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INSTYTUT WOLNOŚCI
jest niezależnym politycznie think-tankiem. Instytut tworzy idee i rzetelną wiedzę 
z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki;  realizuje projekty, 
które mają wpływać na rzeczywistość, poprawiać jakość elit i debaty publicznej, 
upowszechniać strategiczne myślenie o Polsce i otaczającym ją świecie.

OPEN EUROPE
jest bezpartyjnym i niezależnym think-tankiem, zaangażowanym w tworzenie 
i wprowadzanie w życie rozwiązań najpilniejszych wyzwań w Unii Europejskiej. 
Open Europe pozostanie bezstronny podczas brytyjskiej kampanii referendalnej, 
ograniczając się do komentowania tak dokładnie, jak to tylko możliwe, 
argumentów i faktów wysuwanych przez obie strony debaty.



WSTĘP                                                                                                                                                            5
 
Część 1: DIAGNOZA                                                                                                                                       7

I.    KRYZYS EKONOMICZNY                                                                                                        7 
II.   WYZWANIA GEOPOLITYCZNE                                                                                       10
III.  SUWERENNOŚĆ                                                                                                                    11

Część 2: STRATEGIE I REFORMY                                                                                     15

POLSKI PUNKT WIDZENIA                                                                                                 15
 

I.    NOWY EUROPEJSKI KONTRAKT POLITYCZNY                                                             15
II.   POLSKA A STREFA EURO  
      –JAK UNIKNĄĆ SPRZECZNYCH MODELI ROZWOJU?                             17
III. POLSKA A JEDNOLITY RYNEK 
      –JAK WYKORZYSTAĆ JEGO POTENCJAŁ DLA ROZWOJU                  19
IV. PRZYSZŁOŚĆ STREFY SCHENGEN:  
      –JAK PRZYWRÓCIĆ BEZPIECZEŃSTWO?                                                          22
V.   POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA                                               24

BRYTYJSKI PUNKT WIDZENIA                                                                                                                   31

I.    JAK ZAPEWNIĆ DOBROBYT ZA SPRAWĄ JEDNOLITEGO RYNKU?                      33
II.   POGODZENIE INTEGRACJI UE 
      Z DEMOKRACJAMI NARODOWYMI                                                                            36
III. OKREŚLENIE ROLI UE W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA  
      W EUROPIE                                                                                                                   38

Część 3: WSPÓLNA POLSKO-BRYTYJSKA AGENDA REFORM UE                                                43

SPIS TREŚCI

Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: 
Propozycja wspólnej agendy reformy

Unii Europejskiej

Instytut Wolności / Warszawa 
Open Europe / Londyn

Kwiecień 2016



MAREK CICHOCKI
Marek Cichocki jest redaktorem naczelnym pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. 
W latach 2007-2010 był doradcą prezydenta RP Lech Kaczyńskiego i pełnił rolę tzw. 
sherpy w negocjacjach dotyczących traktatu lizbońskiego. Jest profesorem Collegium 
Civitas w Warszawie i profesorem gościnnym w College of Europe w Natolinie.  

OLAF OSICA
Olaf Osica jest dyrektorem ds. oceny ryzyk w Polityce Insight. 
W latach 2011-2016 był dyrektorem, a obecnie przewodniczy Radzie Ośrodka Studiów 
Wschodnich im. Marka Karpia. Posiada tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych 
i politycznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, jest byłym vi-
siting fellow w amerykańskim Departamencie Stanu, Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Francji i GFPS-Polska.

PAWEŁ ŚWIDLICKI
Paweł Świdlicki jest analitykiem polityki w Open Europe. Jego wiedza specjalistyczna 
obejmuje kwestie takie jak: budżet UE, polityka regionalna UE, swobodny przepływ 
i rola parlamentów narodowych w procesie podejmowania decyzji w UE. 
Pracował przy projektach, które kształtowały politykę na poziomie Wielkiej Brytanii 
i Unii Europejskiej.

STEPHEN BOOTH
Stephen Booth jest współdyrektorem Open Europe. Prowadził projekty badawcze 
w kwestiach regulacji UE, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także brytyjskich 
relacji handlowych z UE. Przewodniczył także pracom Open Europe w temacie migracji 
w UE i swobodnego przepływu, które stały się częścią brytyjskiego pakietu renegocja-
cyjnego przed referendum.

O AUTORACH



05
Instytut Wolności / Warszawa
Open Europe / Londyn

Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: 
Propozycja wspólnej agendy reformy 

Unii Europejskiej

Projekt europejski mierzy się z najtrudniejszym okresem w powojennej historii. Państwa 
członkowskie Unii Europejskiej zmagają się z wyzwaniami i zagrożeniami, które zmusiły 
je do ponownego przeglądu zasad, na których opierało się myślenie o naturze integracji 
europejskiej. Tradycyjna odpowiedź na taki kryzys - preferowana zresztą przez instytucje 
unijne, brukselski establishment i niektóre państwa członkowskie - stanowi, że to właśnie 
głębsza integracja jest niezbędna w obliczu słabości. 

Problemy, z którymi mamy do czynienia, nie są jednak jednowymiarowe. Chociaż dzisiaj  
debata o przyszłości UE skupiona jest  na pytaniu o strefę euro, to niezwykle ważne jest 
zapewnienie, że będzie to szersza debata; że wszystkie głosy zostaną wysłuchane, włącza-
jąc w to państwa spoza strefy euro i te, które dołączały już po 2004 r. Stanowiska Polski 
i Wielkiej Brytanii mają szczególnie istotne znaczenie – są to dwa największe państwa 
spoza strefy euro, posiadające w sumie 20% całkowitej populacji UE, oraz dwa z tylko 
czterech państw Unii, które spełniają natowski cel wydatków 2% PKB na obronność. 

Unia Europejska coraz poważniej rozważa alternatywne perspektywy. W obliczu narasta-
jących kryzysów wielu europejskich obywateli i grup społecznych jest zdystansowanych, 
a nawet wrogo nastawionych do UE w jej obecnym kształcie. Podstawowy warunek 
odbudowy zaufania wymaga otwartej dyskusji o problemach i możliwych rozwiąza-
niach, szczerej i samokrytycznej analizy błędów oraz pozbawionej dogmatyzmu refleksji 
o przyszłości integracji europejskiej. W czasie tak poważnych kryzysów nie ma głupich 
pytań, są tylko głupie odpowiedzi. 

Raport niniejszy, stworzony wspólnie przez Instytut Wolności z Warszawy i Open Europe 
z Londynu, jest zatem próbą uchwycenia najistotniejszych, z punktu widzenia polskiego 
i brytyjskiego, problemów, przed którymi stoi obecnie UE. Pierwsza część raportu jest 
wspólną próbą diagnozy obecnej sytuacji i identyfikacją najważniejszych słabości UE, które 
wymagają natychmiastowych działań naprawczych. Druga część prezentuje odrębnie 
punkty widzenia Polski i Wielkiej Brytanii na to, jak UE mogłaby lepiej odpowiedzieć na 
stojące przed nią wyzwania. W części trzeciej przedstawiono wnioski i rekomendacje, 
które - mamy nadzieję - mogą stanowić część polsko-brytyjskiej agendy reform. 

Jest to szczególnie aktualny i ważny projekt z perspektywy brytyjskiej. Jeśli Wielka 
Brytania pozostanie członkiem UE po referendum w czerwcu 2016 r., rząd będzie po-
trzebował planu, by ponownie współpracować z UE i oprzeć się na agendzie reform 
zapoczątkowanej podczas renegocjacji relacji brytyjsko-unijnych. 

