozwiązać problem niedoboru
wykwaliﬁkowanej kadry i
obsadzić miejsca pracy
• Zahamowanie procesu imigracji
polepszyłoby jakość świadczeń
medycznych i mieszkaniowych,
obniżając koszty, jakie ponoszą
wskutek rosnącej liczby
pracowników migrujących
• Coraz bardziej fragmentaryczne
społeczności migrantów
kwestionują „europejski” styl
życia, ponieważ pochodzą z
krajów o innych tradycjach
historycznych, kulturowych i
religijnych

•Granice UE nigdy nie będą całkowicie szczelne
• Zapewnienie poziomu kontroli
granicznych, który umożliwiłby zatrzymanie nielegalnej migracji wiąże
się z bardzo dużymi kosztami
• Powstrzymanie napływu migrantów
do UE nie rozwiąże problemów
wynikających ze zmian demograﬁcznych, lecz doprowadzi do niedoboru pracowników potrzebnych
do obsadzenia dostępnych miejsc
pracy i w związku z tym spowolni
wzrost gospodarczy
• Szkolenia dla rodowitych pracowników to za mało, by rozwiązać
problem niedoboru wykwaliﬁkowanej kadry w UE , w szczególności by
obsadzić miejsca pracy w sektorze
publicznym (np. opieki zdrowotnej)
• Wymagałoby to zwiększenia kontroli
administracyjnych przeprowadzanych wobec obywateli z i spoza UE,
by zapobiec napływowi migrantów
• Polityki antyimigracyjne tworzą
wizerunek migrantów jako „zagrożenia” dla społeczeństwa.
• Większe zróżnicowanie populacji
jest zaletą społeczeństwa

Systemy kwotowe: polegające
na ustaleniu bezwzględnego
limitu łącznej liczby pracowników
migrujących przyjmowanych co
roku do danego kraju. Ten sam
skutek odnoszą porozumienia
partnerskie: pozyskiwanie w
ramach umów dwustronnych i
wielostronnych dodatkowych
pracowników potrzebnych w danym
kraju

• Ograniczenie wpływu zmian
demograﬁcznych zachodzących
w UE na gospodarkę poprzez
udostępnienie pracodawcom
większych zasobów siły roboczej
• Zaspokajanie potrzeb państwa
dotyczące wysoko i nisko wykwaliﬁkowanej siły roboczej
• System działa według zasady
kolejności zgłoszeń i nie dyskryminuje ze względu na wykształcenie, umiejętności czy inne
kryteria
• Ułatwienie rządom planowania świadczeń publicznych,
ponieważ znają one dokładną
liczbę dodatkowych pracowników
potrzebnych do zaspokojenia
swoich potrzeb
• Ograniczenie ryzyka postępującej fragmentacji społeczeństw
zagrażającej „europejskiemu”
stylowi życia poprzez nałożenie
surowych limitów przyjęć nowych
migrantów

• Kontyngenty są nieskutecznym
instrumentem: trudno jest ustalić
poziom kwot, który precyzyjnie
spełniałby potrzeby państwa i
szybko dostosowywałby się do
zmiennej sytuacji gospodarczej
• Kwaliﬁkacje pracowników
migrujących, którzy napływają
do kraju objętego tym systemem
mogą nie spełniać specyﬁcznych
potrzeb pracodawców
• System nie wychodzi naprzeciw
zapotrzebowaniu na wysoko
wykwaliﬁkowanych pracowników
w konkretnych sektorach, którzy
mogliby zapewnić UE przewagę
konkurencyjną

1

2
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Argumenty za

Migracja wybiórcza (sterowana
przez rządy): korzystanie z systemu
punktowego przy ustalaniu, którzy
migranci uzyskają pozwolenie na
wjazd w oparciu o wykształcenie,
znajomość języka, wiek i inne
kryteria

• Umożliwia państwom „wybór”
rodzaju migrantów, jakich
potrzebują ze względu na
niedobór siły roboczej i
kwaliﬁkacji wywołany zmianami
demograﬁcznymi w UE
• Umożliwia państwu wybór osób,
które są potencjalnymi „dobrymi”
obywatelami i przyczynią się do
rozwoju gospodarki
• Ułatwia rządom świadczenie
odpowiednich usług publicznych,
na przykład mieszkaniowych,
szpitalnych itp., ponieważ
rządy znają dokładną liczbę
dodatkowych pracownikówświadczeniobiorców
• Poprawa jakości świadczeń
publicznych dla całej populacji,
ponieważ rządy mogą wybrać
pracowników migrujących,
którzy są pilnie poszukiwani do
wypełnienia braków personalnych
w sektorze publicznym

• Obciążenie rządów kosztami
weryﬁkacji kompetencji itp.
potencjalnych migrantów i
wystawienia im ocen
• Trudno jest szybko ocenić, jakie
kwaliﬁkacje będą potrzebne w
danym państwie w określonym
czasie z uwzględnieniem zmian
gospodarczych, które mogą
zmodyﬁkować zapotrzebowanie
• Możliwy rozdźwięk pomiędzy
zapotrzebowaniem na określoną
liczbę i rodzaj pracowników
migrujących a rzeczywistym
napływem pracowników, tj.
państwa mogą przyjmować
pracowników, których pracodawcy
już nie potrzebują i odwrotnie
• Rozwiązanie to nie wychodzi
naprzeciw zapotrzebowaniu
na nisko wykwaliﬁkowanych
pracowników (którzy stanowią
obecnie większość migrantów),
których brakuje w pewnych
sektorach

Migracja wybiórcza (sterowana
przez pracodawców): umożliwia
ﬁrmom określenie, jakich
pracowników i kiedy potrzebują,
przy czym nacisk kładzie się na
osoby posiadające kwaliﬁkacje,
na które istnieje zapotrzebowanie
w UE (np. sektor medyczny,
inżynieryjny)

• Pomaga w zapewnieniu, że
przyjmowani migranci spełniają
potrzeby ekonomiczne, ponieważ
to pracodawcy wiedzą najlepiej,
jakich pracowników potrzebują i
gdzie są braki personalne i niedobory kwaliﬁkacji
• Daje pracodawcom możliwość
„importowania” potrzebnych
kwaliﬁkacji, nie stwarzając ryzyka
utraty pracy przez obywateli UE
• Ogranicza problem integracji,
kompetencji językowych itp.,
ponieważ wysoko wykwaliﬁkowani pracownicy są na ogół postrzegani jako osoby, które łatwiej
integrują się ze społeczeństwem
państw przyjmujących
• Prowadzenie administracji jest
łatwiejsze niż w przypadku innych
systemów

• Ogranicza nadzór rządów nad
napływem migrantów
• Tworzy ryzyko znacznego
wzrostu nakładów na świadczenia
publiczne z uwagi na możliwość
dużego napływu pracowników
migrujących
• Prowadzi do zwiększenia kosztu
świadczeń publicznych, który
ponoszą podatnicy, a nie ﬁrmy,
które zyskują dzięki dodatkowym
pracownikom
• Pracodawcy mogą wybrać
tańszych pracowników
migrujących, aby obniżyć
koszty, tym samym ograniczając
średni poziom wynagrodzenia i
pozbawiając pracy obywateli Unii

A deliberative polity-making project

Rozwiązania polityczne

Argumenty przeciw

11

europolis_pol.indd 11

14/04/09 15:45:24

Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

Całkowity brak interwencji ze
strony państwa: brak jakichkolwiek
ograniczeń odnośnie liczby
i rodzaju przyjmowanych
pracowników migrujących;
decydująca rola rynku i praca dla
każdego, kto ją dostaniee.

• Mniejszy koszt wdrożenia niż w
przypadku innych systemów z
uwagi na możliwość zniesienia
kontroli wizowych
• Podniesienie konkurencyjności
kraju z uwagi na skuteczniejsze
dostosowanie napływu
pracowników do wymogów
pracodawców
• O ile istnieją odpowiednie
mechanizmy, nabór pracowników
jest ułatwiony ze względu na
możliwość prowadzenia rekrutacji
na dowolnym rynku pracy na
świecie
• Wzrost nakładów na świadczenia
publiczne równoważą wpływy
z podatków płaconych przez
dodatkowych pracowników
migrujących
• Zmniejszenie globalnych
nierówności poprzez danie
szansy wszystkim, którzy chcą
przyjechać i pracować w UE

• Pracownicy migrujący mogą
„zabrać” stanowiska pracy
obywatelom Unii, oferując tańsze
usługi, zgadzając się na znacznie
dłuższe godziny pracy itp.
• Może to także prowadzić do
obniżenia płac i pogorszenia
warunków pracy dla wszystkich,
gdyż napływ taniej siły roboczej
na ogół prowadzi do obniżenia
wynagrodzeń
• Pracodawcy mogą wykorzystywać
ten system do łamania praw
pracowników
• Rządy nie sprawują kontroli nad
wielkością populacji, co utrudnia
przygotowanie odpowiedniej oferty
świadczeń publicznych i powoduje
znaczne obciążenie ﬁnansowe
tego sektora
• Zwiększenie nakładów na
świadczenia publiczne, aby
pokryć potrzeby dodatkowych
pracowników migrujących
• Zwiększenie globalnych
nierówności poprzez odpływ
pracowników umysłowych z państw
rozwijających się do UE
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A deliberative polity-making project

Nielegalna migracja a kontrole graniczne
Państwa członkowskie UE sprawują kontrolę nad swoimi
granicami, pomimo iż UE wprowadziła liczne instrumenty
w celu zapewnienia przestrzegania przez państwa
podstawowych zasad gwarantujących spójny sposób
postępowania wobec nielegalnych imigrantów, a proces
formowania wspólnych zasad postępowania w zakresie
nielegalnej migracji przebiega znacznie szybciej.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że po
wjechaniu na teren UE migranci mogą stosunkowo łatwo się
przemieszczać z uwagi na zniesienie kontroli paszportowych
na wielu granicach wewnętrznych Unii. Oznacza to, że
posiadanie silnych granic „zewnętrznych” leży we wspólnym
interesie krajów członkowskich.
Dlatego UE otrzymała większe uprawnienia w zakresie
wprowadzania środków dotyczących nielegalnej migracji i
kontroli granicznej. Łatwiej jest także podejmować wspólne
decyzje dotyczące nowych projektów z tego obszaru,
ponieważ można je zatwierdzać większością głosów, a nie
jednomyślną decyzją wszystkich 27 państw członkowskich.
Natomiast Parlament Europejski musi zatwierdzić każde
nowe prawodawstwo.
Szczególnie kontrowersyjną kwestią jest tzw. „udział w
kosztach” – zakres w jakim państwa członkowskie, które
muszą radzić sobie ze szczególnie dużą liczbą osób
usiłujących nielegalnie przekroczyć granice ich terytorium
z uwagi na położenie geograﬁczne, powinny otrzymywać
pomoc od krajów znajdujących się pod mniejszą presją lub
nieposiadających zewnętrznych granic UE.
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Tabela 2. Jakie działania powinna podjąć UE wobec nielegalnej imigracji3?
Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

Szczelne granice: stawianie
murów i zacieśnianie kontroli
granicznych i bezpieczeństwa
w celu powstrzymania napływu
nielegalnych imigrantów do UE

• Zapobieganie nielegalnemu
przekraczaniu granic przez
wielu migrantów, którzy nie
posiadają zezwolenia na wjazd
do UE
• Przyczynianie się do
spadku przestępczości
międzynarodowej, ponieważ
surowe kontrole graniczne
pomagają w walce z przemytem
narkotyków, handlem ludźmi itp.
• Umożliwienie rządom
uzyskania znacznie bardziej
przejrzystego obrazu osób,
które wjeżdżają na terytorium
ich państwa, i opracowania
planów na wypadek wzrostu
zapotrzebowania na
świadczenia publiczne itp.

• Wysoki koszt wdrożenia z
uwagi na siłę roboczą i sprzęt
potrzebny do zacieśnienia kontroli
granicznych itp.
• Możliwy wzrost śmiertelności,
ponieważ potencjalni migranci są
zmuszeni do obierania bardziej
niebezpiecznych dróg dostępu do
UE
• Możliwy wzrost przemytu i
nielegalnego handlu (i cen),
ponieważ podróż stanie się zbyt
trudna, by migranci mogli ją odbyć
samodzielnie
• Utrudnienia w podróżowaniu dla
obywateli z i spoza obszaru UE z
uwagi na potencjalne wydłużenie
czasu kontroli administracyjnych
• Ograniczanie swobód
obywatelskich poprzez
intensyﬁkację kontroli granicznych
• Działania nie są adresowane do
największej grupy nielegalnych
migrantów: tych, którzy
przedłużają swój pobyt pomimo
wygaśnięcia terminu ważności wiz
• Niskie prawdopodobieństwo 100%
skuteczności, ponieważ część
nielegalnych migrantów zawsze
„prześlizgnie się przez sito”

Surowe kontrole wewnątrzkrajowe
oraz przy wjeździe/wyjeździe:
biometryczne karty identyﬁkacyjne;
poszerzenie uprawnień policji,
pracowników urzędu pracy
i urzędników imigracyjnych
w zakresie przeprowadzania
inspekcji; sankcje dla pracodawców
zatrudniających nielegalnych
migrantów

• Ograniczenie liczby osób, które
przebywają i pracują nielegalnie
w danym kraju
• Umożliwienie rządom uzyskania
bardziej przejrzystego obrazu
osób, które przebywają w
danym momencie w ich kraju
• Możliwość walki z nielegalnym
przekraczaniem granic i
identyﬁkacji osób, które
przedłużają swój pobyt pomimo
wygaśnięcia terminu ważności
wiz
• Możliwość zmniejszenia
nielegalnego zatrudnienia (w
tym osób posiadających prawo
pobytu, którym nie przyznano
zezwolenia na pracę)
• Sankcje dla pracodawców,
którzy nie przestrzegają
przepisów i wyzyskują
nielegalnych pracowników

• Wysoki koszt wdrożenia,
kosztowna siła robocza i sprzęt
(choć koszt urządzeń zmaleje
po zainstalowaniu niezbędnych
systemów)
• Ograniczenie swobód
obywatelskich poprzez
zwiększenie kontroli obywateli
z i spoza obszaru UE zarówno
podczas przekraczania granic
zewnętrznych, jak i wewnętrznych
Unii
• Porusza kwestie ochrony
danych, ponieważ nakłada
na podróżujących obowiązek
udzielania dokładniejszych
informacji na swój temat,
które mogą zostać następnie
wykorzystane do innych celów.