WSTĘP
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KRYZYS STREFY EURO

Utworzenie wspólnej waluty miało na celu powołanie do życia obszaru przyspieszonego 
wzrostu gospodarczego i rozwoju, który przyczyniłby się do zwiększenia globalnej konku-
rencyjności jego państw członkowskich. Ułatwiłoby to sformowanie wspólnego i bardziej 
zintegrowanego modelu ekonomicznego i społecznego, a także konwergencję europej-
skich modeli gospodarczych. Było to ważnym punktem odniesienia dla reform, szczególnie 
w przypadku państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Kryzys strefy euro podważył te kluczowe założenia. Wspólna waluta oparta wyłącznie na jed-
nolitym rynku i zasadach miękkiej koordynacji z nadejściem kryzysu okazała się źródłem 
problemów, nie ich rozwiązaniem. Dotychczasowe zarządzanie kryzysem było raczej ku-
powaniem czasu niż znajdowaniem trwałych odpowiedzi. W jego ramach przerzucono 
główne koszty ratowania strefy euro na peryferyjne państwa członkowskie. Umocniło to 
dysproporcje wewnątrz strefy euro (głównie wzdłuż linii północ-południe) i pozbawiło 
niektóre państwa szansy na uwolnienie się od własnych problemów gospodarczych i spo-
łecznych: począwszy od zadłużenia, spadku wydajności i konkurencyjności, aż po wysokie 
bezrobocie, w szczególności wśród młodych ludzi. 

Trudno więc uwolnić się od poczucia, że strefa euro znalazła się w pułapce. Utrzymywanie 
się stanu kryzysu, nierówności i niepewności rodzą pragnienie wykonania kroku naprzód. 
Częste jest przekonanie, że rozwiązaniem powinna być głębsza integracja polityczna 
i gospodarcza strefy euro, włączając w to ściślejsze zarządzanie gospodarcze i własną 
reprezentację polityczną na wzór określony w niedawnym Raporcie Pięciu Przewodniczą-
cych. Jednakże taka głębsza integracja nie jest gwarancją przetrwania strefy euro (przynaj-
mniej w jej obecnej formie), szczególnie w przypadku niepewności politycznej wywołanej 
przez kryzys. Również strefa euro nie jest gotowa na podjęcie tak daleko idących kroków. 
Ponadto członkowie strefy euro nie mają jasnej wizji, co miałaby oznaczać głębsza inte-
gracja i czego wymagałaby w przyszłości.

Pogłębiona integracja strefy euro może doprowadzić do wzrostu napięć nie tylko między 
członkami strefy – którzy mają różne poglądy w kwestii tego, czy integracja powinna 
skupiać się na kontroli, czy raczej przeciwnie, na podziale obciążeń – ale także pomiędzy 
państwami ze strefy euro i spoza niej; ważne jest tu również rozróżnienie na państwa, które 
są prawnie zobowiązane do przyjęcia euro w przyszłości i państwa ze stałym opt-outem. 
Podział na kraje waluty euro i pozostałe jest tym bardziej istotny wobec nowych zasad 
głosowania w UE stanowiących, że państwa strefy euro mają „wbudowaną większość”. 
Taki mechanizm oznacza, że mogą one zdominować państwa spoza strefy, a to niesie 

Część 1: DIAGNOZA 

I. KRYZYS EKONOMICZNY



08
Instytut Wolności / Warszawa
Open Europe / Londyn

Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: 
Propozycja wspólnej agendy reformy 

Unii Europejskiej

ze sobą ryzyko stworzenia „kliki” zdolnej do forsowania polityk, które są wrogie interesom 
państw spoza strefy. 

Patrząc z drugiej strony, alternatywą dla brnięcia w dalszą integrację strefy euro jest jej 
częściowy lub całkowity rozpad. Chociaż w obronę „projektu euro” przed odrzuceniem 
zainwestowano kolosalny kapitał polityczny, nie można całkowicie wykluczyć takiego 
scenariusza. Państwa spoza strefy euro i tak muszą się liczyć z konsekwencjami obecnego 
kryzysu, dlatego ważne jest, żeby wszystkie państwa członkowskie wniosły swój wkład do 
debaty na temat przyszłości współpracy europejskiej. Dla państw członkowskich Europy 
Środkowej rozpad strefy euro jest fatalnym scenariuszem, ponieważ ich stabilność finan-
sowa i przyszły rozwój  zależą także od reformy tej strefy, bez względu na ich chęć i/lub 
możliwość przyjęcia wspólnej waluty. Będą one jednak optować za taką reformą strefy euro, 
której rezultatem nie będzie zerwanie instytucjonalnych więzów z państwami spoza strefy.

JEDNOLITY RYNEK

Jednolity rynek stanowi fundament zintegrowanej Unii Europejskiej i powinien być uzna-
wany przez państwa członkowskie za wartość nadrzędną. Jest to obszar wolności gospodar-
czej dla przedsiębiorstw i sfera wspólnych zasad, których fundamentem jest poszanowanie 
interesu państw członkowskich. Musimy zarazem nie tracić z oczu prawdy, że na jednolitym 
rynku funkcjonują nie tylko wolne podmioty gospodarcze, ale też państwa charaktery-
zujące się odmienną logiką i poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego. Dlatego 
eliminacja barier jest tak samo ważna jak budowanie długoterminowego, zrównoważonego 
i trwałego jednolitego rynku, który pozostaje otwarty dla różnych modeli ekonomicznych, 
a nie próbuje je ujednolicić.

Podczas, gdy większość towarów przepływa na wolnym rynku bezproblemowo, pozostaje 
on słabo rozwinięty w kilku kluczowych dziedzinach, takich jak usługi, energia i gospo-
darka cyfrowa. Usługi stanowią ponad 70% rynku europejskiego, ale jedynie jedną piątą 
handlu wewnętrznego UE. Pamiętając, że wspólne zasady są niezbędne, by ułatwić han-
del zapewniając pewność i spokój, trzeba zarazem podkreślić, że w zbyt wielu obszarach 
ciężar unijnej regulacji biznesu jest nadmierny w stosunku do korzyści, co prowadzi do 
zahamowania wzrostu i innowacyjności. 

DEMOGRAFIA

Europa stoi w obliczu złożonej i wymagającej sytuacji demograficznej. Według aktualnych 
prognoz, liczebność unijnej populacji pozostanie zasadniczo niezmienna aż do połowy 
stulecia. Jednak w ramach tej tendencji rośnie średni wiek populacji, zaś niektóre kraje, w 
tym większość w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Europie Południowej doświadczają 
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spadku liczby ludności.
Chociaż demografia jest przede wszystkim wyzwaniem dla państw narodowych, tenden-
cje demograficzne mają ogólnoeuropejskie konsekwencje. Tendencje te mogą stać się 
poważnym problemem, pociągając za sobą konsekwencje dla bezpieczeństwa i stabilno-
ści modeli socjalnych państw członkowskich; ich społecznej, ekonomicznej i kulturowej 
spójności oraz trwałości ich systemów politycznych. Oczywisty jest silny związek między 
tendencjami demograficznymi a perspektywami wzrostu i rozwoju. Wzbogacenie społe-
czeństw europejskich spowodowane migracją  może być czynnikiem pozytywnym, ale nie 
może być traktowane jako substytut wzrostu demograficznego.

Kilka państw UE, w tym Wielka Brytania, mierzy się z kolei z przewidywanym dużym 
wzrostem populacji w nadchodzących dziesięcioleciach. Biorąc pod uwagę obecne pro-
gnozy, oczekuje się, że Wielka Brytania wyprzedzi Niemcy jako najludniejszy kraj UE już w 
połowie stulecia. Związane są z tym różne wyzwania – od większych potrzeb w zakresie 
infrastruktury, mieszkalnictwa i usług publicznych aż po zwiększone napięcia społeczne.

Jak ma się do tych wyzwań swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej? Dopóki doko-
nuje się ona na umiarkowaną skalę, stymulując mobilność siły roboczej, nie wywołuje 
on większych konsekwencji demograficznych. Jednak w przypadkach, gdy jedne unijne 
nacje osiedlają się w dużej mierze w innych państwach członkowskich, pociąga to za sobą 
poważne skutki demograficzne zarówno dla państw przyjmujących, jak dla tych, z których 
ludność odpływa. Również inne czynniki, takie jak sytuacja na rynku pracy w poszczególnych 
państwach, mają znaczący wpływ na sytuację demograficzną, gdyż mogą one zachęcać 
lub zniechęcać do założenia rodziny.

Nie zawsze decyzje o swobodnym przepływie osób podejmowano z odpowiednim wy-
czuciem; brakowało go zwłaszcza w kwestii poszanowania praw państw członkowskich do 
regulowania dostępu do ich systemów opieki społecznej. Przeświadczenie, że imigranci 
z UE  są od chwili przybycia uprawnieni do hojnych świadczeń socjalnych jest politycznie 
szkodliwe, szczególnie w państwach członkowskich o stosunkowo otwartych i uniwersa-
listycznych modelach socjalnych.

BUDŻET UE

Pomimo sukcesów w pobudzaniu wzrostu gospodarczego w nowych państwach członkow-
skich budżet UE jest wciąż nieskuteczny i źle zaprojektowany, ponieważ nastawiony jest 
przede wszystkim na cele polityczne, a nie ekonomiczne. Zbyt dużo pieniędzy przeznacza 
się na stosunkowo mało produktywne obszary gospodarki – przede wszystkim w formie do-
tacji rolnych, które nadal stanowią około 40% ogółu wydatków UE – a nie na takie obszary 
wzrostu jak badania i rozwój. Wiele kryzysów wpływających na Europę wykazało również  
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brak elastyczności w reagowaniu na nowe potrzeby finansowe. Potencjalne pojawienie 
się mechanizmów transferów wewnątrz strefy euro może również budzić wątpliwości w 
odniesieniu do unijnego budżetu; czy będziemy więc świadkami stałego spadku funduszy 
unijnych wobec ustanowienia mechanizmów redystrybucyjnych w strefie euro? Rodzi 
to ryzyko utworzenia dwóch oddzielnych logik i wzorów transferów finansowych w Unii 
Europejskiej.

W ciągu ostatnich kilku lat widoczna stała się skala porażki Wspólnej Polityki Bezpieczeń-
stwa i Obrony. Arabska Wiosna i rosyjska inwazja na Ukrainę pokazały ograniczenia wła-
dzy Unii Europejskiej w kształtowaniu trendów politycznych i społecznych w sąsiedztwie 
Europy. Jak trafnie ujął to Carl Bildt, Europejska Polityka Sąsiedztwa miała utworzyć krąg 
przyjaciół poza granicami UE, tymczasem to, z czym mamy obecnie do czynienia, to pier-
ścień ognia. Zapomnijmy przez chwilę o pojedynczych sukcesach: faktem jest, że nie udało 
się odpowiednio wypromować demokracji, zasad dobrego rządzenia, ani stabilności, co 
potwierdzają konflikty w Afryce Północnej, Bliskim Wschodzie i Europie Wschodniej. Kryzys 
uchodźczy i migracyjny jest nie tylko wyzwaniem dla bezpieczeństwa z punktu widzenia 
spójności społecznej państw członkowskich, ale także z perspektywy ochrony unijnych 
granic zewnętrznych przed nielegalnym i nieregularnym napływem ludzi. Ma to również 
wpływ na budżet – należy poważnie rozważyć kwestię, jak sfinansować kolejne działania. 
Jak dotąd Unia Europejska nie była również w stanie sformułować wspólnej odpowiedzi 
wobec tych krajów, w których znajduje się większość uchodźców. 

Co więcej, nie istnieje też wspólna strategia wobec Rosji, czyli źródła największego wy-
zwania dla bezpieczeństwa UE. Jedyną, dalece niewystarczającą kolektywną polityką 
w odpowiedzi na rosyjską aneksję Krymu i interwencję na wschodzie Ukrainy była decyzja, 
zresztą słuszna, o wprowadzeniu sankcji. Ten przełomowy moment nie stworzył jednak 
konsensusu w kwestii długoterminowych relacji UE-Rosja, co stanowiło czytelny sygnał, 
że polityka zagraniczna Unii Europejskiej ogranicza się do decyzji politycznych podjętych 
pod presją kryzysów. 

Unia Europejska nie posiada własnych strategicznych struktur ani kultury, które pozwoli-
łyby  jej spójnie i skutecznie rozwiązać kryzysy geopolityczne. Zmiany wprowadzone w tej 
dziedzinie na mocy Traktatu Lizbońskiego są albo niewystarczające, albo, jak w przypadku 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i nowej roli Wysokiego Przedstawiciela, nie 
spełniają pokładanych w nich oczekiwań.

II. WYZWANIA GEOPOLITYCZNE
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DEFICYT DEMOKRATYCZNY

W całej Europie zaufanie obywateli do instytucji UE w ostatnich latach znacznie spadło; 
to samo dotyczy również zaufania do krajowych elit politycznych. Skala tego zjawiska jest 
różna w różnych państwach członkowskich, jest ono jednak powszechne, o czym świadczy 
również gwałtowny wzrost poparcia dla partii populistycznych i skrajnych (prawicowych 
i lewicowych) w całej Unii. 

Z jednej strony kryzys wymaga technokratycznych rozwiązań: decyzje w tej kwestii pań-
stwa członkowskie delegują na poziom unijny. Zarazem jednak tylko krajowa polityka 
posiada wystarczający poziom partycypacji obywatelskiej, by podejmowane w jej ramach 
decyzje były w pełni legitymizowane demokratycznie. Parlament Europejski nie może być 
rozwiązaniem tego problemu, a próby narzucenia demokracji ponadnarodowej wypadają 
słabo. Frekwencja w wyborach europejskich spadła z 62% w 1979 do 42,6% w roku 2014. 
Partycypacja w wyborach krajowych jest średnio o 25% wyższa.

KRYZYS STRUKTURALNY

Oczywistym jest, że „coraz ściślejsza unia” nie jest już zasadą wiodącą w UE – nie wyrażą 
już ani jej ducha ani rzeczywistości. Dlatego też UE musi wypracować bardziej elastyczną 
formę organizacji; kompromis powinien znaleźć się gdzieś pomiędzy „coraz ściślejszą 
unią” a „Europą a la carte”. Zakładając, że wolą wszystkich państw członkowskich jest 
utrzymanie integralności strukturalnej UE (niezależnie od oczekiwania na referendum w 
Wielkiej Brytanii), musimy z jednej strony zaakceptować tendencję niektórych państw 
członkowskich do zacieśniania integracji w węższym kręgu (będzie to w szczególności 
problemem dla państw Europy Środkowej), a z drugiej - wziąć pod uwagę różne potrzeby 
i stopień rozwoju innych krajów.  

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE

Uczynienie z Unii Europejskiej globalnego aktora w obszarze polityki międzynarodowej 
było od początku lat 90. głównym argumentem za głębszą integracją europejską. Pomysł 
ten jest jednak związany z kwestią przywództwa politycznego w UE. Stało się to w szcze-
gólności ważne w kontekście poszerzenia Unii i rosnącego zróżnicowania wewnętrznego. 