3

Państwa na ogół korzystają z zestawu różnorodnych rozwiązań politycznych wyszczególnionych poniżej, by radzić sobie z nielegalnymi migrantami, którzy
już przekroczyli granice ich terytorium, jak również zapobiegać bieżącemu i przyszłemu napływowi kolejnych nielegalnych migrantów. Podstawowe pytanie
kierowane do państw członkowskich dotyczy kosztów: podczas gdy wszystkie kraje przeznaczają środki na ochronę granic, część państw inwestuje znaczne
kwoty, chcąc uporać się z migrantami nielegalnie przebywającymi na ich terytorium. Decyzja o równoważeniu wydatków – i wysokości nakładów – na ogół
zależy od charakteru debaty politycznej i postawy społeczeństwa danego kraju wobec nielegalnej migracji.
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Argumenty za

Argumenty przeciw

Nawiązywanie partnerskich
relacji z krajami spoza UE w
celu uszczelnienia ich granic i
zniechęcenia do nielegalnego
wjazdu na teren Unii

• Możliwość zmniejszenia
zapotrzebowania na kosztowne
programy deportacji lub
zatrzymania nielegalnych
migrantów
• Przeniesienie znacznej
części odpowiedzialności za
identyﬁkację i zatrzymanie
niedoszłych nielegalnych
migrantów w danym państwie
nienależącym do UE
• Dodatkowa przeszkoda na
drodze migrantów, w tym
wzmocnienie krajowych kontroli
granicznych na początku i końcu
każdej podróży

• Wymaga dużego wzajemnego
zaufania państw partnerskich
• Partnerzy mogą uczynić z rządów
unijnych „zakładników”, żądając
większych środków za współpracę
• Prawo opuszczenia kraju
ojczystego jest uznawanym na
całym świecie prawem człowieka
• Nie istnieją gwarancje
wykluczające korupcję lub
nadużycia władzy w państwach
partnerskich, a migranci mogą
paść oﬁarą łamania praw
człowieka
• Bardziej surowe kontrole
graniczne w krajach
nienależących do UE mogą
prowadzić do wzrostu
śmiertelności i przestępczości,
ponieważ migranci nie
zaprzestaną podejmowania prób
przekroczenia tych granic
• Obciążenie państw o
ograniczonych zasobach
publicznych znacznymi kosztami
administracyjnymi

Nawiązywanie partnerskich
relacji z państwami w celu
zwalczania przyczyn migracji –
poprzez promowanie rozwoju
gospodarczego, demokracji,
przestrzegania litery prawa
i ograniczania czynników
zachęcających do emigracji

• Zwiększenie liczby miejsc pracy
i wysokości wynagrodzeń oraz
poprawa warunków pracy w
krajach rozwijających się
• Zapobieganie podejmowaniu
ryzykownych podróży do
zamożniejszych krajów, a co za
tym idzie, utracie życia
• W dłuższej perspektywie
prowadzi to do zmniejszenia
globalnych nierówności, co
stanowi moralny obowiązek
UE, bez względu na wpływ na
proces migracji

• Jeżeli efekty mają być
wymierne, potrzeba znacznych
zagranicznych nakładów
inwestycyjnych i pomocy
rozwojowej
• Rozwiązanie to wymaga
prowadzenia przez wszystkie
państwa członkowskie silnej
i spójnej polityki w zakresie
stosunków zewnętrznych, którą
trudno koordynować
• Istnieją dowody, iż rozwój
gospodarczy przyczynia się do
nasilenia, a nie ograniczenia,
procesów migracyjnych, ponieważ
wówczas więcej osób może
sobie pozwolić na podróż w
poszukiwaniu nowych możliwości

A deliberative polity-making project

Rozwiązania polityczne
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Tabela 3. Postępowanie wobec nielegalnych migrantów przebywających na terenie UE
Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

Zatrzymanie i odesłanie:
poszerzenie instrumentów
służących zatrzymaniu nielegalnych
migrantów w celu możliwie
najszybszego odesłania ich do
kraju pochodzenia

• Ograniczenie liczby osób
przebywających nielegalnie w
danym kraju
• Możliwe zniechęcenie do
przyjazdu do UE z uwagi
na zwiększone ryzyko bycia
zatrzymanym na długi okres
czasu i odesłania z powrotem
do domu
• Ograniczenie „szarej strefy”,
w ramach której nielegalni
migranci otrzymują od
pracodawców wynagrodzenie w
gotówce i nie płacą podatków
• Efektem usunięcia z rynku pracy
nielegalnych pracowników jest
uniemożliwienie pracodawcom
ich wyzyskiwania poprzez
wypłatę niskich wynagrodzeń
lub nierespektowanie ich
minimalnych uprawnień

• Aby rozwiązanie to było skuteczne,
musi uwzględniać także kontrole
osób wjeżdżających na teren kraju
i przemieszczających się w jego
obrębie
• Wysoki koszt i brak 100%
skuteczności, ponieważ
części nielegalnych migrantów
z pewnością nie uda się
zidentyﬁkować
• Oznacza, iż nielegalni migranci
przebywający na terenie kraju
nie mają szans na amnestię i nie
będą mogli uzupełnić niedoborów
na rynku pracy
• Porusza kwestie praw człowieka
związane z długoterminowym
zatrzymaniem nielegalnych
migrantów (w razie braku
możliwości bezzwłocznej
deportacji) lub ryzykiem wydalenia
do krajów stanowiących
zagrożenie

Selektywne przepisy pozwalające
na uregulowanie statusu
prawnego nielegalnych migrantów
przebywających na terenie
kraju: oferowanie migrantom
statusu prawnego w wybranych
przypadkach, w zależności od tego,
czy posiadają pracę/rodzinę itp. i
stanowią potencjalne obciążenia
dla sektora świadczeń publicznych .

• Ograniczenie liczby osób, które
przebywają i pracują nielegalnie
w danym kraju
• Elastyczne i stosunkowo
niedrogie rozwiązanie problemu
nielegalnych migrantów
przebywających na terenie kraju
• Umożliwienie rządom
reagowania na wymogi
rynku zatrudnienia w
dowolnym momencie poprzez
uregulowanie statusu
nielegalnych migrantów, którzy
są potrzebni w państwie
• Zapewnienie równego
traktowania wszystkich
pracowników przez
pracodawców i ograniczenie
wyzysku
• Możliwość uregulowania
statusu nielegalnych migrantów
przebywających na terenie kraju
w celu uzupełnienia niedoborów
kompetencji na rynku pracy
• Wzrost dochodów rządowych,
ponieważ nielegalni dotychczas
migranci zaczynają płacić
podatki i mogą zwiększyć swój
wkład w gospodarkę i lokalną
społeczność

• Rozwiązanie to przyczynia się
do nasilenia nielegalnej migracji,
ponieważ zachęca więcej osób do
podjęcia prób wjazdu, pozostania
i znalezienia pracy w kraju
bez zezwolenia, z nadzieją na
późniejsze uregulowanie swojego
statusu
• Nagradzanie działań sprzecznych
z prawem poprzez umożliwienie
migrantom uzyskania statusu
prawnego i pozostania w kraju,
który „wybrali”
• Nagradzanie pracodawców
zatrudniających nielegalnych
pracowników poprzez
umożliwienie im zatrzymania
pracowników zatrudnionych przez
nich na czarno
• Umożliwienie nielegalnym
dotychczas migrantom uzyskania
statusu prawnego i pozostania
w kraju stanowi dodatkowe
obciążenie dla sektora
świadczeń publicznych, na
przykład mieszkaniowych i opieki
medycznej.
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Argumenty za

Argumenty przeciw

Powszechna legalizacja: udzielanie
amnestii nielegalnym migrantom
przebywającym na terenie kraju w
dowolnym momencie, oferując im
możliwość legalnego pobytu i pracy

• Ograniczenie liczby osób, które
przebywają i pracują nielegalnie
w danym kraju
• Niski koszt wdrożenia, ponieważ
rządy nie muszą rozpatrywać
poszczególnych wniosków o
dokument pobytowy i zezwolenie
na pracę
• Możliwość uregulowania
statusu nielegalnych migrantów
przebywających na terenie kraju
w celu uzupełnienia niedoborów
kompetencji na rynku pracy
• Wzrost dochodów rządowych,
ponieważ duża liczba
nielegalnych dotychczas
migrantów zaczyna płacić
podatki

• Rozwiązanie może zachęcać
więcej osób do podjęcia prób
wjazdu, pozostania i znalezienia
pracy w kraju bez zezwolenia, z
nadzieją na późniejsze uregulowanie swojego statusu
• Nagradzanie działań sprzecznych
z prawem poprzez umożliwienie
migrantom uzyskania statusu
prawnego i pozostania w kraju
• Nagradzanie pracodawców
zatrudniających nielegalnych
migrantów poprzez umożliwienie
im zatrzymania pracowników zatrudnianych przez nich na czarno
• Zniechęcenie migrantów do
uczestnictwa w dobrowolnych
programach powrotu
• Rząd nie kontroluje liczby
napływających migrantów,
ponieważ trudno ustalić, ilu nielegalnych migrantów przebywa w
kraju w danym momencie i ocenić,
ilu z nich będzie ubiegać się o
uregulowanie statusu
• Możliwość znacznego obciążenia
sektora świadczeń publicznych,
wziąwszy pod uwagę trudności
w oszacowaniu liczby migrantów,
których status zostałby uregulowany w ramach dowolnego
programu

A deliberative polity-making project

Rozwiązania polityczne
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Dotychczasowe
działania
Legalna migracja
UE ustaliła plan „migracji ekonomicznej” (tj. międzypaństwowego przepływu osób z przyczyn zawodowych) w 2005 r.
Obejmował on projekty nowych przepisów unijnych, które
nadawały pracownikom migrującym spoza UE prawo do bycia traktowanym w kraju przyjmującym na równi z pracownikami krajowymi pod względem takich kwestii, jak wynagrodzenie oraz warunki zatrudnienia. Zasada ta jest nadal
przedmiotem negocjacji.
Plan sugerował również wprowadzenie określonych przepisów unijnych obejmujących warunki, na jakich pracownicy
migrujący należący do różnych kategorii, takich jak pracownicy wysoko wykwaliﬁkowani lub sezonowi, otrzymywaliby
pozwolenia na wjazd, pobyt i pracę w krajach UE.
Dotychczas UE ustaliła wspólne zasady obejmujące wiele
grup migrantów, takich jak członkowie rodzin dołączający do
migrantów, status rezydenta długoterminowego dla migrantów przebywających w państwie członkowskim przez pięć lat
oraz mniej liczne kategorie, takie jak studenci i naukowcy.
System przyjmowania wysoko wykwaliﬁkowanych migrantów
na teren Unii, znany jako procedura niebieskiej karty, jest aktualnie negocjowany przez rządy UE. System ten przewiduje
przyznanie pracownikom wykonującym prace „z górnej półki”
większej ilości praw, takich jak szybsze wydanie pozwolenia,
by dołączyli do niech członkowie rodziny. Aby zakwaliﬁkować
się do procedury niebieskiej karty, pracownicy muszą spełnić
podstawowe warunki: posiadać wyższe wykształcenie, umowę o pracę na okres przynajmniej jednego roku oraz wynagrodzenie stanowiące 1,5 średniego wynagrodzenia brutto
w kraju przyjmującym. Ponadto posiadacze niebieskiej karty
nie zyskują automatycznie prawa do pracy w dowolnym miejscu UE, a jedynie w państwie, które przyznało im kartę.
W 2009 r. Komisja Europejska ma zaproponować inne środki
skierowane do określonych grup pracowników migrujących,
w tym pracowników sezonowych i płatnych stażystów. Będą
one obejmowały warunki przyznawania takim pracownikom
zezwolenia na wjazd do UE, ich prawa pobytu oraz warunki
zatrudnienia w Unii. W przypadku pracowników sezonowych
Komisja może na przykład ograniczyć czas pracy na terenie UE oraz przyznać preferencyjne warunki dla tych, którzy
pracowali dotychczas w dowolnym państwie członkowskim
Unii.
Należy jeszcze raz zaznaczyć, że te podstawowe zasady nie
zastąpią krajowych systemów imigracyjnych w poszczególnych państwach członkowskich.
.

W nowym „Pakcie imigracyjnym” przyjętym na szczycie unijnym w październiku 2008 r., państwa członkowskie wyraźnie zobowiązują się do przyciągania w najbliższych latach,
zgodnie z aktualnym prawodawstwem krajowym i unijnym,
pracowników wysoko wykwaliﬁkowanych oraz posiadających
kwaliﬁkacje, na które istnieje zapotrzebowanie w Europie.

Migracja nielegalna
W celu zapobiegania nielegalnemu napływowi osób do UE
Unia wprowadziła liczne mechanizmy sprawowania wspólnego nadzoru nad granicami zewnętrznymi. Do mechanizmów
tych zalicza się wspólny kodeks postępowania z niedoszłymi
migrantami przebywającymi na granicach UE oraz agencję
nadzoru granic zewnętrznych Frontex.
Zadaniem agencji Frontex jest zapewnianie współpracy operacyjnej państw członkowskich w zakresie zarządzania granicami, analizowanie potencjalnego ryzyka, udzielanie pomocy
krajom UE w szkoleniu krajowych służb granicznych oraz organizacja wspólnych akcji odsyłania nielegalnych migrantów
do kraju pochodzenia.
Drugą kluczową kwestią związaną z nielegalną migracją jest
pytanie o sposób postępowania z tymi migrantami, którzy już
przebywają i pracują na terenie Unii bez zezwolenia.
W przepisach unijnych określono podstawowe zasady i warunki deportacji takich osób - tzw. dyrektywa w sprawie powrotu nielegalnych imigrantów; trwają także negocjacje na
temat kar przewidywanych dla pracodawców zatrudniających
nielegalnych migrantów.
Decyzje o przyznaniu amnestii nielegalnym imigrantom przebywającym w państwach członkowskich i wydaniu im dokumentu pobytowego i zezwolenia na pracę, podjęte przez
niektóre rządy państw UE (tzw. „uregulowanie statusu”),
wznieciły obawy dotyczące kontroli przepływu migrantów.
Zwolennicy amnestii argumentują, iż gospodarka UE potrzebuje tych pracowników, aby zlikwidować niedobory na rynku
pracy i twierdzą, że rozsądnym rozwiązaniem jest uwolnienie
nielegalnych migrantów z „czarnej strefy”, aby zaczęli opłacać
podatki oraz by uniemożliwić pracodawcom wykorzystywanie
nielegalnego statusu pracowników na przykład do wypłacania
wynagrodzenia poniżej poziomu płacy minimalnej.
Krytycy tego rozwiązania twierdzą, iż amnestia jest nagrodą
za nieprzestrzeganie prawa i może zachęcać migrantów poszukujących lepszego życia do wjazdu na teren UE bez zezwolenia, z nadzieją że kiedyś w przyszłości uzyskają status
legalnego imigranta i dokument pobytowy.
W odpowiedzi na te obawy wprowadzono system wzajemnego informowania, który wymaga od rządów państw UE
przekazywania Komisji Europejskiej informacji o wszelkich
zmianach dokonywanych w krajowych przepisach dotyczących imigracji i udzielania azylu (na przykład amnestii), które
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Nowy pakt imigracyjny UE przyjęty w 2008 r. stanowi, iż
państwa członkowskie utracą prawo do wprowadzania „masowych” amnestii (zwanych również uregulowaniem statusu), równocześnie zachowując możliwość indywidualnego
rozpatrywania legalizacji pobytu migrantów. Pakt nie jest dokumentem prawnie wiążącym, ale ma znaczenie polityczne,
ponieważ rządy państw UE zobowiązały się do jego przestrzegania.

Migracja a unijna
polityka zagraniczna,
rozwoju i handlowa
Trendy migracyjne są ściśle związane z procesem globalizacji, który prowadzi do wzrostu stopnia powiązania gospodarek państw wskutek rozwoju światowego handlu, oraz
przyczynia się do utrzymania przepaści pomiędzy bogatymi i
ubogimi krajami na całym świecie.
Wiele osób migrujących do UE nie podjęłoby tego kroku, gdyby w ich kraju ojczystym istniała możliwość znalezienia pracy
i godziwego zarobku. Fakt ten skłonił osoby odpowiedzialne
za wyznaczanie kierunków polityki do uważniejszego zastanowienia się, w jaki sposób mogą sprawić, by migracja stała
się wyborem a nie koniecznością.
Na szczeblu międzynarodowym zaowocowało to zorganizowaniem dorocznego forum, znanego pod nazwą Światowe
Forum na temat Migracji i Rozwoju, podczas którego przedstawiciele ponad 160 rządów i organizacji pozarządowych
omawiają wiele istotnych kwestii.
Na szczeblu unijnym rządy przyjęły nowe podejście, tzw. globalne podejście do kwestii migracji, które przewiduje przede
wszystkim poprawę relacji z państwami spoza UE w celu ułatwienia zarządzania migracją.
Jak dotąd większość działań w tym obszarze dotyczy państw
sąsiadujących z UE, co przejawia się oferowaniem przez
Unię łatwiejszego i tańszego dostępu do wiz dla obywateli
państw sąsiedzkich oraz ﬁnansowaniem kontroli granicznych
w zamian za pomoc w zapobieganiu nielegalnej migracji.
Taka pomoc jest udzielana poprzez podpisanie „umów o readmisji”, na mocy których państwa sąsiadujące zobowiązują
się do odesłania nielegalnych migrantów przebywających na
ich terytorium w drodze do UE.

A deliberative polity-making project

zdaniem tych państw mogą wywrzeć wpływ na inne państwa
członkowskie.