Istnieją bowiem różne podejścia do przywództwa politycznego w UE. Podejście federali-
styczne wciąż zakłada możliwość upolitycznienia instytucji europejskich i przekazania im 

III. SUWERENNOŚĆ
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kompetencji w zakresie przywództwa politycznego. Obecny kryzys finansowy, geopoli-
tyczny i migracyjny unaocznił, że unijne instytucje (być może poza Europejskim Bankiem 
Centralnym) nie są zasadniczo zdolne do wzięcia odpowiedzialności i podjęcia inicjatywy 
politycznej, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia. 

Często podnoszona jest w tym kontekście wiodąca rola niektórych państw członkowskich. 
Podkreślano zwłaszcza tzw. tandem niemiecko-francuski. Na chwilę przed rokiem 2007 
pojawił się pomysł złożonego przywództwa kilku największych państw UE. Obecnie naj-
popularniejszym pomysłem wydaje się być niemieckie przywództwo w Europie, jako że 
Niemcy mają największy potencjał gospodarczy w Unii. Jednak niemieckie spostrzeżenia 
i podejmowane bez entuzjazmu próby sięgnięcia po tego rodzaju przywództwo spotkały 
się z ogromnym sprzeciwem w innych częściach Europy. Oznacza to, że UE nie była dotąd 
w stanie wymyślić skutecznego i akceptowanego mechanizmu przywództwa politycznego. 
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I. NOWY EUROPEJSKI KONTRAKT POLITYCZNY

W ciągu ostatnich kilku lat dramatycznie zmienił się sposób postrzegania Unii Europejskiej 
przez społeczeństwa państw członkowskich. Ta zmiana dotyczy także Polski. Unia Europej-
ska przestała być postrzegana jako szansa dalszego rozwoju; coraz częściej widziana jest 
przede wszystkim jako źródło nierozwiązywanych, narastających kryzysów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Unia stała się wzorcowym przykładem złego zarządzania sytuacją kryzy-
sową, co podrywa zaufanie do niej.

Taka wizja Unii nie narodziła się bez przyczyny. W odpowiedzi na różne przejawy kryzysu 
państwa i instytucje unijne reagują w sposób reaktywny i doraźny.  Przeważa postawa 
obronna i zachowawcza, dążenie do powstrzymania negatywnych skutków kryzysu zwykle 
bez uczciwego rachunku kosztów, zysków i strat. Celem takiego działania jest pozyskanie 
czasu, przesuwanie kosztów nierozwiązywania problemów na słabszych partnerów, co jedy-
nie pogłębia dysproporcje i nierówności. Warto więc zastanowić się, w jakim zakresie Unia 
Europejska mogłaby się zdobyć na inny sposób działania, wyciągając wnioski z ostatnich 
lat. Nowy rodzaj odpowiedzi na różne formy kryzysu powinien mieć bardziej systemowy 
charakter, zawierać działania, które rzeczywiście stworzą nowe warunki funkcjonowania 
Unii w przyszłości. Przede wszystkim jednak musiałby wynikać z woli skonfrontowania się 
z rzeczywistością. To jednak wymaga zerwania z polityką status quo.

Jeżeli na przybierające różne formy kryzysy ostatnich lat spojrzymy jak na objawy pogłę-
biającej się wewnętrznej nierównowagi Unii, to celem strategicznego przeciwdziałania 
powinno być odtworzenie tej równowagi na częściowo nowych, zrewidowanych zasadach. 
Ta nowa równowaga, odzwierciedlająca realia kryzysu, musi znaleźć swój wyraz w czymś, 
co nazywamy nowym politycznym kontraktem europejskim. Taki polityczny kontrakt, 
„zawarty” między rządami i społeczeństwami państw członkowskich, jest niezbędnym 
warunkiem odzyskania zaufania do Unii Europejskiej, do projektu integracji oraz instytucji 
unijnych. 

Unia jest oczywiście wspólnotą prawną, działającą w ramach przyjętej podstawy trakta-
towej. Wykładnia samych przepisów traktatu lub ich ewentualna zmiana nie stwarzają 
podstawy dla dokonywania potrzebnych zmian i odzyskania zaufania. Jak pokazuje przykład 
negocjacji w kwestii ustanowienia nowych reguł funkcjonowania Wielkiej Brytanii w Unii 
Europejskiej (Szczyt Rady Europejskiej 18-19 lutego br.), społeczeństwa państw członkow-
skich oczekują od swoich rządów, że integracja europejska będzie silniej związana z ich  
potrzebami oraz obawami.

POLSKI PUNKT WIDZENIA

Część 2: STRATEGIE I REFORMY
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W przypadku Polski istnieją poważne przesłanki do sformułowania własnego stanowiska 
w sprawie europejskiego kontraktu. Polsce potrzebna jest przede wszystkim zmiana we-
wnątrzunijnego otoczenia, na którą powinny się złożyć: konsolidacja strefy euro, perspek-
tywa zmian funkcjonowania strefy Schengen (migracja) i zmiany w obszarze wspólnego 
rynku. Należy również uwzględnić zmiany w zewnętrznym otoczeniu geopolitycznym UE 
oraz Polski (nowa sytuacja w Europie Wschodniej). Konieczna jest wreszcie zmiana w samej 
Polsce – pojawia się potrzeba zbudowania bezpiecznego przejścia od ścieżki zależnego, 
peryferyjnego rozwoju okresu transformacji do modelu rozwoju bardziej niezależnego, 
który pozwoli przezwyciężyć grożące Polsce pułapki rozwojowe. 

Polska agenda koniecznych reform powinna opierać się na selekcji priorytetów pod kątem 
dwóch celów zasadniczych w perspektywie nadchodzących dwóch dekad. Te priorytety to 
wyjście z pułapki peryferyjnego rozwoju (a więc zbudowanie warunków rozwoju bardziej 
niezależnego) oraz zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa oraz społe-
czeństwa. Stosunek do dalszych form integracji i preferowanych rozwiązań w kontekście 
kryzysów musi być wypadkową polskiej strategii osiągania tych celów

Z tej perspektywy należy uznać, że dokonujące się zmiany wewnętrzne w Unii Europejskiej 
dotykają głównych interesów Polski w trzech obszarach, które mają znaczenie kluczowe. 
Są to: 

1. dalszy rozwój i ewolucja strefy euro w kierunku zacieśniania 
     integracji fiskalnej oraz politycznej; 
2. dalsza ewolucja wspólnego rynku UE w kierunku jego większej 
    skuteczności oraz przyszłość strefy Schengen.

W zakresie przede wszystkim tych trzech obszarów – ich dalszego rozwoju, związanych 
z nim szans oraz zagrożeń – polska polityka powinna pracować nad agendą dotyczącą 
warunków polskiego członkostwa w ramach nowego europejskiego kontraktu między 
państwami oraz społeczeństwami UE. 
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II. POLSKA A STREFA EURO 
    – JAK UNIKNĄĆ SPRZECZNYCH MODELI ROZWOJU?

Kryzys strefy euro oraz nieskuteczne próby zarządzania nim ukazały słabości dotychczaso-
wej formuły funkcjonowania Unii Europejskiej. Momentem symbolizującym tę fundamen-
talną zmianę był szczyt Rady Europejskiej w grudniu 2011 r., kiedy to został usankcjonowany 
osobny modus Eurogrupy w stosunku do całości Unii Europejskiej. Skomplikowało to relacje 
między państwami strefy euro i tymi spoza niej, tworzącymi jednolity rynek. 

Reformy instytucjonalne wewnątrz strefy euro, stworzenie funduszu ratunkowego ESM, 
ustanowienie odrębnego mechanizmu ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej po-
między państwami strefy euro, wreszcie utworzenie unii bankowej były motywowane 
pragnieniem wzmocnienia i zacieśnienia strefy euro. Zarazem jednak pogłębiły one roz-
dźwięk pomiędzy należącymi do niej państwami a tymi spoza niej, zmieniły równowagę 
sił między państwami strefy euro i instytucjami UE oraz relacje wewnątrz samej strefy 
(podziały północ-południe). Ujawniły także rangę problemu, jakim jest brak demokratycz-
nej legitymacji dla reform wewnątrz państw członkowskich. W wyniku tych zmian Unia 
Europejska charakteryzuje się daleko idącym zróżnicowaniem strukturalnym. 

W ramach traktatu akcesyjnego Polska jest zobowiązana, by przystąpić do Unii Gospo-
darczej i Walutowej. Formalnie może się to dokonać dopiero po spełnieniu wszystkich 
kryteriów ekonomicznych, biorąc zaś pod uwagę przepisy wprowadzone w Traktacie Li-
zbońskim – po decyzji politycznej Eurogrupy, wyrażonej w formie rekomendacji, by przyjąć 
nowe państwo. Z prawnego punktu widzenia, Polska cieszy się tymczasową derogacją od 
tego obowiązku, która wygasa po spełnieniu wszystkich kryteriów konwergencji. Jednakże 
od wybuchu kryzysu strefy euro w 2010 r., postawa Polski wobec członkostwa w strefie 
znacznie się zmieniła. Nową strategię można by określić frazą „poczekamy, zobaczymy”. 

Kierunek, w którym rozwija się strefa euro, a także konsekwencje jej dalszej konsolidacji 
mają dla Polski kluczowe znaczenie. Jeżeli wspólna waluta przetrwa, możemy spodziewać 
się dalszego zacieśniania integracji – utworzenia unii fiskalnej, daleko posuniętej koordyna-
cji polityki gospodarczej, a także utworzenia unijnej składowej w postaci unii politycznej, 
w ramach której obecny ma być element reprezentacji demokratycznej. Trudno na tym 
etapie ocenić, czy taka forma konsolidacji może doprowadzić do stworzenia wspólnego 
europejskiego organizmu politycznego obejmującego całą strefę euro. Nie można jednak 
całkowicie wykluczyć takiego scenariusza. 

To z kolei może doprowadzić do tego, że państwa strefy euro będą częściej funkcjonować 
w sposób, który nie sprzyja dalszemu rozwojowi Polski i innych państw potransformacyj-
nych, które nie posiadają waluty euro. Co więcej, ze względu na ograniczenia strukturalne 



018
Instytut Wolności / Warszawa
Open Europe / Londyn

Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: 
Propozycja wspólnej agendy reformy 

Unii Europejskiej

(wymienione w raporcie Narodowego Banku Polskiego, 2014 r.), takie jak: niedopasowa-
nie bieżących stóp procentowych EBC do potrzeb polskiej gospodarki, brak strukturalnej 
konkurencyjności polskiej gospodarki (bazującej głównie na konkurencji niskokosztowej) 
i słaby rynek pracy, Polska będzie potrzebować więcej czasu, zanim będzie w stanie funk-
cjonować w strefie euro. Stanie się tak niezależnie od kryteriów konwergencji lub woli 
politycznych decydentów. 

W związku z tym w krótkim i średnim okresie, priorytetem Polski jest zwiększenie własnej 
zdolności do konkurowania na jednolitym rynku, nie zaś przystąpienie do wspólnej waluty. 
Ważnym czynnikiem w tym względzie będzie struktura przyszłego budżetu UE. Istotne 
jest także, by dalszy rozwój strefy euro nie przebiegał kosztem budowania jednolitego 
rynku lub w opozycji doń. I tak na przykład budowa bardziej zintegrowanego rynku usług 
finansowych nie może zostać podporządkowana logice unii bankowej w strefie euro: musi 
również brać pod uwagę potrzeby w zakresie stabilnego i trwałego wzrostu jednolitego 
rynku. Dokładnie ta sama zasada powinna mieć zastosowanie przy tworzeniu unii rynków 
kapitałowych oraz w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Konieczność dalszej integracji 
strefy euro nie może bowiem doprowadzić do powstania logiki rozwoju konkurencyjnej 
wobec pozostałych państw jednolitego rynku. Dlatego też istnieje potrzeba stworzenia 
stałego mechanizmu kooperacji między Eurogrupą a całą Unią Europejską i „inkluzywnego” 
sposobu podejmowania decyzji. 

Fundamentem tego rodzaju wyważonego podejmowania decyzji nie powinno być jednak 
powstrzymywanie lub zgoła blokowanie decyzji państw strefy euro przez resztę krajów. 
Wzmocniłoby to negatywne postrzeganie państw spoza strefy jako wichrzycieli oraz „ha-
mulcowych” procesu integracji przyczyniających się do wzrostu napięć wewnątrz UE. 
Państwa nieposiadające euro muszą być włączone w proces podejmowania decyzji w 
kwestiach dotyczących jednolitego rynku, np. w sprawach kapitału i pracy, w taki sam 
sposób, jak ma to miejsce w unii bankowej czy w przypadku regulacji rynku finansowego. 
Ten mechanizm powinien być stosowany każdorazowo tak, by każdy szczyt Eurogrupy był 
poprzedzony szczytem Rady Europejskiej. 

Tymczasowa polska derogacja w odniesieniu do przyjęcia waluty euro oznacza, że polityka 
Polski wobec strefy euro nie może być identyczna jak brytyjska. Polska musi zachować 
wzajemną relację ze strefą euro i pewien stopień zaufania. Oznacza to, że nie powinna 
podejmować żadnych działań, które mogą stać w sprzeczności z potencjalnym członko-
stwem w strefie euro w przyszłości. Jednocześnie powinna konstruktywnie wykorzystać 
swoją pozycję obserwatora w odniesieniu do procesu decyzyjnego strefy euro, wyrażając 
opinię, ilekroć zmiany podejmowane przez strefę mogłyby się okazać  dyskusyjne, sporne 
lub niepożądane w kontekście potencjalnej akcesji. Z tego powodu Polska powinna też 
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rozważyć możliwość „gościnnego udziału” w unii bankowej, mając na uwadze, że więk-
szość aktywów polskich banków pochodzi od banków mających siedziby w państwach 
należących do unii bankowej. 

Niezależnie od kwestii przystąpienia (bądź nie) do wspólnej waluty, w najlepszym interesie 
Polski jest współpraca ze stabilną i rosnącą strefą euro. Polska jest relatywnie niewielkim 
rynkiem finansowym, narażonym na potencjalne ryzyko spekulacyjne. Dlatego też stała 
współpraca ze strefą euro powinna przyczynić się do zwiększenia stabilności finansowej 
i gospodarczej Polski. 

III. POLSKA A JEDNOLITY RYNEK
      – JAK WYKORZYSTAĆ JEGO POTENCJAŁ DLA ROZWOJU?

Polska, ze względu na szereg okresów przejściowych, nie od razu uzyskała pełny dostęp do 
jednolitego rynku (JR). Potencjał, który kryje się w JR dla polskich przedsiębiorców, konsu-
mentów oraz pracowników, przyniósł Polsce w pierwszej dekadzie członkostwa trudne do 
przecenienia korzyści. Dzisiaj Polska czerpie 69% swojego importu ze wspólnego rynku, który 
jednocześnie stanowi 77% eksportu. Wspólny rynek ma więc pokaźny udział w tworzeniu 
polskiego PKB, przede wszystkim obszarze swobody przepływu towarów. Również otwarcie 
rynków pracy miało ogromny wpływ na mobilność polskich pracowników. Dzisiaj wielu 
Polaków funkcjonuje na rynku pracy innych państw UE. 