UE, które wyrażają życzenie podpisania takiej umowy.
Wiele państw członkowskich zawiera własne umowy z państwami rozwijającymi się w celu zarządzania procesem migracji z tych krajów. Inne kraje inwestują w rozwój inicjatyw,
których konkretnym celem jest oferowanie migrantom przebywającym w państwie członkowskim możliwości powrotu do
kraju pochodzenia.
Inicjatywy te skupiają się zarówno na nielegalnej, jak i legalnej migracji, przy czym w szczególności państwa członkowskie z południowego obszaru UE oferują programy legalnej
migracji w zamian za współpracę w zakresie kontroli granicznej w celu zapobiegania nielegalnej migracji. W dłuższej
perspektywie polityki rozwoju powstają z myślą o poprawie
możliwości ekonomicznych krajów, by zniechęcić obywateli
do emigracji.
Unia wykorzystuje również połączenie polityk pomocowych
i handlowych, aby wspierać rozwój gospodarczy w krajach
uboższych i podnosić standard życia, częściowo z zamiarem
zniechęcenia obywateli do wyjazdu z kraju. Unia Europejska
i jej państwa członkowskie przekazują rocznie łączną kwotę
ponad 30 miliardów euro na rzecz pomocy dla krajów rozwijających się. Z tej kwoty blisko 6 miliardów euro przekazuje
Komisja Europejska, a pozostałe fundusze pochodzą bezpośrednio od rządów państw członkowskich.
Z myślą o ożywieniu rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się, UE ograniczyła lub zniosła taryfy i zlikwidowała kontyngenty przewozowe na większość dostaw z tych krajów, aby ułatwić im sprzedaż krajowych artykułów do państw
UE i zwiększyć dochód krajowy.
Unia podejmuje także liczne inicjatywy w ramach wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – mechanizmu koordynacji polityk zagranicznych 27 państw członkowskich.
Decyzje w tym zakresie są podejmowane przez rządy, przy
ograniczonej roli Komisji Europejskiej.
Do inicjatyw podejmowanych w ramach wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa należą działania dyplomatyczne zmierzające do zaprowadzenia pokoju na obszarach
objętych konﬂiktem, wysyłanie obserwatorów do obszarów
napięć oraz wysyłanie oddziałów pokojowych. Pomoc w rozwiązywaniu konﬂiktów i promocja pokoju i stabilności są kluczowym narzędziem ograniczania liczby osób emigrujących
w poszukiwaniu lepszego, bezpieczniejszego życia.

Od niedawna UE rozwija powyższe podejście, negocjując
„partnerstwa na rzecz mobilności”, w ramach których kraje
nienależące do UE zajmują się wszystkimi aspektami zarządzania migracją. Umowy partnerskie są podpisywane zbiorowo przez UE i indywidualnie przez państwa członkowskie
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III. Zmiany klimatu
Istnieje ogólne, choć niepowszechne, przekonanie, iż światowy
klimat podlega zmianom, co znajduje wyraz we wzroście
globalnych temperatur i coraz gwałtowniejszych zjawiskach
pogodowych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla
planety. Zdecydowana większość naukowców twierdzi, iż
główną przyczyną tych zmian są działania człowieka.
W związku z tym na przestrzeni ostatnich lat kwestia
zmian klimatycznych stopniowo wysuwała się na czoło
międzynarodowej agendy i skłoniła Unię Europejską do
wyznaczenia szeregu ambitnych celów wspierających walkę
ze zmianami klimatu.
Natomiast o wiele trudniej jest osiągnąć porozumienie w
sprawie sposobu podziału niezbędnych działań – pomiędzy
zamożniejszymi i uboższymi państwami świata, pomiędzy
państwami członkowskimi UE oraz pomiędzy rządami,
przemysłem a konsumentami.
Pojawiły się również opinie, iż z uwagi na kryzys ﬁnansowy i
wynikające z niego spowolnienie gospodarcze Unia nie może
już sobie pozwalać na podejmowanie działań w ramach
osiągania tych celów oraz że powinna ograniczyć, lub
przynajmniej odłożyć na później, pewne działania, aby w tych
trudnych czasach zapobiec pogorszeniu stanu gospodarki
UE.
Inni są przekonani, że zarówno zmiana klimatu, jak i
długoterminowe skutki zależności UE od importu energii
są zbyt poważne, by Unia mogła w sposób uzasadniony
ograniczyć swoje ambicje. Ponadto odkładanie działania
na później i radzenie sobie z wynikającymi z tego
konsekwencjami pociągnie za sobą dużo większe koszty, a im
większa zwłoka, tym trudniejsze wprowadzenie wymaganych
zmian. Wreszcie, przekształcanie gospodarki UE w bardziej
przyjazną dla środowiska mogłoby pomóc w ożywieniu
wzrostu gospodarczego i przyczynić się do utworzenia miejsc
pracy, jak również doprowadzić do poprawy konkurencyjności
Unii na rynkach międzynarodowych.
Wielu uważa, iż spowolnienie gospodarcze samo w sobie
może pomóc w walce ze zmianą klimatu, ponieważ w wielu
miejscach świata spada popyt na towary, co prowadzi
do ograniczenia działalności, która według większości
naukowców jest przyczyną wzrostu temperatur i pojawienia
się gwałtownych zjawisk pogodowych. Wyżej wymienione
argumenty powodują, że zdaniem jednych UE nie powinna
obecnie stawiać przed sobą ambitnych celów, a zdaniem
innych obecna sytuacja tworzy więcej przestrzeni na
osiągnięcie tych celów.
W grudniu 2008 r. rządy państw unijnych uzgodniły, iż nie
zrezygnują z obranych celów, ale niektórzy nadal preferują

mniej ambitne podejście. Kwestia ta z pewnością zostanie
ponownie podniesiona podczas nadchodzących negocjacji
międzynarodowych na temat nowej umowy globalnej
dotyczącej walki ze zmianami klimatu.
Debata na temat zmian klimatu jest powiązana z innymi
kluczowymi pytaniami nurtującymi UE w związku z polityką
środowiskową i energetyczną: jak duże jest bezpieczeństwo
energetyczne Europy (tzn. czy państwa członkowskie nie są
zbyt uzależnione od importu energii w ogóle i/lub importu
energii pochodzącej tylko z jednego państwa/źródła), jak
utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstw unijnych na
rynku globalnym oraz w jaki sposób zapewnić zrównoważony
rozwój gospodarczy.
Powyższe kwestie zostały omówione w niniejszym
opracowaniu w zakresie, w jakim dotyczą debaty na temat
zmian klimatu.

Skala problemu
Międzyrządowy panel ONZ ds. zmian klimatycznych
(międzyrządowy organ naukowy założony w celu dostarczania
obiektywnych informacji na temat zmian klimatu) przewiduje,
że temperatura powietrza na świecie może na przestrzeni
bieżącego wieku wzrosnąć od 1,1 do 6,4°C z uwagi na rosnący
poziom stężenia gazów cieplarnianych – w tym dwutlenku
węgla i metanu – w atmosferze. Emisja tych gazów przyczynia
się do zatrzymywania ciepła na powierzchni ziemi, które to
zjawisko określa się mianem „efektu cieplarnianego”.
W ubiegłych dekadach naukowcy odnotowali znaczny wzrost
emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z opinią wydaną przez
panel ONZ w maju 2007 r. główną przyczyną tego zjawiska
jest działalność człowieka, na przykład spalanie paliw
kopalnych, takich jak węgiel i ropa (które są odpowiedzialne
za masową emisję dwutlenku węgla), wylesianie, transport,
nawadnianie i rolnictwo.
Część osób nadal kwestionuje ocieplanie się klimatu planety;
inni przyznają, że to zjawisko istnieje, lecz nie zgadzają
się z wnioskiem panelu ONZ, że winę ponosi człowiek i
jego działalność, argumentując, iż zmienność klimatu jest
zjawiskiem naturalnym. Jeszcze inni potwierdzają wzrost
temperatur, ale twierdzą, iż dokładna prognoza oraz
oszacowanie wpływu przyszłego wzrostu temperatur nie są
możliwe.
Jednak zdaniem znacznej większości naukowców dowody
są przytłaczające i zgodne z wnioskami panelu ONZ.
Panel uznał za wysoce prawdopodobne podniesienie się
poziomu mórz o 18-59 cm oraz nasilanie się gwałtownych
zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, susze i cyklony
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Podczas gwałtownych zjawisk pogodowych ulega zniszczeniu
infrastruktura, w tym drogi, linie telekomunikacyjne oraz
instalacje energetyczne. W rolnictwie skutkiem coraz mniej
przewidywalnych warunków klimatycznych są zmiany w
plonach zbóż.
Istnieją również obawy, iż zmiany klimatu mogą wpłynąć na
stan zdrowia populacji UE. Skrajne temperatury stanowią
zagrożenie dla słabszych grup społecznych, takich jak osoby
starsze (fala upałów w 2003 r. spowodowała śmierć blisko
60 tys. Europejczyków). Wzrost temperatur może również
spowodować pojawienie się nowych chorób w Unii, czego
oznaką może być aktualny wzrost zachorowań na malarię
w niektórych obszarach południowej Europy, wywołany
przemieszczaniem się komarów w kierunku północnym.
Jednak największy wpływ zmian klimatu jest spodziewany
w krajach najuboższych, z dwóch przyczyn. Po pierwsze z
uwagi na ich położenie geograﬁczne, które sprawia, że są
bardziej podatne na występowanie powodzi i susz. Po drugie
z uwagi na brak środków na zakup narzędzi niezbędnych do
usuwania skutków gwałtownych zjawisk pogodowych.
Skłoniło to niektórych do prognozowania znacznego
zwiększenia napływu potencjalnych migrantów do UE z
uwagi na rosnącą liczbę mieszkańców państw rozwijających
się, zmuszoną do emigracji przez niedobór wody i żywności
spowodowany suszami. Unia Europejska wyraziła
zaniepokojenie ewentualnym wzrostem ilości konﬂiktów
wywołanych takimi niedoborami w państwach rozwijających
się.
Prognozy te pojawiają się w kontekście coraz
intensywniejszego rozwoju działalności gospodarczej
i rosnących potrzeb energetycznych na świecie, które
doprowadziły do gwałtownego wzrostu światowego popytu na
paliwa kopalne (ropa, gaz naturalny i węgiel), które podczas
spalania wydzielają najwięcej gazów cieplarnianych.
Obecnie UE importuje 50% zużywanej przez siebie energii
(w tym 90% zasobów ropy i 50% zasobów gazu). Jeżeli nie
zostaną podjęte działania mające na celu odwrócenie tego
trendu, odsetek ten wzrośnie do 70% w ciągu kolejnych 20–
30 lat.
Fakt ten budzi obawy o bezpieczeństwo unijnych dostaw
energii, które mogą okazać się podatne na zewnętrzne
„wstrząsy” energetyczne (na przykład gwałtowne podwyżki
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tropikalne. Część regionów przybrzeżnych UE będzie
poważnie zagrożona rosnącym poziomem mórz, a Europę
kontynentalną będą nękały coraz liczniejsze powodzie.
Pomimo ogólnego wzrostu temperatur, coraz bardziej
powszechne staną się skrajne upały i mrozy. Wzrost
temperatur w Europie będzie tak znaczący, że temperatury
odnotowane latem 2003 r. (kiedy maksymalne wartości w
czerwcu i w sierpniu w większości południowych i środkowych
krajów Europy sięgały często 35-40°C) w 2030 r. będą
uznawane za normalne.

cen) lub pogorszenie stosunków z głównymi dostawcami.
Skutkiem mogą być znacznie wyższe ceny importowanej
energii lub nawet zakłócenia w dostawach.
Wielu jest zdania, iż środki stosowane w walce ze zmianami
klimatu mogą pomóc w walce z tym problemem. Uważają
oni, że rozwój „energii odnawialnej” (energii wytwarzanej
ze źródeł naturalnych, takich jak słońce, wiatr i woda,
uzupełnianych bezustannie wskutek naturalnych procesów)
lub energii jądrowej w połączeniu ze zwiększeniem stopnia
wydajności energetycznej przyczyni się do ograniczenia
zależności UE od importowanej energii.

Kontekst
międzynarodowy
Większość rządów zgadza się, iż z problemem zmian
klimatycznych można walczyć wyłącznie poprzez wspólne
działania międzynarodowe. Przekonanie to doprowadziło
do zawarcia, począwszy od 1979 r., szeregu umów
międzynarodowych, które deﬁniują wspólne cele i wskazują
sposoby ograniczania wzrostu emisji gazów cieplarnianych
i temperatury powietrza na świecie. Kolejna konferencja
międzynarodowa na tak dużą skalę ma się odbyć w grudniu
2009 r. w Kopenhadze pod auspicjami ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Celem tego spotkania będzie uzgodnienie wspólnego
stanowiska w sprawie ambitnego planu zawarcia globalnego
porozumienia w sprawie klimatu, które obowiązywałoby od
2013 r. i zastąpiłoby aktualną umowę międzynarodową (tzw.
protokół z Kioto), która wygaśnie w tym samym roku. Udział
w konferencji zapowiedzieli ministrowie i urzędnicy ze 189
państw.
Osiągnięcie porozumienia w przypadku tego typu umów
międzynarodowych nigdy nie należało do łatwych zadań,
biorąc pod uwagę spory na temat wagi problemu oraz
stopnia, w jakim poszczególne państwa znajdujące się w
różnych stadiach rozwoju gospodarczego powinny ponosić
koszty jego zwalczania.
Podczas konferencji ONZ pt. „Środowisko i rozwój” (potocznie
zwanej „Szczytem Ziemi”), która odbyła się w 1992 r.,
uzgodniono, iż kraje mają „wspólne, lecz zróżnicowane
obowiązki”. Oznaczało to, że kraje uprzemysłowione
powinny ponosić większe koszty walki ze zmianami klimatu,
ponieważ ponoszą one odpowiedzialność za większość
dotychczasowej emisji gazów cieplarnianych oraz z uwagi
na istotne znaczenie wzrostu gospodarczego państw
rozwijających się dla łagodzenia skutków ubóstwa. Część
osób twierdzi, że środki ograniczenia emisji mogą prowadzić
do spowolnienia wzrostu, a zmniejszenie zależności
gospodarek tych państw od paliw kopalnych i podniesienie
ich wydajności energetycznej zajmie więcej czasu.
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Na tym szczycie uchwalono Konwencję w sprawie zmian
klimatu, a następnie w 1997 r. sporządzono protokół z
Kioto. Dokument ten zmierzał do ustabilizowania emisji
gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiegałby
„niebezpiecznej ingerencji” w system klimatyczny poprzez
nałożenie na kraje uprzemysłowione prawnie wiążących
zobowiązań ograniczenia sześciu rodzajów emisji gazów
cieplarnianych.

sprawie dokumentu, który miałby zająć miejsce protokołu
z Kioto przed końcem bieżącego roku. Ponadto podjęto
decyzję odnośnie utworzenia funduszu pomocowego dla
państw podatnych na zagrożenie klimatyczne, którego
wsparcie polegałoby na ﬁnansowaniu konkretnych projektów
i programów. Doszło jednak do ostrych sporów na temat
dokładnych kwot wsparcia i będą one prawdopodobnie
kluczową kwestią omawianą na konferencji w Kopenhadze.

Na mocy protokołu z Kioto najbogatsze państwa świata
zobowiązały się do aktywniejszego od innych działania,
zgodnie z zasadą „wspólnych, lecz zróżnicowanych
obowiązków”. Kraje te obiecały ograniczenie do roku 2012
emisji o średnio 5% poniżej poziomu z 1990 r., podczas gdy
15 ówczesnych państw członkowskich podjęło zbiorowe
zobowiązanie dokonania redukcji o 8% , Stany Zjednoczone
7%, a Japonia 6%. W niektórych przypadkach państwa
zyskały prawo zwiększenia swojego poziomu emisji, a
gospodarki „wschodzące”, takie jak Chiny czy Indie, nie
zostały objęte celami.

Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama
zapowiedział wprowadzenie w tej kwestii istotnych zmian
w amerykańskiej polityce. Złożył obietnicę ograniczenia do
2020 r. emisji USA do poziomu z roku 1990, a następnie,
do roku 2050, o kolejne 80%, przy czym zarówno Stany
Zjednoczone, jak i Unia Europejska zobowiązały się do
forsowania ambitnych inicjatyw globalnych w Kopenhadze.

Jak dotąd 183 państwa oraz kraje UE ratyﬁkowały protokół,
w tym Brazylia, Kanada, Chiny, Indie i Rosja. Jednak Stany
Zjednoczone, które do roku 2005 emitowały najwięcej
gazów cieplarnianych na mieszkańca, odmówiły ratyﬁkacji,
odwołując się do potencjalnego wpływu, jaki wywarłaby
ona na gospodarkę USA, wątpliwości co do wyników badań
naukowych nad zmianami klimatu oraz braku wymogu
ograniczenia emisji dla innych dużych gospodarek, takich jak
Chiny czy Indie.
Zgodnie z danymi Ramowej konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2005 r. poziom
emisji gazów cieplarnianych w UE był o blisko 5% niższy niż
w 1990 r., ale wzrósł o 15,8% w Stanach Zjednoczonych,
47% w Chinach i 55% w Indiach.
Kwestia ta, z uwagi na skalę problemu i jego potencjał
oddziaływania, stała się przedmiotem międzynarodowej
debaty politycznej. W czerwcu 2007 r. liderzy państw
uprzemysłowionych, należących do grupy G8 (Stany
Zjednoczone, Kanada, Rosja, Wielka Brytania, Francja,
Włochy, Niemcy i Japonia) uzgodnili, iż będą „dążyć do
obniżenia emisji dwutlenku węgla przynajmniej o połowę do
roku 2050”, nie określając sposobu, w jaki zamierzają tego
dokonać.

Niektórzy zadają jednak pytanie, czy światowa gospodarka
może sobie obecnie na to pozwolić w kontekście spowolnienia
gospodarczego. Inni wskazują na bezskuteczność wszelkich
działań podejmowanych przed podpisaniem nowej umowy
przez wszystkie państwa, bez względu na ich poziom rozwoju
gospodarczego. Argumentują oni, iż poziom emisji gospodarek
wschodzących szybko przekracza poziom emisji pochodzącej
z krajów zachodnich — na przykład Chiny są obecnie
największym na świecie źródłem gazów cieplarnianych,
odpowiedzialnym za 24% globalnej emisji (choć poziom
emisji na jednego mieszkańca jest nadal relatywnie niski w
porównaniu z UE i Stanami Zjednoczonymi).
Państwa rozwijające się nalegają jednak, by zasada
„wspólnych, lecz zróżnicowanych obowiązków” uzgodniona
na Szczycie Ziemi stanowiła fundament wszystkich nowych
porozumień.
Argumenty te są powtarzane w europejskiej debacie
na temat stopnia aktywności UE w tym obszarze. Jedni
twierdzą, iż bogatsze i lepiej rozwinięte kraje powinny robić
więcej niż inne, a drudzy uważają zdecydowane działania
UE za bezcelowe, jeżeli nie idą one w parze z podobnymi
działaniami na szczeblu globalnym. Przywołują oni treść
najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej,
według którego UE jest obecnie odpowiedzialna za
10,5% globalnej emisji gazów cieplarnianych, przy czym
zapowiadany jest gwałtowny spadek jej udziału wskutek
rosnącego zapotrzebowania gospodarek wschodzących,
takich jak Chiny czy Indie.

W tym kontekście społeczność międzynarodowa planuje
zorganizowanie ponownego spotkania w Kopenhadze w celu
podjęcia próby osiągnięcia nowego porozumienia.
Uczestnicy konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, która odbyła się na Bali w 2007 r., oraz spotkania
uzupełniającego w Poznaniu w 2008 r. ustalili harmonogram
działań prowadzących do osiągnięcia porozumienia w
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Tabela 4. Jaki podział kosztów na szczeblu międzynarodowym?
Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

W ramach każdej umowy
międzynarodowej określającej cele,
wszystkie państwa świata muszą w
równym stopniu przyczyniać się
do ich osiągnięcia

• Poziom emisji w krajach
rozwijających się rośnie
szybciej niż poziom w krajach
rozwiniętych, więc ich wkład
musi być taki sam, jak innych
• Bez ustalenia twardych celów
dla szybko rozwijających się
Chin i Indii, wysiłki innych
państw będą bezcelowe
• Zmniejszenie ryzyka obniżenia
konkurencyjności Europy z
uwagi na podobne koszty dla
wszystkich
• Zmniejszenie ryzyka
wyprowadzenia produkcji
wysokoemisyjnej, ponieważ
kraje spoza UE będą
zobowiązane do wprowadzenia
równie twardych celów

• Zamożniejsze kraje w większym
stopniu przyczyniły się do
zmiany klimatu, więc ponoszą
większą odpowiedzialność za
podejmowanie działań
• Zamożniejsze kraje stać na więcej
• Kraje rozwijające się
potrzebują wyższego wzrostu
gospodarczego, by zmniejszyć
przepaść pomiędzy zamożnymi i
ubogimi krajami, więc mogą być
mniej aktywne
• Kraje rozwijające się odmówią
podpisania wszelkich umów
międzynarodowych, które
wymagają od nich równego
wkładu z uwagi na ich
potrzebę zwiększenia rozwoju
gospodarczego i złagodzenia
ubóstwa

Każda umowa międzynarodowa
powinna nakładać większe koszty
na państwa zamożniejsze niż na
ubogie i rozwijające się

• Zamożniejsze kraje w większym
stopniu przyczyniły się do
zmiany klimatu, więc ponoszą
większą odpowiedzialność za
podejmowanie działań
• Zamożniejsze kraje stać na
więcej
• Kraje rozwijające się
potrzebują wyższego wzrostu
gospodarczego, by zmniejszyć
przepaść pomiędzy zamożnymi i
ubogimi krajami, więc nie należy
od nich wymagać podejmowania
działań w tak samo dużym
zakresie
• Kraje rozwijające się odmówią
podpisania wszelkich umów
międzynarodowych, które
wymagają od nich równego
wkładu z uwagi na ich
potrzebę zwiększenia rozwoju
gospodarczego i złagodzenia
ubóstwa

• Poziom emisji w krajach ubogich
i rozwijających się rośnie
szybciej niż poziom w krajach
rozwiniętych, więc ich wkład musi
być taki sam, jak innych
• Bez ustalenia twardych celów
dla szybko rozwijających się
Chin i Indii, wysiłki innych państw
odniosą niewielki skutek w
dłuższej perspektywie czasowej
• Bez względu na to, kto „ponosi
winę” za wywołanie obecnych
problemów, „karanie” jednych
państw bardziej niż innych jest
niesprawiedliwe
• Kryzys ﬁnansowy uderzył mocno
w zamożniejsze kraje, więc nie
stać ich obecnie na większą
aktywność
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Kto decyduje?
Ponieważ zasięg zmiany klimatu jest ogólnoświatowy, ale
lokalny wpływ tego zjawiska znacznie się różni w zależności
od państwa i regionu, walka z nim jest prowadzona na
szczeblu światowym, unijnym, narodowym, regionalnym i
lokalnym.

Szczebel międzynarodowy
W skali międzynarodowej zakres celów dotyczących zmiany
klimatu określa szerokie spektrum traktatów i przepisów
międzynarodowych. Komisja Europejska uczestniczy w
negocjacjach tych umów z ramienia UE i jest upoważniona do
działania w porozumieniu z rządami państw członkowskich
(Rada). Następnie Rada, po zasięgnięciu opinii Parlamentu
Europejskiego, podejmuje decyzję (na ogół kwaliﬁkowaną
większością głosów, choć w niektórych przypadkach
wymagana jest jednomyślność) o zatwierdzeniu bądź nie
umowy. Umowy międzynarodowe są wiążące dla państw,
które zdecydują się je ratyﬁkować, ale nie istnieją mechanizmy
„karania” państw w razie niedotrzymania zobowiązań.

Szczebel unijny
Jednym z głównych zadań UE, zgodnie z traktatami
określającymi jej rolę i kompetencje, jest zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony i poprawa jakości środowiska
naturalnego. Nacisk kładzie się na podejmowanie działań
zapobiegawczych zgodnie z podejściem prewencyjnym,
naprawianie szkód środowiskowych i zapewnienie, by strony
odpowiedzialne za zanieczyszczenia pokrywały koszty
wyrządzonych przez siebie szkód.
Komisja Europejska jest odpowiedzialna za przygotowanie
projektów ustawodawczych wyznaczających cele polityki,
które są następnie zatwierdzane bądź nie przez Radę (na ogół
kwaliﬁkowaną większością głosów, choć w części przypadków
nadal wymagana jest jednomyślność) i Parlament Europejski
z zastosowaniem procedury współdecyzji. Traktat lizboński,
który ma wprowadzić zmiany w sposobie funkcjonowania
UE, poszerzy zakres kompetencji UE w tym obszarze.
Unijne przepisy dotyczące ochrony środowiska są prawnie
wiążące dla państw członkowskich i mogą być egzekwowane
przez sądy europejskie.

Szczebel krajowy
Poszczególne państwa członkowskie mogą wyznaczać własne
cele i podejmować bardziej radykalne środki, o ile nie są one
sprzeczne z istniejącymi przepisami prawa unijnego i wyżej
wymienionymi zasadami. Do ich obowiązków należy również
wybór odpowiedniego repertuaru środków do osiągnięcia
celów wyznaczonych na szczeblu międzynarodowym lub
unijnym.

Wszystkie poziomy decyzyjne są ze sobą powiązane.
Na przykład, w przypadku ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych umowa globalna może zobowiązywać
sygnatariuszy (UE i jej państwa członkowskie) do wyrażenia
zgody na określony cel. Może to prowadzić do sytuacji, w
której prawodawstwo unijne, obowiązujące wszystkie państwa
członkowskie, wyznacza cele krajowe i wprowadza środki
o zasięgu unijnym w celu ich osiągnięcia. Wówczas rządy
musiałyby podejmować decyzje odnośnie rodzaju działań,
jakie należy podjąć, by sprostać obowiązkom nałożonym
na nie w ramach ogólnego celu (lub w miarę możliwości
wykroczyć poza nie). W uzasadnionych sytuacjach władze
lokalne i regionalne również uczestniczą we wdrażaniu tych
środków lub, w niektórych przypadkach, wyznaczają własne
cele.

Szczebel unijny
Co Unia Europejska zrobiła dotychczas?
Podejście unijne stanowi odzwierciedlenie międzynarodowego
podejścia do wyznaczania prawnie wiążących celów
poszczególnym krajom. Zgodnie z tym podejściem UE
wyznacza cele, a następnie dzieli koszty ich osiągnięcia
pomiędzy 27 państw członkowskich, określając środki
potrzebne do ich realizacji.
Jak wspomniano wyżej, UE poczyniła postępy na drodze do
osiągnięcia celu wyznaczonego w Kioto, ale musi jeszcze
podjąć kroki, aby spełnić obietnicę ograniczenia emisji do
8% do 2012 r. Wydaje się, że część państw członkowskich
zmierza w dobrym kierunku ku realizacji tego celu (w tym
Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja), podczas gdy inni (na
przykład Włochy, Hiszpania, Francja i Grecja) jeszcze nie.
Krytycy są zdania, iż UE musi aktywniej działać na rzecz
ograniczenia emisji na swoim obszarze, a nie wyłącznie
korzystać z postanowień protokołu z Kioto, który zezwala
państwom na pokrywanie części zobowiązań poprzez
udzielanie pomocy w ﬁnansowaniu projektów ograniczania
emisji w innych krajach (na przykład programy energii
odnawialnej w krajach rozwijających się). Natomiast
zwolennicy tego podejścia podkreślają, iż celem jest
ograniczenie emisji globalnej, dodając, że mile widziane są
wszystkie środki do jego realizacji.
Inni uważają, że dotychczasowe ograniczenia poziomu emisji
w UE są w większym stopniu „produktem ubocznym” innych
zmian – takich jak upadek gospodarki Wschodnich Niemiec i
decyzja o przejściu z węglowej produkcji energii na gazową
podjęta przez Wielką Brytanie – niż wynikiem autentycznego
zaangażowania w walkę ze zmianą klimatu. Twierdzą oni, że
można zrobić dużo więcej.
Aby zrealizować cele z Kioto oraz inne ambitne zadania,
które Unia Europejska postawiła przed sobą samodzielnie,
Unia wprowadziła szereg środków.
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Inne środki skupiają się na promowaniu produkcji i
wykorzystaniu energii odnawialnych między innymi w
drodze uregulowań prawnych wyznaczających państwom
członkowskim wiążące cele prawne, ﬁnansowania programów
dotyczących energii odnawialnej. Ponadto angażowane są
środki zmierzające do poprawy wydajności energetycznej
urządzeń elektrycznych, budynków, jak również ograniczania
emisji dwutlenku węgla z samochodów itp. (choć część z tych
środków nadal wymaga wdrożenia).

A deliberative polity-making project

Podstawowym środkiem jest wspólnotowy system handlu
uprawnieniami do emisji (ETS), który obejmuje głównie
przemysł „ciężki” (stal i cement) oraz produkcję energii
elektrycznej, zaprojektowany z myślą o tworzeniu środków
zachęcających spółki do redukowania emisji (szczegóły
poniżej).

istotnych poprawek uwzględniających: 1) ograniczenie
potencjalnie negatywnego wpływu zaproponowanych środków
na konkurencyjność przemysłu ciężkiego; 2) ustanowienie
„funduszu solidarności” na rzecz pomocy państwom
członkowskim we wdrażaniu pakietu i 3) wydłużenie okresu
czasu przewidzianego na dostosowanie. Plan przewiduje
również kontynuację wykorzystania funduszy unijnych w
projektach ograniczenia emisji w państwach rozwijających
się, tak by możliwa była częściowa realizacja celów.
Powyższe fakty nasuwają u niektórych pytanie, czy
zaangażowanie UE jest nadal wystarczające, by realizować
długoterminowe cele.

Jakie obietnicedalszego
działania złożyła UE?
W marcu 2007 r. UE zobowiązała się, iż do roku 2020
ograniczy emisję gazów cieplarnianych o przynajmniej
20% (w porównaniu z poziomem z 1990 r.) lub o 30%, pod
warunkiem że inne kraje rozwinięte zgodzą się dokonać
podobnej redukcji zgodnie z nową umową globalną.
Ponadto zadeklarowała chęć rozwijania w Europie wydajnej
energetycznie i niskowęglowej gospodarki, tj. takiej, która
skuteczniej pożytkuje zasoby energetyczne i w mniejszym
stopniu opiera się na źródłach energii szkodliwych dla
środowiska.
Dla poparcia swoich zobowiązań przywódcy UE wyznaczyli
sobie trzy inne cele do zrealizowania przed 2020 r.:
• 20% redukcja zużycia energii „w porównaniu z
prognozowanymi trendami”;
• 20% wzrost udziału wykorzystania źródeł energii
odnawialnej w całkowitym zużyciu energii;
• sięgający 10% wzrost udziału energii odnawialnych
w sektorze transportu – na przykład benzyna i paliwo
diesel z biopaliw produkowanych zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
W styczniu 2008 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet
środków utworzony z myślą o realizacji powyższych celów. W
zakres tych środków wchodzą wnioski dotyczące rozłożenia
kosztów pomiędzy państwa członkowskie UE, nowego
ustawodawstwa obejmującego źródła energii odnawialnej,
poszerzenia zakresu systemu handlu uprawnieniami do
emisji, środków zapewniających udział sektorów nieobjętych
systemem w ograniczaniu emisji oraz planów promowania
technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla
(„przechwytywanie” emisji dwutlenku węgla z elektrownii
i zachowywanie jej pod ziemią zamiast uwalniania do
atmosfery).
Podczas szczytu w grudniu 2008 r. przywódcy UE podjęli się
realizacji celów z 2007 r. i osiągnęli porozumienie w kwestii
wniosków, ale dopiero po wprowadzeniu do pierwotnej wersji
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Table 5Tabela 5. Jak daleko powinna posunąć się UE?
Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

Brak działania, w tym wycofanie
się z dotychczasowych zobowiązań
międzynarodowych dotyczących
walki ze zmianami klimatu

• W krótkiej perspektywie
czasowej UE nie poniesie
żadnych kosztów
• Spowolnienie gospodarcze
ograniczy łączne zużycie energii
w Europie, a co za tym idzie
przyczyni się do zmniejszenia
emisji bez konieczności
podejmowania dalszych działań
• Skoro inni nie dotrzymują
międzynarodowych zobowiązań,
dlaczego miałaby to robić UE?
• Jeżeli UE będzie działać
sama, nie wpłynie znacząco
na rozwiązanie problemu
zmiany klimatu z uwagi na swój
malejący udział w światowej
emisji
• Umożliwienie przemysłowi
elastycznego dostosowywania
się do skutków zmian
klimatu, dając mu możliwość
samodzielnego regulowania
skali podejmowanych działań
• Konsumenci mogą samodzielnie
decydować, czy i w jaki sposób
chcą zmienić swoje zachowanie,
by ograniczyć zużycie, lub
inwestować w energooszczędne
środki, takie jak izolacja
budynków mieszkalnych