Jednolity rynek Unii Europejskiej opiera się na czterech podstawowych 
wolnościach:

Zainicjowany w latach 80. XX wieku projekt jednolitego rynku zakładał dążenie do osią-
gnięcia pełnego, wolnego przepływu towarów, usług, ludzi oraz kapitału. W tym sensie 
JR jest projektem nadal dalekim od pełnej realizacji (raport: Monti 2010). O ile np. w ob-
szarze towarów udało się dzięki stopniowemu znoszeniu barier osiągnąć zaawansowaną 
otwartość, o tyle sytuacja w pozostałych obszarach JR wciąż odległa jest od założonych 
celów. Szybko rozwijający się sektor usług w Europie odpowiada dzisiaj za 2/3 całego PKB 
i za większość zatrudnienia – a jednocześnie jedynie 8% MSP w Unii prowadzi działalność 
usługową w innym państwie członkowskim. Także mobilność ludzi jest stosunkowo niska i 
to pomimo rosnących dysproporcji ekonomicznych oraz społecznych powstałych w wyniku 
kryzysu finansowego rzutującego na relacje między północą i południem Unii Europejskiej 
czy tradycyjnej różnicy pomiędzy wschodem i zachodem Europy.  

Przepływ towarów                         Przepływ usług
Przepływ ludzi                                      Przepływ kapitału
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Polska w okresie transformacji należała do państw sprzyjających rozwojowi JR, widząc 
w tym źródło korzyści. Jednak funkcjonowanie w ramach JR obok ewidentnych korzyści 
pokazało także szereg rosnących, negatywnych nierówności. Polskie rządy były przede 
wszystkim zainteresowane pozyskiwaniem inwestycji zagranicznych z JR, potrzebując 
kapitału i dostrzegając w nich (obok funduszy unijnych) główne koło zamachowe dla roz-
woju gospodarczego. Dlatego polskie władze w większym stopniu koncentrowały się na 
tworzeniu możliwie dogodnych dla inwestorów zagranicznych warunków niż na wspieraniu 
polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu działalności na JR w innych krajach. 

Dzisiaj udział JR w inwestycjach zagranicznych w Polsce to 85%. Zarazem obserwujemy 
znaczną dysproporcję między inwestycjami z JR a zdolnością inwestycyjną polskich przed-
siębiorstw na JR. Wynika to nie tylko z odziedziczonej asymetrii kapitału: jet też konse-
kwencją określonej polityki. Dlatego w dynamicznie rozwijającym się polskim eksporcie 
2/3 to eksport generowany przez przedsiębiorstwa z obcym kapitałem. 

Dotychczasowe funkcjonowanie w ramach JR utrwaliło także zjawisko nierównej, kosztowej 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Pogłębiło się także zadłużenie publiczne oraz 
prywatne za sprawą łatwiejszego dostępu do pieniądza. Dzisiaj korzystanie z potencjału 
JR musi więc stać się bardziej świadome przy inteligentnym wsparciu ze strony państwa. 

Zmiana w podejściu do JR nie dotyczy samej Polski: jest w UE zjawiskiem niemal powszech-
nym, wynikającym z pogłębiania się różnic ekonomicznych i społecznych w wyniku kryzysu. 
Ewoluuje też wcześniejsza liberalna filozofia JR, która zakładała stopniowe znoszenie 
wszelkich barier w czterech obszarach jako podstawowy warunek dokończenia projektu 
JR. W wielu państwach członkowskich pojawia się potrzeba bardziej zrównoważonego oraz 
złożonego podejścia do JR. Żywa jest myśl, że wzmocnienie JR musi uwzględniać fakt, że 
rynek ten jest obszarem funkcjonowania nie tylko różnych walut (jak wskazuje WB), ale 
także różnych modeli gospodarczych powiązanych z odmiennymi porządkami społecznymi:

Jednolity Rynek jako obszar funkcjonowania różnych modeli 
społeczno-gospodarczych:

Oznacza to, że dalsze projektowanie JR i wprowadzanie zmian w jego funkcjonowaniu 
musi polegać nie tylko na jego wzmacnianiu i pogłębianiu. Ewolucja JR musi coraz bardziej 
odzwierciedlać konsens pomiędzy różnymi modelami gospodarczymi, związanym z nimi 
wartościami oraz interesami społecznymi państw członkowskich. Komisja Europejska jest 
więc odpowiedzialna podwójnie za dalszy rozwój JR. Musi inicjować proces pogłębiania, 

Model kontynentalny        Model anglosaski
Model nordycki                     Model środkowoeuropejski
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ale zarazem gwarantować konsens, dzięki któremu JR może funkcjonować w sposób bez-
pieczny oraz zrównoważony.

Konsens jako fundament przyszłości JR:

Jeśli idzie o kwestie rozwoju JR, z polskiej perspektywy należy zwrócić uwagę m.in. 
na następujące kwestie:

1. Konieczne jest wsparcie państwa dla polskich przedsiębiorstw 
pozwalające im w pełni wykorzystywać potencjał funkcjonowania na JR, 
co wymaga budowy krajowego systemu zarządzania działaniami 
i inicjatywami publicznymi.

2. Elementy rozwoju JR - w tym projekt europejskiego rynku cyfrowego, 
energii czy kapitału i usług finansowych, czyli tzw. Plan Junckera - 
powinny (tak jak sugeruje to Plan Morawieckiego) zostać włączone 
do wewnętrznych strategii rozwoju Polski.

3. Wzmocnienie JR to z polskiej perspektywy przede wszystkim kwestia 
rozwinięcia potencjału rynku usług w UE: jest to sektor dynamicznie 
rozwijający się w Polsce. W tym kontekście ważna jest kontrola realizacji 
dyrektywy usługowej, problem ewentualnych nowych regulacji dot. 
pracowników delegowanych oraz rozwój e-handlu i e-usług w ramach JR.

4. Krwiobieg JR stanowi fizyczna infrastruktura. Pomimo kilkunastu 
(od 2004 r.) lat członkostwa region Europy Środkowej oraz wschodnia 
część regionu Bałtyckiego pozostają w dalszym ciągu słabo zintegro-
wane pod względem strukturalnym, co obniża ich konkurencyjność 
w ramach JR.  

Rynek i jego cztery wolności 
(nastawiony na optymalizację wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy)

Lokalne specyfiki (odmienne poziomy 
rozwoju i wynikające stąd potrzeby)

Różne systemy społeczne 
wynikające z ewolucji różnych 
społecznych kontraktów

Wartości – preferowane 
sposoby życia
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IV. PRZYSZŁOŚĆ STREFY SCHENGEN: 
      – JAK PRZYWRÓCIĆ BEZPIECZEŃSTWO?

Kryzys migracyjny, który dotknął UE począwszy od połowy 2015 roku, jest jednym z naj-
poważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj państwa członkowskie oraz instytucje 
unijne. Stawką jest przetrwanie strefy Schengen oraz zachowanie społecznej i politycznej 
stabilności wielu państw członkowskich. Od wielu miesięcy mamy do czynienia z naj-
poważniejszym kryzysem migracyjnym w dotychczasowej historii Unii. Według szacunków 
w ubiegłym roku na teren UE przedostało się około 1.2 miliona migrantów. Jednocześnie 
według danych ONZ liczba uchodźców na świecie sięga 60 milionów, co znacznie prze-
kracza liczbę uchodźców w czasach II wojny światowej. Duża część tej liczby to uchodźcy 
pozostający w krajach sąsiadujących z UE. 