• Długoterminowy koszt adaptacji
do zmiany klimatu zwiększy
się wskutek odkładania lub
zaniechania działań
• Spowolnienie gospodarcze
ograniczy łączne zużycie energii
w Europie, a co za tym idzie
przyczyni się do zmniejszenia
emisji, więc Unia może
zdziałać więcej niż obiecała w
międzynarodowych umowach
• Wiarygodność UE zostałaby
poważnie nadszarpnięta w
przypadku wycofania się z
wcześniejszych obietnic
• Reszta świata – w tym kraje o
najszybszym wzroście poziomu
emisji – może odwzajemnić
się tym samym, co może mieć
niszczycielski wpływ na planetę
• Wydajność przemysłu może
maleć, jeżeli nie dostosuje się on
do skutków zmian klimatu
• Unia Europejska utraci obecną
przewagę konkurencyjną
w obszarze ekologicznych
technologii, które może
eksportować do innych części
świata

Poprzestanie na przestrzeganiu
bieżących zobowiązań
międzynarodowych bez
wykraczania poza ich zakres

• Unia podejmuje już
wystarczająco dużo działań na
rzecz walki z tym problemem
• Obniżenie kosztu, przynajmniej
w krótkiej perspektywie
czasowej, środków potrzebnych
do walki ze zmianą klimatu
• Osiągnięcie nowego
porozumienia
międzynarodowego
wyznaczającego bardziej
ambitne cele jest mało
prawdopodobne, a dlaczego UE
miałaby robić więcej niż inni?
• Unia nie może sobie pozwolić
na większą aktywność w
obecnej dobie spowolnienia
gospodarczego
• Spowolnienie gospodarcze
ograniczy łączne zużycie energii
w Europie, a co za tym idzie
przyczyni się do zmniejszenia
emisji bez konieczności
wyznaczania bardziej ambitnych
celów

• Dotychczasowe zobowiązania są
niewystarczające, by poradzić
sobie ze skalą problemu
• Niepodjęcie bardziej radykalnych
działań teraz będzie się wiązało z
wyższymi kosztami potrzebnymi
do walki ze skutkami zmian
klimatycznych i zapobiegania
dalszym szkodom dla planety w
przyszłości
• Unia powinna przewodzić,
zachęcając inne państwa o
rosnącym poziomie emisji do
większej aktywności
• Spowolnienie gospodarcze
ograniczy łączne zużycie energii
w Europie, a co za tym idzie
przyczyni się do zmniejszenia
emisji, więc Unia może
zdziałać więcej niż obiecała w
międzynarodowych umowach
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Argumenty za

Argumenty przeciw

Wykraczanie poza dotychczasowe
cele unijne, wyłącznie jeżeli reszta
świata pójdzie w jej ślady

• Takie postępowanie
umożliwiłoby UE uniknięcie
„niesprawiedliwego” obciążenia
kosztami (dlaczego mielibyśmy
robić więcej, w przeciwieństwie
do innych?)
• Będąc bardziej aktywną od
innych, w krótkiej perspektywie
czasowej UE ryzykuje obniżenie
swojej konkurencyjności z uwagi
na koszt wdrożenia środków
walki ze zmianą klimatu, co
może dodatkowo ograniczyć
liczbę miejsc pracy
• Nałożenie dodatkowych
obciążeń na przemysł unijny
mogłoby wywołać określone
problemy w obecnej dobie
spowolnienia gospodarczego

• Należące do największych
gospodarek światowych
państwa członkowskie Unii
wniosły znaczący wkład w
rozwiązywanie bieżącego
problemu i dlatego spoczywa na
nich „dziejowa” odpowiedzialność
za podejmowanie działań bez
względu na innych
• Unia pozostaje jednym z głównych
emitentów gazów cieplarnianych
• Aktualne cele to za mało, by
zaradzić problemowi
• Osiągnięcie nowego,
ambitniejszego porozumienia
międzynarodowego jest mało
prawdopodobne, chyba że ktoś
obejmie prowadzenie

Wyznaczanie bardziej ambitnych
celów unijnych bez względu na
działania innych państw

• Należące do największych
gospodarek światowych państwa
członkowskie Unii wniosły znaczący wkład w rozwiązywanie
problemu i dlatego spoczywa na
nich „dziejowa” odpowiedzialność
za podejmowanie działań bez
względu na innych
• Unia pozostaje jednym z głównych emitentów gazów cieplarnianych
• Państwa członkowskie UE są
stosunkowo zamożne i mogą sobie pozwolić na więcej niż wiele
innych krajów świata
• Unia Europejska posiada już wysoce rozwiniętą gospodarkę, więc
nie musi rozwijać się tak szybko
jak inne kraje, które potrzebują
wyższych poziomów emisji do
wsparcia wzrostu gospodarczego
i zmniejszenia poziomu ubóstwa
• Przejście na gospodarkę
niskowęglową przyczyni się do
rozwoju innowacyjności, wzrostu
inwestycji, tworzenia nowych
miejsc pracy oraz umożliwi UE
odnoszenie korzyści z rozwoju
ekologicznych technologii i eksportowania ich do innych krajów
świata
• Spowolnienie gospodarcze ograniczy zużycie energii, a co za tym
idzie przyczyni się do zmniejszenia emisji, ułatwiając UE
osiągnięcie bardziej ambitnych
celów
• Ktoś musi przejąć przywództwo,
zachęcając inne państwa do
podjęcia się realizacji bardziej
ambitnych celów w skali globalnej

• Unia zostałaby niesprawiedliwie
obciążona większymi kosztami
walki ze zmianami klimatu
• Nie wszystkie państwa
członkowskie UE są zamożne
i gorzej rozwinięte gospodarki
zostałyby niesprawiedliwie
obciążone większymi kosztami
• W krótkiej perspektywie
czasowej UE obniżyłaby swoją
konkurencyjność na globalnych
rynkach z uwagi na koszt środków
do walki ze zmianami klimatu, co
mogłoby dodatkowo zmniejszyć
liczbę miejsc pracy
• Jeżeli UE będzie bardziej aktywna
bez względu na działania innych,
zniechęci to inne kraje do
podejmowania ambitniejszych
zobowiązań
• Zwiększenie ryzyka
wyprowadzenia produkcji
wysokoemisyjnej, skłaniające
przedstawicieli przemysłu
energochłonnego do przenoszenia
się do krajów nienależących do
UE, które posiadają mniej surowe
reżimy prawne i niższe opłaty
za zanieczyszczanie. Grozi to
likwidacją unijnych miejsc pracy,
jednocześnie nie pomagając w
ograniczeniu światowej emisji
• Unia nie może sobie pozwolić
na większą niż inni aktywność
w obliczu spowolnienia
gospodarczego i rosnącej
konkurencji międzynarodowej
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Rozwiązania polityczne
Utrzymanie bieżących ambitnych
celów, lecz odłożenie działania
do momentu poprawy sytuacji
ekonomicznej

Argumenty za

Argumenty przeciw

• Pozwoli to uniknąć obciążenia
kosztami przemysłu unijnego
w momencie, kiedy usiłuje on
sobie poradzić ze skutkami
spowolnienia gospodarczego
• Spowolnienie gospodarcze
ograniczy łączne zużycie energii
w Europie, a co za tym idzie
przyczyni się do zmniejszenia
emisji bez podejmowania
dodatkowych działań w chwili
obecnej

• Odkładanie działania do momentu
poprawy sytuacji ekonomicznej
sprawi, że środki do walki ze
zmianami klimatu staną się
droższe, a ich wdrożenie dużo
trudniejsze
• Spowolnienie gospodarcze
ograniczy łączne zużycie energii
w Europie, a co za tym idzie
przyczyni się do zmniejszenia
emisji, ułatwiając realizację
bardziej ambitnych celów
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Brak porozumienia w kwestii stopnia aktywności
poszczególnych państw dotyczącej walki ze zmianami
klimatu na szczeblu globalnym odzwierciedla podobne
spory toczące się wewnątrz Unii na temat podziału kosztów
realizacji ambitnych celów unijnych.
Spory te dotyczą głównie odpowiedzi na pytanie, czy
najzamożniejsze kraje Unii powinny być bardziej aktywne
niż ich ubożsi sąsiedzi, ponieważ trudne do osiągnięcia
cele środowiskowe mogą utrudniać biedniejszym państwom
członkowskim równanie do najbogatszych. Innymi słowy,
ubogie kraje Unii twierdzą, że nie mogą sobie pozwolić na
tak dużą aktywność.
Obraz komplikuje się, ponieważ gospodarki niektórych
państw są bardziej od innych zależne od energii pochodzącej
ze spalania paliw kopalnych, a poza tym niektóre kraje
podejmowały dotychczas więcej działań na rzecz walki ze
zmianami klimatu. (Jest to częściowo widoczne w podejściu
społeczeństw poszczególnych państw członkowskich do
kwestii środowiskowych: wyniki badań opinii publicznej
wskazują, iż niektóre z nich są zainteresowane problemem
zmian klimatu niż inne.)
Skala wyzwań, przed jakimi staną teraz państwa członkowskie,
będzie zależała częściowo od wielkości ich dotychczasowych
inwestycji w technologie przyjazne środowisku oraz od tego,
czy rozpoczęły one już stopniowe wprowadzanie zmian w
sposobie funkcjonowania swoich gospodarek (na przykład
poprzez wprowadzanie radykalnych przepisów podnoszących
wydajność energetyczną produktów, budynków mieszkalnych
i fabryk).
Ponadto skrajne warunki pogodowe będą wpływały na
państwa unijne w różny sposób, w zależności od ich położenia
geograﬁcznego: w Europie Południowej już teraz odnotowuje
się znacznie wyższe temperatury niż w przeszłości, podczas
gdy w Europie kontynentalnej wzrasta liczba gwałtownych
powodzi.
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Udział w kosztach: podział zadań?

nastąpić, jeżeli UE wprowadzi bardziej radykalne środki niż
reszta świata. Ostrzejsze środki skłaniałyby zarządzających
energochłonnymi gałęziami przemysłu do przenoszenia
działalności w inne regiony świata, w których obowiązują
mniej surowe reżimy prawne, a emisja zanieczyszczeń
jest mniej kosztowna. Ich zdaniem groziłoby to likwidacją
unijnych miejsc pracy, jednocześnie nie pomagając w
ograniczeniu światowej emisji (a nawet mogłoby prowadzić
do jej wzrostu).
Są jednak tacy, którzy namawiają do szybkiego
reagowania, ponieważ im dłuższa zwłoka, tym więcej
szkód spowodowanych zmianą klimatu oraz większe koszty
związane z ich pokryciem. Dodają oni, że rozwój technologii
przyjaznych środowisku niezbędnych do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych nie tylko nie zaszkodzi unijnej
gospodarce, ale zwiększy jej konkurencyjność.
Ich zdaniem z uwagi na przewodnią rolę Unii w światowym
rozwoju sektora technologii energooszczędnych przekonanie
innych państw do zmniejszenia emisji będzie korzystne dla
unijnych przedsiębiorstw z tego sektora, dla których nagły
wzrost eksportu może być korzystny i prowadzić do powstania
większej liczby „zielonych” miejsc pracy. Gospodarstwa
domowe i przedsiębiorstwa również skorzystałyby z bardziej
energooszczędnych produktów , płacąc niższe rachunki.
Wielu uważa, iż kryzys gospodarczy może w rzeczywistości
pomóc w walce ze zmianami klimatu z uwagi na spadek
popytu w wielu regionach świata, który prowadzi do obniżenia
energochłonnej produkcji i konsumpcji energochłonnych
produktów. Ich zdaniem sytuacja taka pozwoli na ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych i da UE więcej przestrzeni na
realizację tych celów (choć przeciwnicy uważają to za znak, iż
UE powinna obecnie zrezygnować z tak ambitnych celów).
Sytuacja ponownie się komplikuje, ponieważ, pomimo iż
wpływ kryzysu ﬁnansowego i spowolnienia gospodarczego
jest widoczny we wszystkich krajach Unii, niektóre z nich
odczuwają ich skutki bardziej dotkliwie.

Spory o tak zwany „udział w kosztach” komplikują różnice
zdań na temat sposobu realizacji przez UE ambitnych celów
dotyczących walki ze zmianą klimatu w obliczu światowego
kryzysu ﬁnansowego i spowolnienia gospodarczego, jak
również rosnących obaw przez przedłużającą się recesją.

Sporom o sposób podziału kosztów walki ze zmianami klimatu
wewnątrz Unii towarzyszą różnice zdań na temat tego, kto
powinien pokryć lwią część kosztów w poszczególnych
państwach członkowskich – rządy, przemysł czy konsumenci,
a co za tym idzie, jakiego zestawu narzędzi politycznych
należy użyć.

Niektórzy twierdzą, iż wdrożenie środków do walki ze
zmianą klimatu jest kosztowne i może jeszcze bardziej
obciążyć sektor gospodarczy, szczególnie w krajach z
dobrze rozwiniętym sektorem przemysłowym. Twierdzą oni,
że UE powinna odstąpić od swoich ambitnych celów albo
odłożyć podejmowanie środków do czasu poprawy sytuacji
gospodarczej.

Niektórzy twierdzą, iż największy koszt powinni ponieść
producenci przemysłowi i wytwórcy energii elektrycznej,
ponieważ wiele procesów energetycznych i produkcyjnych
prowadzi do powstania dwutlenku węgla. Mogłoby to ich
skłonić do zainwestowania w bardziej wydajną i ekologiczną
działalność produkcyjną i usługową, co odniosłoby znaczący
efekt.