Ponieważ ilość konfliktów w sąsiedztwie Europy rośnie, a perspektywa ich zakończenia 
jest odległa, liczba uchodźców w krajach sąsiedztwa UE będzie także gwałtownie wzra-
stać. Liczbę uchodźców w samej Turcji szacuje się obecnie na 3 miliony. W ostatnim czasie 
ponad 3 miliony ludzi opuściło Syrię, uciekając przed konfliktem zbrojnym w tym kraju. 
Dzisiaj uchodźcy z Syrii stanowią największą liczbę uciekinierów, ale rośnie także liczba 
uchodźców z krajów afrykańskich. Szacuje się, że w samej Libii znajduje się obecnie prawie 
pół miliona osób, które musiały opuścić miejsce swego zamieszkania, i które mogą udać 
się w kierunku Europy. Mamy więc do czynienia z długotrwałym trendem grożącej UE fali 
niekontrolowanej migracji.

Granice zewnętrzne UE liczą obecnie 42 672 km długości, w tym 8 826 km na lądzie. W 
skład strefy Schengen wchodzi 26 państw (w tym kilka z nich spoza UE), co stwarza możli-
wość swobodnego poruszania się ponad pół miliarda osób. Tymczasem powstała w 2005 
agencja Frontex, odpowiedzialna za współpracę operacyjną na zewnętrznych granicach 
UE, liczy obecnie niewiele ponad 300 zatrudnionych osób. 

Obecny kryzys migracyjny uprzytomnił podstawową zasadę, bez przestrzegania której 
obszar Schengen nie będzie istnieć: zniesienie granic wewnętrznych w UE jest bezpo-
średnio związane ze zdolnością do utrzymania kontroli i bezpieczeństwa na zewnętrznych 
granicach Unii. Jedno nie istnieje bez drugiego. Stwierdzamy jednocześnie, że Unia jest 
obecnie zupełnie nieprzygotowana do realizacji tak wielkiego zadania.

Polska należy do tych krajów UE, które są żywotnie zainteresowane dalszym funkcjono-
waniem strefy Schengen oraz systemowym rozwiązaniem kryzysu migracyjnego. Także 
dla państw UE spoza strefy, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, jej dalsze istnienie oraz powstrzy-
manie kryzysu niekontrolowanej migracji stanowi naszym zdaniem ważny czynnik ich 
bezpieczeństwa. 
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Obecny sposób zarządzania kryzysem migracyjnym w UE musi budzić uzasadnione obawy 
oraz krytykę. Przyjęcie schematu relokacji 160 000 migrantów we wrześniu 2015 zostało 
wymuszone drogą głosowania większościowego przez część państw (przede wszystkim 
Niemcy) wbrew sprzeciwom innych, co doprowadziło do głębokiego podziału oraz spadku 
wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Przyjęte na szczycie 19-20 marca 
2016 r. w celu zamknięcia zachodniobałkańskiego korytarza migracyjnego rozwiązania 
przypominają „pospolite ruszenie” i w żadnym wypadku nie mogą być uznane za działania 
systemowe idące we właściwym kierunku. Działanie te są podejmowane ad hoc oraz pod 
naciskiem wewnętrznej sytuacji politycznej w poszczególnych państwach członkowskich.  

Dzisiaj potrzebujemy w UE systemowej, alternatywnej polityki rozwiązania 
kryzysu migracyjnego. Taka polityka powinna opierać się na następujących 
założeniach:

1. „Unia bez wewnętrznych granic” nie ma szans bez obrony, kontroli 
i bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach. W normalnych warunkach, 
bez zagrożeń na masową skalę, za bezpieczeństwo swych granic, 
które stanowią granicę zewnętrzną Unii odpowiadają, zgodnie z Trakta-
tem Lizbońskim, odpowiednie państwa członkowskie. W sytuacji kryzysu 
bezpieczeństwa, z jakim mamy do czynienia obecnie, UE powinna zgod-
nie z zasadą subsydiarności posiadać zdolność do pełnego włączenia się 
w obronę granic zewnętrznych. Działania powołanych do tego agencji 
unijnych - Frontexu, EASO oraz Europolu - powinny zostać skoordy-
nowane w drodze powołania przez państwa członkowskie wspólnego 
europejskiego mechanizmu obrony granic zewnętrznych, który gwaran-
towałby odpowiednie środki finansowe, techniczne oraz personalne. 
Mechanizm powinien być zarządzany przez ministrów spraw wewnętrz-
nych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej (DG Home). 
Mechanizm ten powinien być otwarty dla państw spoza strefy Schengen.

2. Polityka azylowa państw Schengen wymaga harmonizacji. 
Jednocześnie nie jest możliwe, aby kierować siłą osoby, które uzyskały 
status azylantów do państwa UE, w którym nie chcą one przebywać. 
Polityka azylowa musi opierać się na zasadnie dobrowolności kraju 
przyjmującego uchodźców oraz wolnym wyborze kraju docelowego przez 
osoby o statusie azylantów. Niezbędnym elementem harmonizacji azy-
lowej powinno być także budowanie wspólnego, unijnego mechanizmu 
wyrównywania materialnego statusu azylantów w krajach Unii (Fundusz 
Solidarności) do poziomu krajowej średniej.
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3. Jest oczywiste, że państwa UE będą nadal prowadzić swoje oddzielne 
polityki migracyjne, które odzwierciedlają ich wewnętrzne potrzeby 
oraz interesy. Polityki te nie mogą jednak podważać zasad bezpieczeń-
stwa strefy Schengen jako całości oraz wymogów kontroli i obrony 
granic zewnętrznych.
 

V. POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA 

Dyskusja na temat unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zdominowana jest przez 
przekonanie, że trwa proces jej renacjonalizacji. Bliższe jednak prawdy byłoby stwierdzenie, 
że to domniemany przez oponentów „renacjonalizacji” proces „europeizacji” nigdy nie 
miał miejsca, przynajmniej jeśli rozumiemy go jako założenie, że państwa wolą rozwiązania 
na poziomie unijnym niż krajowym.

Pomimo dziesięcioleci dyskusji i budowania wspólnych instytucji, Unia Europejska nie 
posiada spójnej i konsekwentnej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Dotyczy to 
także polityki obronnej, którą niektóre kraje wdrażają w ramach NATO, a inne poza nimi. 
Nawet państwa z najdłuższym stażem członkowskim w NATO przez dekady posiadały 
odmienne kultury strategiczne. Dowodzi to, że nie istnieje wspólny sposób myślenia czy 
też takowe podejście do spraw strategicznych. Wyrazem tego braku są niewielkie wydatki 
na obronę i brak chęci do angażowania krajowych sił zbrojnych w operacjach wojskowych 
pod egidą UE lub NATO.

Brak wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa może być interpretowany jako do-
wód, że polityczny wymiar integracji europejskiej nie powiódł się, a także jako objaw 
niedojrzałości Europy. Jednak można też spojrzeć na ten problem przez pryzmat faktów, 
a nie oczekiwań. Współpraca polityczna państw nie jest ani naturalnym, ani oczywistym 
zjawiskiem. Tym trudniej o taką współpracę z aktorami zewnętrznymi - w szczególności 
z największymi, takimi  jak USA, Chiny czy Rosja. Kraje te mają własne priorytety i chcą 
rozwijać stosunki z wybranymi krajami, a niekoniecznie z UE jako całością. Staje się to 
szczególnie ważne, gdy chodzi o interesy gospodarcze, a więc także o miejsca pracy i 
źródła dochodów dla budżetów krajowych. 