Poza tym przestrzegają oni przed ryzykiem wyprowadzenia
produkcji wysokoemisyjnej (ang. carbon leakage), które może

Z drugiej strony pojawiają się ostrzeżenia przed nakładaniem
dodatkowych obciążeń na unijnych przedsiębiorców,
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ponieważ mogłoby to osłabić ich konkurencyjność na rynku
międzynarodowym i prowadzić do redukcji miejsc pracy,
szczególnie w obecnej dobie spowolnienia gospodarczego.
Jeszcze inni są zdania, iż nie należy wykluczać przemysłu, a
rozwiązań powinno się szukać, sprawdzając poziom emisji w
każdym sektorze.
Zgodnie z tym podejściem największy potencjał tkwi w
sektorze budowlanym, w którym emisje można ograniczać,
modernizując instalacje grzewcze, izolacyjne i klimatyzacyjne.
Komisja Europejska oszacowała potencjał oszczędności
energii w tym sektorze na 27-30%.
Wielu za kluczowy element walki ze zmianą klimatu uważa
wprowadzenie zmian w sektorze transportowym, które
polegałyby na obniżeniu poziomu emisji z samochodów,
pojazdów ciężarowych, łodzi i samolotów, przy czym Komisja
Europejska oszacowała potencjał oszczędności energii w
tym sektorze na 26%.
Istotną rolę mogą także odegrać konsumenci, ponieważ
modyﬁkacja ich nawyków dotyczących robienia zakupów
i przemieszczania się, jak również zużywania energii
mogłyby bardzo wiele zmienić. Mogą oni na przykład
obniżyć poziom zużywanej przez siebie energii, przykręcając
ogrzewanie lub korzystając z transportu publicznego.
Ponadto mogą przyczynić się do wzrostu popytu na produkty
energooszczędne, które po dłuższej eksploatacji powinny
być tańsze w użyciu.
W tym kontekście pojawiają się kolejne różnice zdań na temat
tego, ile może i powinno zrobić społeczeństwo zmagające
się z recesją. Niektórzy zwracają uwagę na wpływ rosnącego
bezrobocia na dochody gospodarstw domowych, podczas
gdy inni podkreślają, że każda rodzina może obniżyć
wysokość swoich rachunków za energię, zakładając system
izolacji domu lub kupując produkty energooszczędne.
Z tego względu coraz większa liczba osób twierdzi, iż państwo
powinno pokrywać większą część rachunku, przeznaczając
pieniądze podatników na środki potrzebne do realizacji
celów.
Jednak ta opcja również stanowi kwestię sporną. Jej
przeciwnicy argumentują, że najwięcej powinni płacić ci,
którzy najwięcej zanieczyszczają, a przeznaczanie pieniędzy
podatników na środki zwalczania zmian klimatu oznacza,
że w kosztach uczestniczą wszyscy, bez względu na to czy
tego chcą czy nie. Inni wątpią, by rządy były najlepszym
decydentem w kwestii wyboru technologii ekologicznych,
w które należy inwestować, i dodają, że wsparcie rządowe
udzielane wybranym gałęziom może zahamować rozwój
innych obiecujących technologii.
Odpowiedź na to pytanie ma znaczący wpływ na odpowiedź
na kolejne ważne pytanie: jaki zestaw „narzędzi” politycznych
wybrać, by wspomóc realizację wyznaczonych celów?
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Tabela 6. Jakie działania należy podjąć na szczeblu unijnym?
Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

Wszystkie państwa członkowskie
powinny wnosić taki sam wkład w
osiąganie wytyczonych celów

• Wyłączenie części państw
członkowskich z realizacji
twardych celów ograniczyłoby
ogólny efekt środków do walki
ze zmianami klimatu
• Pozwolenie niektórym
państwom członkowskim na
emisję wyższego poziomu
zanieczyszczeń przyniosłoby
więcej szkód klimatycznych w
krótkiej perspektywie czasowej
i zwiększyłoby koszt zwalczania
ich skutków w dłuższej
perspektywie
• Zwiększenie możliwości
korzystania z rozwoju
ekologicznych technologii i
eksportowania ich do innych
krajów świata z uwagi na wzrost
popytu na takie produkty w całej
UE

• Mniej zamożnym państwom
członkowskim będzie trudniej
dorównać zamożnym sąsiadom
• Państwa, których gospodarki
są zdominowane przez
przemysł energochłonny, będą
mogły stopniowo dokonywać
niezbędnych zmian w swoich
systemach gospodarczych,
minimalizując wpływ zmian na
rozwój gospodarczy, jeżeli nie
będą musiały być równie aktywne
jak inne kraje
• W krótkiej perspektywie czasowej
mniej wymagające cele stawiane
przed niektórymi państwami
członkowskimi pomogą zapobiec
wyprowadzaniu produkcji
wysokoemisyjnej do innych części
świata

Należy uwzględnić zdolność
poszczególnych państw
członkowskich do osiągania
ogólnych celów, biorąc pod uwagę
fakt, że jedne państwa robią więcej
niż inne.

• Mniej zamożnym państwom
członkowskim będzie łatwiej
dorównać zamożnym sąsiadom
• Państwa, których gospodarki
są zdominowane przez
przemysł energochłonny, będą
mogły stopniowo dokonywać
niezbędnych zmian w swoich
systemach gospodarczych,
minimalizując wpływ zmian na
rozwój gospodarczy
• W krótkiej perspektywie
czasowej mniej wymagające
cele stawiane przed niektórymi
państwami członkowskimi
pomogą zapobiec
wyprowadzaniu produkcji
wysokoemisyjnej do innych
części świata

• Wyłączenie części państw
członkowskich z realizacji
twardych celów ograniczyłoby
ogólny efekt środków do walki ze
zmianą klimatu
• Pozwolenie niektórym
państwom członkowskim na
emisję wyższego poziomu
zanieczyszczeń przyniosłoby
więcej szkód klimatycznych w
krótkiej perspektywie czasowej i
zwiększyłoby koszt zwalczania ich
skutków w dłuższej perspektywie
• Możliwości korzystania
z rozwoju ekologicznych
technologii i eksportowania ich
do innych krajów świata zostaną
ograniczone z uwagi na spadek
popytu na takie produkty w
niektórych krajach
• W dłuższej perspektywie może to
utrudnić proces rozwoju przemysłu
opartego na technologiach
pozyskiwania energii odnawialnej
w UE
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W jaki sposób powinny
być realizowane uzgodnione cele?
Do walki ze zmianami klimatu można używać całej gamy narzędzi politycznych: jedne są tańsze i łatwiejsze do wdrożenia niż inne, niektóre wywierają większy wpływ na określone
sektory społeczne, a część z nich wymaga zaprowadzenia
bardziej drastycznych zmian w zachowaniu. Decyzja o wyborze rodzaju narzędzi powinna uwzględniać potencjalne
korzyści i koszty.
Jedne narzędzia kładą nacisk na „pozytywne” środki zachęcające (nagradzając tych, którzy podejmują działania
zmierzające do ograniczenia emisji), podczas gdy inne są
nastawione na zniechęcanie do zanieczyszczania poprzez
nałożenie opłat.
Pozytywne bodźce ﬁnansowe mogą przyjmować formę dotacji państwowych (na przykład ﬁnansowane przez rządy
rabaty na zakup samochodów hybrydowych lub żarówek
energooszczędnych), zachęcających obywateli do zakupu
określonych produktów. To z kolei może prowadzić do wystarczającego wzrostu popytu na takie towary i obniżenia
kosztów ich produkcji poprzez zastosowanie „ekonomii skali”. Do środków zniechęcających do zanieczyszczania mogą
należeć podatki od towarów emitujących dwutlenek węgla
(np. paliwo) lub energochłonnych procesów przemysłowych.
Rządy państw członkowskich na ogół wykorzystują różne
podejścia i środki, w zależności od charakteru ich gospodarek. Jednak czasami prawo unijne powstrzymuje je przed
podejmowaniem określonych kroków (zobacz rozdział na
temat dotychczasowych działań UE), co ogranicza ich pole
działania.
Jednym z przedmiotów aktualnego zainteresowania jest
wydajność energetyczna – podnoszenie wydajności energetycznej nabywanych produktów, środków transportu, budynków mieszkalnych i miejsc pracy w celu ograniczenia zużycia
energii bez wprowadzania drastycznych zmian w sposobie
życia społeczeństw (między innymi poprzez używanie samochodów o mniejszym zużyciu paliwa lub zakładanie izolacji
budynków).
W tym miejscu należy zadać pytanie, kto pokrywa koszt wyżej wymienionych ulepszeń z zakresu wydajności energetycznej: rządy państw oferujące dotacje i ﬁnansujące koszt
badań i rozwoju technologii ekologicznych itp.; przedsiębiorstwa z uwagi na obowiązek przestrzegania surowych standardów unijnych dotyczących wydajności energetycznej czy
konsumenci zmuszani przez prawo do zakupu potencjalnie
droższych, energooszczędnych produktów lub do płacenia
za energooszczędne rozwiązania w swoich domach?
Jednak wiele osób twierdzi, że samo podniesienie wydajności energetycznej to prawdopodobnie za mało, by zrealizować unijne cele dotyczące emisji.

Zdaniem niektórych, aby obniżyć zużycie energii, potrzebne
są bardziej zdecydowane działania. Należy do nich „reglamentacja” – nakładanie limitów na zużycie określonych źródeł energii lub ustalanie, ile danego produktu może zużyć
konsument zanim przekroczy próg ilościowy wymagający
zapłacenia za ten produkt znacznie wyższej ceny. Może to
oznaczać, między innymi, ograniczenie ilości benzyny, za
którą osoby zmotoryzowane zapłacą „normalną” cenę i pobieranie znacznie wyższych opłat za zakup powyżej ustalonego limitu ilościowego. Jest to działanie równoznaczne z
wprowadzeniem kontyngentów na zużycie energii, jednak
pozostawiające konsumentom wybór, czy chcą płacić więcej
za większe zużycie.
Jednym z kluczowych narzędzi walki ze zmianami klimatu są
tzw. mechanizmy rynkowe. Dla przykładu, unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) daje przedsiębiorstwom
możliwość kupowania i sprzedawania prawa do emisji dwutlenku węgla.
System ETS obejmuje około 12 tys. unijnych instalacji (takich
jak huty żelaza, stali, cementownie oraz zakłady energetyczne i papiernicze), odpowiadających za blisko połowę łącznej
emisji w UE. Państwa członkowskie nakładają na emisje
ograniczenia i dokonują transakcji w tym zakresie zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami. Chcąc przekroczyć swoje
uprawnienia, emitenci wykupują „kredyty emisji” od innych,
którzy z kolei zarabiają na sprzedaży zbędnych uprawnień.
Celem tego systemu jest zachęcenie obu stron do obniżenia poziomu emisji poprzez zwiększenie wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: chcąc
zmniejszyć wydatki, strona emitująca relatywnie dużo zanieczyszczeń jest zachęcana do ograniczenie ilości swoich kredytów emisji, natomiast strona emitująca stosunkowo mało
zanieczyszczeń jest zachęcana do dalszej redukcji emisji
i czerpania zysków ze sprzedaży większej liczby kredytów
emisji.
W tym miejscu nasuwa się pytanie, na co powinny być przeznaczane fundusze zebrane w ramach systemu w drodze
sprzedaży aukcyjnej. Niektórzy uważają, że decyzja o dystrybucji środków powinna należeć do rządów; inni twierdzą, że
pieniądze powinny traﬁć z powrotem do przemysłu w dowolnej formie; natomiast jeszcze inni wskazują na konieczność
zainwestowania ich w rozwój nowych, przyjaznych środowisku technologii oraz przekazania krajom rozwijającym się w
formie pomocy na rzecz walki ze zmianą klimatu.
Idea „ustalania cen uprawnień” (ang. carbon pricing, tj. nadawanie emisji gazów cieplarnianych powstającej wskutek działalności człowieka wartości ekonomicznej w celu zachęcania
do obniżania poziomu tej emisji) stanowi fundament systemu
handlu uprawnieniami do emisji. Nadal jednak trwa spór na
temat tego, czy cena uprawnień powinna być regulowana
przez rynek (tzn. zgodnie z zasadą popytu i sprzedaży) czy
przez decydentów.
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Tabela 7. Z jakich rozwiązań powinna korzystać UE przy realizacji uzgodnionych celów?
Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

Ograniczenie zużycia energii poprzez inwestowanie w wydajność
energetyczną

• Przyniosłoby to szybkie korzyści
konsumentom i przemysłowi
(dzięki dostępności bardziej energooszczędnych produktów i obniżenie rachunków za energię), co
zrównoważyłoby koszt inwestycji
• Rozwiązanie niewymagające
istotnych zmian w stylu życia
społeczeństw
• Unia Europejska mogłaby zwiększyć przewagę konkurencyjną w
zakresie technologii energooszczędnych
• Rozwój energooszczędnych
produktów i wyznaczanie bardziej radykalnych standardów
oszczędności energii w domach i
miejscach pracy doprowadziłoby
do utworzenia nowych miejsc
pracy i przyspieszenia rozwoju
gospodarczego

• Przestrzeganie bardziej radykalnych
standardów oszczędności energii
nałożyłoby zbyt duże obciążenie,
nie tylko ﬁnansowe, na przemysł
unijny
• Niektóre ﬁrmy lub gałęzie przemysłu
mogłyby przenieść się do krajów
spoza UE, gdzie obowiązują mniej
surowe standardy oszczędności
energetycznej, co doprowadziłoby
do likwidacji miejsc pracy w UE
• Przestrzeganie bardziej radykalnych
standardów oszczędności byłoby
zbyt kosztowne dla konsumentów
• W obliczu spowolnienia gospodarczego rządy, przemysł i konsumenci nie mogą sobie pozwolić
na ponoszenie kosztu rozwiązań
podnoszących wydajność energetyczną, niezbędnych do osiągnięcia
wymiernego efektu

Inwestowanie w technologie „wychwytywania i składowania” emisji
dwutlenku węgla (pochodzącej
głównie ze spalania węgla)

• W krótkiej perspektywie czasowej
możliwe byłyby znaczne korzyści
dla przemysłu energochłonnego
dzięki ograniczeniu jego wpływu
bez konieczności redukcji emisji
• Mogłoby to zapobiec przenoszeniu działalności przemysłu energochłonnego do państw, które
posiadają mniej surowe przepisy
dotyczące zmian klimatu

• W dłuższej perspektywie składowanie emisji dwutlenku węgla mogłoby
się okazać niebezpieczne dla środowiska z uwagi na ryzyko ucieczki
emisji
• Wymagana technologia jest kosztowna
• Kto pokryje koszty? Niektórzy
uważają, że dochód z takich inicjatyw
jak system handlu uprawnieniami do
emisji należy przeznaczyć na rozwój
energii odnawialnej, a nie tylko składować emisje
• Wdrożenie wymaganej technologii
może zająć dużo czasu

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestowanie w
energię jądrową

• Byłoby to rozwiązanie kompromisowe, ponieważ wytworzenie
większej ilości energii jądrowej
mogłoby pomóc Europie sprostać
jej rosnącym potrzebom energetycznym
• Energia jądrowa jest ekologicznym źródłem energii, ponieważ
nie powoduje emisji dwutlenku
węgla (choć budowa elektrowni
jądrowych, proces wydobycia i
przetwarzania uranu itp. stanowią
źródło emisji)
• Ograniczenie zależności UE od
paliw kopalnianych importowanych spoza obszaru UE
• Inwestowanie w energię jądrową
mogłoby prowadzić do rozwinięcia
wiedzy specjalistycznej z tego
zakresu, która mogłaby stać się
dobrem eksportowym UE
• Energia jądrowa może stanowić
stałe źródło energii dostępne dla
konsumentów i przedsiębiorstw w
przystępnych cenach

• Opinia publiczna w wielu krajach UE
jest mocno przeciwna energii jądrowej z uwagi na obawy odnośnie jej
bezpieczeństwa oraz wpływu na
zdrowie i środowisko
• Nie istnieją żadne umowy dotyczące sposobu podziału kosztów w
zakresie, na przykład składowania
odpadów jądrowych w UE
• Zasoby energii jądrowej będą malały
z uwagi na rosnący popyt na surowce potrzebne do jej wytworzenia
• Budowa elektrowni jądrowych itp.
potrzebnych do wytworzenia większych ilości energii, które pokryłyby
rosnące zapotrzebowanie, zajęłaby
dużo czasu
• Energia jądrowa nie jest tanim rozwiązaniem. Wiąże się z potencjalnie
wysokim kosztem likwidacji starych
elektrowni jądrowych, składowania
odpadów jądrowych i niekontrolowanego uwolnienia promieniowania
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Rozwiązania polityczne

Argumenty za

Argumenty przeciw

Ograniczenie emisji poprzez
inwestowanie w odnawialne źródła
energii (wiatrowej, słonecznej,
biopaliwa)

• Obniżenie emisji nie wymaga
zmniejszenia zużycia energii,
ponieważ odnawialne źródła
energii są ekologiczne
• Energię odnawialną można
wytwarzać w kraju, co zmniejsza
zależność UE od importu energii
• Koszt energii odnawialnej
spadnie w miarę wzrostu popytu
• Energia odnawialna jest
bezpieczniejsza niż energia
jądrowa
• Rozwój źródeł energii
odnawialnej przyczynia się do
powstawania nowych miejsc
pracy i wzrostu przewagi
konkurencyjnej UE w zakresie
rozwoju i eksportu potrzebnej
technologii

• Energia odnawialna sama w
sobie nie zaspokoi rosnącego
zapotrzebowania energetycznego
Europy
• Technologia nie jest jeszcze
wystarczająco rozwinięta i istnieją
problemy ze składowaniem, siecią
itp.
• Koszt wytworzenia energii
odnawialnej jest zbyt wysoki, by
polegać na niej w dużym stopniu
• Energię jądrową można
wytwarzać w równie bezpieczny
sposób i niższym kosztem niż
energię odnawialną.

Ograniczenie zużycia energii
poprzez obniżenie produkcji i
konsumpcji towarów i usług

• Miałoby to bezpośrednie
przełożenie na oszczędności
konsumentów
• Nie potrzeba żadnych
dodatkowych inwestycji w
produkty energooszczędne itp.

• Wymagałoby to istotnej zmiany
stylu życia społeczeństw i
mogłoby prowadzić do głosów
sprzeciwu wobec podejmowania
walki ze zmianami klimatu
• Możliwość zahamowania wzrostu
gospodarczego i likwidacji miejsc
pracy

Stosowanie środków
zachęcających, takich jak system
handlu uprawnieniami do emisji,
podatki i inne zachęty ﬁnansowe

• Możliwość osiągnięcia „masy
krytycznej” popytu na produkty
energooszczędne i technologie
oraz nowe źródła energii
• Nagradzanie ludzi za „dobre”
postępowanie jest skutecznym
narzędziem zmiany zachowań
konsumpcyjnych
• Środki pozytywne zwiększają
prawdopodobieństwo utrzymania
poparcia społecznego dla walki
ze zmianą klimatu w większym
stopniu niż środki negatywne,
takie jak podwyżki cen za
„nadmierne” zużycie

• Rządy nie powinny inwestować w
technologie, ponieważ to przemysł
posiada największe kompetencje
do podejmowania decyzji o
sposobach zaspokajania swoich
potrzeb
• Koszt poszczególnych środków
zachęcających będzie pokrywany
z kieszeni podatników, bez
względu czy tego chcą czy nie
• Lepiej jest nakładać na przemysł
sankcje w przypadku niespełnienia
wymogu ograniczenia emisji,
ponieważ jest to skuteczniejszy
bodziec

Obciążenie kosztami podmiot
emitujący zanieczyszczenia

• W tym przypadku cena produktu
lub usługi odzwierciedla ich
wpływ na klimat, a osoby
szkodzące środowisku płacą za
to cenę .

• Przedstawiciele niektórych gałęzi
przemysłu mogą podjąć decyzję o
przeniesieniu działalności w inne
miejsca na świecie, co zwiększy
ryzyko wyprowadzenia produkcji
wysokoemisyjnej
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Do kompetencji rządów należy nie tylko podejmowanie decyzji
dotyczących sposobu zachęcania obywateli do zmiany
zachowań przyczyniających się do obniżenia poziomu emisji,
ale również dotyczących najlepszych metod zaspokojenia
potrzeb energetycznych kraju.
Według danych Komisji Europejskiej 80% energii zużywanej
przez Unię Europejską pochodzi ze spalania paliw kopalnych
– ropy (37%), gazu ziemnego (24%) i węgla (18%) – przy
czym źródła jądrowe stanowią ponad 14% a odnawialne
ponad 6% zużycia.
Deklarowany przez Unię zamiar przekształcenia wspólnotowej
gospodarki w gospodarkę niskowęglową sugeruje odejście
od zużycia energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych
na rzecz energii odnawialnej i jądrowej. Jednak zakres oraz
rozpiętość czasowa wprowadzania tych zmian będą zależały
częściowo od stopnia zależności państw od przemysłu
wysokowęglowego, stopnia rozwinięcia ich sektorów energii
odnawialnych i jądrowych oraz podejścia społeczeństw do
kwestii energii jądrowej.

Paliwa kopalne
Gospodarki państw członkowskich są obecnie silnie zależne
od paliw kopalnych, a spalanie paliw kopalnych odpowiada
za 90% emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska jest
także w dużym stopniu zależna od importu paliw kopalnych:
60% jej zasobów gazu, 90% ropy i 50% węgla pochodzi z
importu.
Oba czynniki motywują UE do rozwijania alternatywnych
źródeł energii oraz nowych technologii ograniczających
poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery wskutek
spalania paliw kopalnych, takich jak „wychwytywanie i
składowanie dwutlenku węgla” (CCS). Jednak w opinii części
osób technologie te są drogie, a ich korzyści dla środowiska
niejasne, biorąc pod uwagę możliwość przedostania się
dwutlenku węgla z powrotem do atmosfery.
Pomimo kurczenia się zasobów paliw kopalnych, nie
istnieje ryzyko rychłego ich wyczerpania. Ponadto koszty
ich wytworzenia są niskie w porównaniu z innymi źródłami
energii. Jednak w kontekście spodziewanego wzrostu
światowego zużycia energii cena paliw kopalnych może
wzrosnąć w dłuższej perspektywie czasowej z uwagi na
malejące zasoby tego źródła.

Energia odnawialna
Jedną z alternatyw dla paliw kopalnych jest energia
odnawialna – przyjazne dla środowiska źródło energii
wytwarzanej z zasobów naturalnych, takich jak słońce, wiatr
i woda.
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Koszyk energetyczny

Unia Europejska zobowiązała się do zwiększenia udziału
energii odnawialnej w łącznym zużyciu do 20% do roku
2020. Jednak sposób osiągnięcia tego celu i dobór źródeł
energii odnawialnej należą do poszczególnych państw
członkowskich. Część państw przeznaczyła już znaczne
środki na rozwój energii odnawialnych, inne jeszcze tego nie
zrobiły.
Zwolennicy większego zaangażowania w rozwój energii
odnawialnych uważają, że nie może on wyłącznie zmierzać
do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, lecz powinien
także pomagać w ograniczeniu zależności UE od importu
energii.
Koszt wytworzenia pewnych form energii odnawialnej jest
obecnie stosunkowo wysoki, ale spodziewany wzrost cen
paliw kopalnych obniży względny koszt, a zwiększony
popyt na odnawialne źródła energii w dłuższej perspektywie
przyczyni się do spadku ich ceny, ponieważ produkcja
masowa obniża „koszt jednostkowy”. Poza tym argumentują
oni, iż w ostatnich latach miał miejsce szybki postęp w
zakresie technologii maksymalizujących potencjał energii
odnawialnych, które będą się intensywnie rozwijały także w
przyszłości.
Natomiast część osób utrzymuje, iż energia odnawialna
nie jest jeszcze dostępna w ilości, która zaspokoiłaby
zapotrzebowanie energetyczne Europy, sposób jej
przechowywania jest skomplikowany i brak jest technologii
umożliwiających zwiększenie potencjału jej przechowywania.
Potrzebne są także udoskonalenia systemu dystrybucji
pewnych rodzajów energii odnawialnej.
Niektórzy zwracają uwagę, że określone rodzaje energii
odnawialnej są bardziej przyjazne środowisku niż inne,
na przykład pod względem poziomu emisji pochodzącej z
procesów produkcyjnych i transportu sprzętu potrzebnego
do ich wytworzenia, jak również ich wpływu na życie zwierząt
i roślin.
Każdy rodzaj energii odnawialnej ma swoje zalety i wady:
Zużycie energii wodnej w latach 1990–2005 stopniowo rosło
i w 2005 r. stanowiło 1,5% łącznego zużycia w Unii. Jednak
w ostatnich latach odnotowano spadek poziomu wytwarzania
tego rodzaju energii (w porównaniu z innymi źródłami
odnawialnymi) i pojawiły się obawy odnośnie jej wpływu na
życie zwierząt i roślin oraz braku miejsc do jej wytwarzania,
także z uwagi na unijne prawo, które ogranicza budowę tam
z przyczyn środowiskowych. Z tego powodu pojawiły się
trudności w budowaniu zakładów hydroenergetycznych na
szeroką skalę, co sprawiło, iż część osób postuluje budowę
małych elektrowni wodnych.
Biomasa i odpady (przekształcanie materiału roślinnego,
odpadów zwierzęcych i komunalnych w paliwo) stanowią
obecnie największe źródło energii odnawialnej w UE i
odpowiadały za 4,2% jej całkowitego zużycia energii w 2005
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r. Źródło to wykorzystuje się głównie do ogrzewania, ale może
być również stosowane do wywarzania energii elektrycznej.
Może być wytwarzane na rynku krajowym i stosunkowo łatwo
je przechowywać, ale spalanie biomasy jest źródłem emisji
gazów cieplarnianych, a intensywne zbiory zagrażają życiu
roślin i zwierząt. Jednak przekształcenie odpadów w gaz, który
można następnie zastosować do spalania w elektrowniach
wodnych, mogłoby pomóc w obniżeniu poziomu emisji.
Biopaliwa (paliwo pozyskiwane z roślin) stanowią obecnie
blisko 1% zużycia energii w unijnym sektorze transportowym.
Celem Unii jest to , by do roku 2020 z odnawialnych źródeł
energii pochodziło 10% paliw transportowych. Biopaliwa są
szczególnie kontrowersyjne z uwagi na obawy przed zajęciem
ziemi pod uprawę potrzebnych plantacji i spadek produkcji
żywności, co zwiększyłoby ryzyko niedoboru pożywienia w
krajach rozwijających się. Źródłem niepokoju jest również
wpływ biopaliw na światowe zasoby leśne.
Energia wiatrowa stanowi aktualnie 0,3% unijnego zużycia
energii, ale jej udział wzrastał na przestrzeni ostatniej dekady
w tempie około 30% rocznie. Unia Europejska jest wiodącym
światowym odbiorcą i producentem energii wiatrowej i
liderem technologii wytwarzania wiatru. Sektor ten ma wysoki
potencjał rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Większość energii
wiatrowej jest obecnie wytwarzana na lądzie, wywołując
dezaprobatę wobec estetyki instalacji, szczególnie na
obszarach, gdzie przemysł turystyczny jest ważną częścią
lokalnej gospodarki. Stosunkowo mało energii wiatrowej
powstaje z dala od brzegu (w morzu), lecz w miarę postępu
technologicznego odsetek ten powinien ulec wzrostowi.
Energia słoneczna stanowi obecnie 0,04% unijnego zużycia
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ale odsetek ten
stopniowo rośnie. Jej potencjał rozwoju jest duży, ale koszt
wytworzenia nadal przewyższa koszt innych rodzajów energii
odnawialnej. Część państw członkowskich wprowadziła
przepisy regulujące zastosowanie paneli słonecznych w
nowych budynkach z zamiarem zwiększenia popytu na
ten rodzaj rozwiązań, co w dłuższej perspektywie powinno
spowodować obniżenie ich kosztu.

wytwarzanej przez elektrownie jądrowe niż elektrownie
tradycyjne. Utrzymują oni, że wzrost produkcji energii
jądrowej (jak również promocja energii odnawialnej) jest
niezbędny dla zaspokojenia potrzeb energetycznych Europy
i obniżenia poziomu emisji.
Wiele krajów (w tym Finlandia i Wielka Brytania) zdecydowały
się na zwiększenie swojej zależności od energii jądrowej
z przyczyn ekonomicznych i środowiskowych. Państwa te
argumentują, iż wytwarzanie energii jądrowej może być
bezpieczne i przyczyniać się do ograniczenia emisji, a
jego koszt jest niższy niż koszt innych źródeł. Dla części
państw energia jądrowa jest sposobem na obniżenie swojej
zależności od importu energii.
Jednak inne kraje są zdania, że wzrost udziału energii
jądrowej w arsenale źródeł energii wymaga przeznaczenia
dużych nakładów inwestycyjnych na budowę nowych i
wydajnych elektrowni, zapewnienie ich bezpieczeństwa
i budowę pomieszczeń na odpady jądrowe, przy czym
osiągnięcie potrzebnej mocy produkcyjnej zabierze sporo
czasu. Krytycy zgłaszają poważne obawy dotyczące
bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska, wynikające w dużej
mierze z doświadczenia katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie
w 1986 r. oraz związane z kluczową kwestią przechowywania
odpadów jądrowych. Zwracają również uwagę, że o ile energia
jądrowa nie powoduje emisji dwutlenku węgla, to budowa
elektrowni jądrowych, czy wydobycie uranu potrzebnego do
produkcji energii jądrowej stanowią źródło takiej emisji.
Poza tym część osób prognozuje zmniejszenie zasobów
uranu potrzebnego do produkcji energii jądrowej w miarę
wzrostu zapotrzebowania na ten surowiec, dodając, iż UE
importuje prawie całość zasobów rud uranu z innych państw,
takich jak Australia. Natomiast inni są zdania, że rozwój
technologiczny doprowadzi do spadku zapotrzebowania na
uran stosowany w procesie wytwarzania energii jądrowej.

Energia jądrowa
Zdaniem niektórych zwiększenie produkcji energii jądrowej
jest częściową odpowiedzią na wyzwania klimatyczne z
uwagi na dużo niższy poziom łącznej emisji dwutlenku węgla
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Podziękowania
Niniejszy raport został opracowany przez Centrum Polityki Europejskiej, wiodący ośrodek analityczny do spraw unijnych z siedzibą
w Brukseli.
Raport zaopiniowali przedstawiciele wszystkich partii politycznych zasiadających w Parlamencie Europejskim i szeregu organizacji
zajmujących się tą kwestią (ich wykaz znajduje się poniżej).
Następnie tekst raportu poprawiono, uwzględniając zgłoszone uwagi, aby zawierał on wyważone informacje i przedstawiał wszystkie
argumenty za i przeciw poszczególnym podejściom do polityk.

Grupy polityczne:
Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPL-ED)
Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim (PES)
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
Grupa Zielonych/Wolne przymierze Europejskie (VERTS/ALE)
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL)
Grupa Unii na rzecz Europy Narodów (UEN)
Grupa Niepodległość i Demokracja (ID)

Organizacje – dokument na temat imigracji:
Business Europe
Eurociett (Europejska Konfederacja Prywatnych Agencji Zatrudnienia)
Caritas Europa
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC)
Migration Policy Group (MPG)
Migration Policy Institute (MPI)

Organizacje – dokument na temat zmian klimatu:
Business Europe
BP Europe
WWF
European Climate Foundation
Clingendael
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IV. Cele polityki partii europejskich1

O ile nie zaznaczono inaczej, fragmenty cytowane w
niniejszym dokumencie zaczerpnięto z oﬁcjalnych programów
wyborczych partii. Wszelkie cytowane dokumenty,
oświadczenia i komunikaty były publicznie dostępne na
oﬁcjalnych stronach internetowych partii. Materiały pobrano
ze stron, które odwiedzono w okresie pomiędzy 2 a 5 marca
2009 r. Niniejszy rozdział został opracowany przez Stefano
Braghiroliego (Uniwersytet w Sienie) i Alfredo Zucchiego
(Uniwersytet w Sienie) we współpracy z Hermannem
Schmittem (Uniwersytet w Mannheim).

IMIGRACJA
EUROPEJSKA PARTIA LUDOWA (EPL)
EPL proponuje „zwalczanie nielegalnej migracji na szczeblu
unijnym, począwszy od potrzeb, możliwości i priorytetów
ustalanych przez każde z państw członkowskich”. W związku
z tym Unia Europejska powinna: ustalić sprawiedliwą lecz
stanowczą politykę odsyłania nielegalnych imigrantów”
(zgodną z dyrektywą w sprawie powrotu nielegalnych
imigrantów, którą EPL „w pełni popiera”); „koordynować
systemy regulacyjne państw członkowskich poprzez system
niebieskiej karty UE” oraz „chronić wybrzeża Unii Europejskich
poprzez stworzenie Europejskiej Straży Przybrzeżnej”. W
zakresie rynku pracy EPL proponuje „wdrożenie preferencji
wspólnotowej w celu rozwiązania problemu niedoboru
kwaliﬁkacji w państwach członkowskich i stymulacji migracji
wewnątrzwspólnotowej”. [Znaczenie w programie : DOŚĆ
ISTOTNE]
ŹRÓDŁO: Program partii EPL – „The EPP, Your majority
in Europe”. Dostępny pod adresem: http://dl1.streaming.
telenetmedia.be/epp/manifesto/draft_EPP_European_
Elections_2009_Manifesto.pdf

„legalni migranci już teraz stanowią poważny problem, jeżeli
chodzi o świadczenia społeczne, mieszkaniowe czy inne
świadczenia”. W świetle tych faktów brytyjscy konserwatyści
sprzeciwiają się również programowi niebieskiej karty UE dla
wykwaliﬁkowanych imigrantów z uwagi na brak „procedur
kontrolnych niezbędnych dla zapewnienia rozwiązania kwestii
pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów
oraz odesłania zatrzymanych imigrantów do swoich krajów
pochodzenia”. Odnosząc się do tego zagadnienia, deputowany
Philip Bradbourn dodał również, że „zanim zajmiemy się
niedoborem wykwaliﬁkowanych pracowników, powinniśmy
zająć się falą nielegalnych imigrantów zalewających Unię
Europejską”.
ŹRÓDŁO: „Immigration policy must be for member states
to decide - not the European Commission” [Komunikat
prasowy], październik 2007 r. Dostępny pod adresem: http://
www.conservativeeurope.com/news/426/Immigration-policymust-be-for-member-states-to-decide--not-the-EuropeanCommission.aspx

PARTIA
EUROPEJSKICH SOCJALISTÓW (PES)
Celem PES jest „ustalenie wspólnych standardów
dotyczących legalnej migracji na terytorium Unii Europejskiej”
oraz „opracowanie Europejskiej Karty na rzecz Integracji
Imigrantów opartej na zasadzie równych praw i obowiązków
oraz wzajemnego szacunku”. PES proponuje „umocnienie
współpracy z państwami trzecimi” i wprowadzenie „wspólnej
Polityki Kontroli Granic Zewnętrznych” w celu koordynacji
„działań Wspólnoty w zakresie zwalczania nielegalnej

1

Partie europejskie reprezentują partyjne organizacje polityczne składające się
ze stowarzyszonych partii narodowych, działające transnarodowo na terytorium
Europy. Nierzadko europejskie grupy parlamentarne są formalną reprezentacją

EUROPEJSCY DEMOKRACI2
(Brytyjska Partia Konserwatywna
i Czeska Obywatelska Partia
Demokratyczna)
W kwestii legalnego przepływu migracyjnego brytyjscy
konserwatyści twierdzą, że „państwa członkowskie muszą
utrzymać wolność ustalania norm dotyczących osób, które
otrzymują zezwolenie na wjazd na terytorium tych państw
i pracę w tych państwach”. W związku z tym deputowany
do Parlamentu Europejskiego Philip Bradbourn, rzecznik
do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
z ramienia Partii Konserwatywnej, oświadczył, iż nawet

europejskiej partii politycznej w Parlamencie, w innych przypadkach
reprezentują one koalicję polityczną kilku partii europejskich lub partii
narodowych oraz polityków niezrzeszonych. Jeśli chodzi o kwestię członkostwa,
poziom dopasowania dwóch podmiotów jest zatem niedoskonały. W przypadku
partii, które zatwierdziły swój program wyborczy, obliczono znaczenie danej
dziedziny polityki w tekście programu jako stosunek liczby słów poświęconych
danej dziedzinie polityki do łącznej liczby słów w programie. Końcowe pozycje
określono według następującej skali: 0-5%: nieistotne, 6-10%: dość istotne, 1115%: całkiem istotne, 16-20%: istotne, 21-25%: bardzo istotne.
2

Brytyjska Partia Konserwatywna i Czeska Obywatelska Partia Demokratyczna
(OPS) nie są stowarzyszone z żadną europejską federacją partyjną. Niemniej
jednak partie te, na zasadzie dwustronności, ściśle współpracują w ramach
struktur Europejskich Demokratów (ED). Na szczeblu Parlamentu Europejskiego
Europejscy Demokraci są sojusznikami Europejskiej Partii Ludowej (EPL); te
dwie partie tworzą również jedną grupę parlamentarną (EPL-ED).
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ŹRÓDŁO: Program PES – „People First: A New Direction
for Europe”. Dostępny pod adresem: http://www.pes.org/
downloads/PES-Manifest_EN.pdf

PARTIA EUROPEJSKICH LIBERAŁÓW,
DEMOKRATÓW I REFORMATORÓW
(ELDR)
ELDR popiera „wprowadzenie systemu niebieskiej karty UE,
który byłby zarządzany przez każde z państw członkowskich
oraz zapewniałby wymierną migrację gospodarczą z korzyścią
dla obywateli UE”. [Znaczenie w programie: NIEISTOTNE]
ŹRÓDŁO: Program ELDR – „European Liberals’ top 15 for
EP elections”, październik 2008 r. Dostępny pod adresem:
http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoralen.pdf

EUROPEJSKA
PARTIA ZIELONYCH (EGP)
EGP występuje przeciwko „mentalności oblężonej ‘Twierdzy
Europa’” oraz uznaje „imigrację za korzystną szansę”,
jak również zaleca „wyrozumiałą politykę, która pozwoli
ludziom przybywać tutaj legalnie i efektywnie pracować przy
zagwarantowaniu równych praw i równego wynagrodzenia,
a także równej szansy na obywatelstwo Unii Europejskiej”.
Według Partii Zielonych „osoby, które szukają w Europie
azylu, zasługują na lepsze traktowanie”. Stąd też Europejska
Partia Zielonych sprzeciwia się „represyjnym aktom
prawnym regulującym odsyłanie bezprawnych migrantów”
oraz „niehumanitarnemu czy też ksenofobicznemu
prawodawstwu”. Europejska Partia Zielonych proponuje
efektywniejszą współpracę państw Unii Europejskiej „w
celu zwalczenia podłego procederu handlu mężczyznami,
kobietami i dziećmi”. [Znaczenie w programie: DOŚĆ
ISTOTNE]
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migracji”. Działaniom tym powinien towarzyszyć „dalszy
rozwój wspólnego europejskiego systemu azylowego”.
[Znaczenie w programie: DOŚĆ ISTOTNE]

Lewica utrzymuje ponadto, że „Unia Europejska powinna
doprowadzić do zamknięcia aresztów”. Mając na uwadze
koncepcję „kosmopolitycznej Unii Europejskiej, Europejska
Lewica odrzuca działający już system kontroli granicznej
FRONTEX oraz domaga się odrzucenia wszystkich planów
wdrożenia Paktu nt. Migracji i Azylu”. [Znaczenie w programie:
NIEISTOTNE]
ŹRÓDŁO: Program Europejskiej Lewicy – „Together for
change in Europe”. Dostępny pod adresem: www.europeanleft.org/english/news/electoral_platform

NIEPODLEGŁOŚĆ
I DEMOKRACJA (IND/DEM)
Niepodległość i Demokracja stanowczo występuje
przeciwko dalszemu zaangażowaniu UE w kwestie
imigracji. Według Nigela Farage’a, deputowanego do
Parlamentu Europejskiego i współprzewodniczącego
grupy parlamentarnej Niepodległości i Demokracji w
Parlamencie Europejskim, „Erozja kluczowej kompetencji
państwa narodowego do stosowania własnej polityki
imigracyjnej to bezpośrednie źródło naszych problemów.
Należy bezzwłocznie przywrócić tę kompetencję”. W kwestii
legalnej imigracji Niepodległość i Demokracja uważa, że w
odniesieniu “do narodów europejskich [...] narody zawsze
odnoszą korzyści z odpowiedniego poziomu imigracji oraz
że poziom ten może być wyższy niż zwykle z uwagi na niski
wskaźnik urodzeń w Europie”.
ŹRÓDŁO: Wywiad z Nigelem Farage’em i Johannesem
Bloklandem, EUWatch nr 4, grudzień 2006/styczeń 2007.
Dostępny pod adresem: http://indemgroup.org/ﬁleadmin/
user_upload/groupdocs/euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

ŹRÓDŁO: Program EGP – „A Green New Deal for Europe”.
Dostępny pod adresem: http://europeangreens.eu/menu/
egp-manifesto/

EUROPEJSKA PARTIA LEWICY (EL)
Europejska Lewica „domaga się wzmocnienia prawa do
pracy dla migrantów na terytorium całej Unii Europejskiej –
prawo imigracyjne powinno koncentrować się na interesie
migrantów, a nie na interesach przedsiębiorstw poszukujących
taniej siły roboczej, co sprawia, że miliony migrantów są
zmuszone szukać zatrudnienia na czarnym rynku”. Dlatego
też partia „odrzuca wszelkie akty prawa Unii Europejskiej,
które nakazują wydalanie migrantów, a mianowicie dyrektywę
w sprawie powrotu nielegalnych imigrantów”. Europejska

3

Temat ten poruszany jest w materiałach informacyjnych zamieszczonych w
rozdziale „W jaki sposób powinny być realizowane uzgodnione cele?”.
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ZMIANY KLIMATU
EUROPEJSKA PARTIA LUDOWA (EPL)
EPL uważa, że Unia Europejska musi „utrzymać
międzynarodowe przewodnictwo w zakresie zmian klimatu i
kontynuować promowanie międzynarodowego dialogu w celu
wypracowania przed końcem 2009 r. w Kopenhadze decyzji
w sprawie porozumienia dotyczącego okresu po roku 2012”.
W ramach działań wewnętrznych Unia Europejska powinna
podejmować dalsze wysiłki zmierzające do wdrożenia
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji ,
który powinien objąć swoim zakresem jak największą ilość
sektorów przemysłowych, jednak należy ustalić realne progi w
celu uniknięcia wyprowadzania produkcji wysokoemisyjnej”;
„należy ustalić cele dla poszczególnych sektorów w państwach
członkowskich tak, aby do 2020 roku energia odnawialna
stanowiła przynajmniej 20% koszyka energetycznego Unii
Europejskiej”. UE powinna kontynuować promowanie energii
jądrowej, „która może mieć wkład w zaangażowanie w
zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych”, pod warunkiem
że „elektrownie będą spełniać najwyższe możliwe standardy
w zakresie bezpieczeństwa”. [Znaczenie w programie:
BARDZO ISTOTNE]
ŹRÓDŁO: Program EPL – „The EPP, Your majority in Europe”.
Dostępny pod adresem: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

EUROPEJSCY DEMOKRACI
(Brytyjska Partia Konserwatywna
i Czeska Obywatelska Partia
Demokratyczna)
Czescy Konserwatyści uważają globalne ocieplenie, a
konkretnie „nadmierną produkcję dwutlenku węgla za
poważny problem”. Niemniej uważają również, że „Parlament
Europejski wyznacza sobie bardzo ambitne cele”, które, według
Czeskiej Obywatelskiej Partii Demokratycznej, „są często
nieosiągalne”. Według Miroslava Ouzký’ego, deputowanego
do Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczącego Komisji
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności, problem wynika z oczywistego
paradoksu: „jeśli ustalimy zbyt wysoki wskaźnik docelowy
odnawialnych źródeł energii, państwa członkowskie nie
będą w stanie osiągnąć tego celu. Jeśli nie włączymy energii
jądrowej do katalogu odnawialnych źródeł energii, państwa
o korzystnym położeniu geograficznym zyskają oczywistą
przewagę”. Innymi słowy, „pomimo wszelkich swoich wad
energia jądrowa jest obecnie jedyną realną alternatywą dla
elektrowni cieplnych.”

PARTIA EUROPEJSKICH
SOCJALISTÓW (PES)
Europejscy Socjaliści popierają osiągnięcie „nowego
globalnego porozumienia klimatycznego na okres po roku
2012”, którego celem jest zapewnienie wykonania „30%
globalnego celu zmniejszenia emisji do 2020 roku”. PES
proponuje utworzenie „globalnego forum energii i rozwoju” i
zwiększenie „wsparcia UE dla krajów rozwijających się dla
zwalczania […] zmian klimatu”. PES uważa, że „biopaliwa
mogą być pomocne […], jednak nie powinno ich się
stosować kosztem produkcji żywności”. Według socjalistów
„każde państwo członkowskie powinno samo zdecydować o
korzystaniu z energii jądrowej. Jednakże […] monitorowanie
istniejących i nowopowstałych elektrowni jądrowych powinno
być koordynowane na szczeblu unijnym”. [Znaczenie w
programie: DOŚĆ ISTOTNE]
ŹRÓDŁO: Program PES – „People First: A New Direction
for Europe”. Dostępny pod adresem: http://www.pes.org/
downloads/PES-Manifest_EN.pdf

PARTIA EUROPEJSKICH LIBERAŁÓW,
DEMOKRATÓW I REFORMATORÓW
(ELDR)
W opinii Partii Liberałów „Europa musi stać się wydajną,
niskoemisyjną gospodarką przodującą w świecie pod
względem ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii
i kreatywnych instrumentów rynkowych”. Jednocześnie
ELDR proponuje „zmniejszone obciążenia administracyjne”
dla europejskich przedsiębiorstw oraz „środki zachęty dla
stymulacji inwestycji w techniki służące usprawnieniu silnej,
niskoemisyjnej gospodarki”. ELDR pragnie „zintegrować
politykę klimatyczną i energetyczną w oparciu o zasadę
zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz chronić
środowisko naturalne”. ELDR promuje „ambitną reformę
wspólnej polityki rolnej […] w celu skierowania ﬁnansowania
do badań nad energią odnawialną, w tym również nad
zrównoważonymi biopaliwami nowej generacji”. [Znaczenie
w programie: CAŁKIEM ISTOTNE]
ŹRÓDŁO: Program ELDR – „European Liberals’ top 15 for
EP elections”, październik 2008 r. Dostępny pod adresem:
http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoralen.pdf

ŹRÓDŁO: „Can Europe stop climate change?” Dostępny pod
adresem
http://www.europeanreform.eu/can-europe-stopclimate-change/
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NIEPODLEGŁOŚĆ
I DEMOKRACJA

Zieloni pragną, by Europa odgrywała wiodącą rolę w
„obniżeniu zużycia energii o 20% do 2020 roku” i proponują,
by Unia Europejska „zaangażowała się w obniżenie emisji
o co najmniej 40% do roku 2025 i o 90% do roku 2050”.
Europejska Partia Zielonych popiera „kombinację ambitnych
i wiążących celów, środki zachęty i publiczne inwestycje
w ekologiczne technologie i usługi, które mogą pomóc w
stworzeniu milionów ekologicznych miejsc pracy w Europie
[…] w okresie spowolnienia gospodarczego”. W rezultacie
„odnawialne źródła energii muszą stać się centralną kwestią
w europejskiej polityce energetycznej na XXI wiek” poprzez
utworzenie „Europejskiej Wspólnoty Odnawialnych Źródeł
Energii (ERENE)”, podczas gdy „energia jądrowa nie może
być częścią rozwiązania problemu zmian klimatu”. [Znaczenie
w programie: BARDZO ISTOTNE]
ŹRÓDŁO: Program EGP - „A Green New Deal for Europe”.
Dostępny pod adresem: http://europeangreens.eu/menu/
egp-manifesto/

Według Niepodległości i Demokracji znaczenie zmian klimatu
spowodowanych wpływem człowieka jest wciąż dyskusyjne
i pozbawione naukowych dowodów. Eurodeputowany
Graham Booth (Partia Niepodległości Zjednoczonego
Królestwa) uważa, że „w świetle poważnych wątpliwości
wyrażanych przez tysiące poważanych
naukowców
(Deklaracja Manhattańska, Petycja Oregońska itd.) w kwestii
teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia, zaskakujący
jest fakt, iż na opracowanie niesprawdzonego projektu
naukowego zostanie przeznaczonych więcej pieniędzy
niż na rozwiązywanie znanych problemów związanych z
(niedostatecznym) rozwojem i bezrobociem”.

A deliberative polity-making project

EUROPEJSKA
PARTIA ZIELONYCH (EGP)

ŹRÓDŁO: „Climate targets cost every family nearly £100 pa.”
[Komunikat prasowy], lipiec 2008 r. Dostępny pod adresem:
http://indemgroup.eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttnews[bac
kPid]=39&cHash=5bf171d6bb

EUROPEJSKA PARTIA LEWICY (EL)
Europejska Lewica, „uważając, że kwestie klimatyczne
i społeczne są ze sobą powiązane”, wspiera prace nad
nowym traktatem międzynarodowym zgodnym z czwartym
sprawozdaniem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian
Klimatu i popiera wypełnianie europejskiego planu działania
na lata 2007-2009. Ponadto partia występuje przeciwko
„ograniczeniu protokołu z Kioto do rynkowego systemu emisji
kontyngentowych: potrzebny jest nowy paradygmat oparty na
współpracy a nie konkurencji, który będzie obejmował takie
kwestie, jak: transfer technologii do krajów rozwijających
się, ﬁnansowanie ekologicznych technologii oraz politykę
dostosowania do zmian klimatu. [Znaczenie w programie:
DOŚĆ ISTOTNE]
ŹRÓDŁO: Program Europejskiej Partii Lewicy – „Together for
change in Europe”. Dostępny pod adresem: www.europeanleft.org/english/news/electoral_platform

Oryginalna wersja tego dokumentu została opracowana w języku angielskim. Tłumaczenia mogą od niej odbiegać.
Wersję ostateczną opracowano 31-03-2009.
.

41

europolis_pol.indd 41

14/04/09 15:45:31

42

europolis_pol.indd 42

14/04/09 15:45:32

A deliberative polity-making project

EuroPolis is a project coordinated by Università degli Studi di Siena,
Centre for the Study of Political Change:

In partnership with:
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Informacje o Deliberative Polling®

empowered by GreenEve www.greeneve.net

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
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