Badając fakty, a nie wyznawane i deklarowane zasady zwolenników lub oponentów bliższej 
integracji w obszarze polityki zagranicznej, możemy lepiej określić, czym wspólna polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa (włączając jej wymiar wojskowy) jest obecnie i czym może 
być w przyszłości. W ten sposób można także zdefiniować jej ograniczenia.

Po pierwsze: to, że państwa członkowskie UE nie posiadają wspólnego stanowiska w kwestii 
wyzwań polityki zagranicznej nie oznacza, że nie są zdolne do podejmowania wspólnych 



025 Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: 
Propozycja wspólnej agendy reformy 

Unii Europejskiej

Instytut Wolności / Warszawa
Open Europe / Londyn

działań w konkretnych sytuacjach. Współpraca w ramach polityki zagranicznej pomiędzy 
państwami UE była zawsze motywowana poczuciem zagrożenia lub przekonaniem, że są 
sytuacje, w których wspólne stanowisko będzie bardziej korzystne niż próby samodzielnego 
działania. To dlatego przywództwo USA w konflikcie zbrojnym w sąsiedztwie UE zawsze 
było największą siłą spajającą. Jednakże zasada ta nie ma zastosowania w chwili, gdy 
dochodzi do rozwoju interesów gospodarczych. W takim przypadku rozwój i zachowanie 
wspólnego frontu politycznego zawsze były przedmiotem negocjacji i efektem oceny 
ryzyka związanego z prowadzeniem interesów samodzielnie. Przykładem takiej sytuacji 
są postawy państw członkowskich UE w kwestii dostaw broni do Chin lub wprowadzenia 
sankcji wobec Rosji ze względu na jej agresję przeciwko Ukrainie.

Po drugie, najmocniejszym elementem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE było 
przystępowanie do niej nowych członków. Gdyby szukać sukcesu Unii Europejskiej w 
kształtowaniu porządku światowego, jego korzenie niewątpliwie można znaleźć w kolejnych 
fazach ekspansji w latach 70., 90. i w 2004 r. Zmęczenie rozszerzaniem doprowadziło do 
sytuacji, w której unijna polityka zagraniczna jest w dużym stopniu ograniczona do Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa w wymiarze wschodnim i śródziemnomorskim. 

Podkreślić wreszcie należy, że polityka zagraniczna, jako obszar współpracy międzyrzą-
dowej, nigdy nie będzie prowadzona przez wspólne instytucje UE: Komisję Europejską, 
Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, czy też 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Ta zasada obowiązuje ze szczególną mocą w 
przypadku polityki obronnej. Instytucje te są jednak niezbędne jako fora służące do roz-
wiązywania konfliktu interesów i wdrażania decyzji politycznych. Najlepszym przykładem 
takich praktyk jest nałożenie sankcji na Rosję i negocjowanie umów stowarzyszeniowych z 
krajami Partnerstwa Wschodniego. W obu tych przypadkach Komisja Europejska odegrała 
istotną rolę we wdrażaniu wcześniejszych postanowień.

W przypadku rozwarstwienia lub nawet rozpadu UE na różne grupy współpracy, bardziej 
prawdopodobne jest, że proces ten doprowadziłby do utraty przez Europę roli globalnego 
aktora, niż że wobec takiego obrotu spraw byłoby możliwe zarządzanie różnymi i często 
niekompatybilnymi interesami mniejszych grup państw członkowskich. 

NIEPEWNA EUROPA W CORAZ GORSZYM ŚWIECIE

Połączenie kryzysu strefy euro z kryzysem w sąsiedztwie Europy, do którego przyczyniły 
się konsekwencje Arabskiej Wiosny i rosyjskiej agresji na Ukrainę osłabiło przekonanie, 
że Unia Europejska jest w stanie zagwarantować stabilny porządek i bezpieczeństwo na 
kontynencie. Kryzysy te wręcz obnażyły złudzenie, że budowa instytucji oraz zmiany trak-
tatowe mogą poprawić działanie UE i przygotować ją na stan zagrożenia. 
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W tym kontekście kryzys migracyjny i uchodźczy skutecznie zdominował politykę zagra-
niczną i bezpieczeństwa UE. Nie tylko zredefiniował jej dotychczasowe założenia, ale 
także stworzył podział w UE co najmniej tak głęboki jak ten, związany z amerykańską 
interwencją w Iraku. Tym razem jednak podział nie przebiegał pomiędzy tradycyjnym 
obozem zwolenników integracji a sceptyków, ani pomiędzy atlantystami a zwolennikami 
autonomii europejskiej. 

Dzisiaj podziały w UE determinowane są przez postawy wobec bezpieczeństwa i stabil-
ności w obrębie państwa: przez istnienie zagrożenia terroryzmem lub jego brak, a także 
przez stosunek do perspektywy przyjęcia dużej liczby uchodźców i migrantów z Afryki i 
Bliskiego Wschodu. Jest to więc pierwszy kryzys polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, 
w którym ani Rosja, ani Stany Zjednoczone nie odgrywają znaczącej roli. 

Jednakże doprowadziło to do sytuacji, w której unijna polityka sąsiedztwa została „za-
właszczona” przez agendę migracyjną, zamiast służyć jako odpowiedź na nią. Dotyczy 
to przede wszystkim jej południowego wymiaru, ale nie ma wątpliwości, że gdyby fala 
migrantów zaczęła przybywać również ze wschodu (z powodu zamknięcia południowego 
szlaku lub eskalacji wojny na Ukrainie), nastąpiłaby podobna reakcja, co przyniosłoby 
kolejne wyzwania. 

Pomysł demokratyzacji sąsiedztwa Unii jest obecnie w odwrocie. Stabilizacja, jeżeli ro-
zumiemy ją jako kontrolę rządu nad własnymi granicami i polityką wewnętrzną, znów 
teraz stała się ważniejsza niż próby doprowadzenia do zmian politycznych na południu i 
wschodzie. Umowa UE z Turcją w kwestii zawracania do miejsc pochodzenia nielegalnych 
migrantów jest najlepszym przykładem. Europejska Polityka Sąsiedztwa i proces akcesyjny 
są narzędziami przebudowy modelu współpracy.W nowym modelu kluczową rolę w zakre-
sie bezpieczeństwa wewnętrznego UE odgrywają państwa trzecie. Podczas zimnej wojny 
bezpieczeństwo nuklearne zapewniały Europie Zachodniej USA, teraz ochronę granic UE 
zapewniają Turcja, Algieria, Maroko i inne państwa znajdujące się na szlaku wykorzysty-
wanym przez uchodźców i przemytników terrorystów. 

Brak wiary w demokratyzację i modernizację sąsiedztwa dotyczy także wschodnich są-
siadów UE. Stagnacja dopiero rozpoczętego programu reform na Ukrainie i Mołdawii, 
mniejsze tempo zmian w Gruzji i brak prawdziwego zainteresowania europejską ofertą w 
Armenii, Azerbejdżanie i Białorusi wskazują de facto na zanikanie programu Partnerstwa 
Wschodniego. Unii Europejskiej udało się doprowadzić do porozumień o stowarzyszeniu 
i podpisania Umów o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA), ale nie będzie już w 
stanie doprowadzić do ich implementacji. Nie jest też pewne, że będą one ratyfikowane 
w państwach członkowskich, o czym świadczy np. wynik niedawnego referendum w Ho-
landii w kwestii porozumienia UE-Ukraina. W obliczu rosyjskiej polityki agresji – która nie 
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zawiera żadnej pozytywnej oferty dla państw Partnerstwa Wschodniego – znowu nie ma 
nikogo, kto poprowadziłby Europę Wschodnią i Kaukaz w stronę rozwoju.

Erozja wspólnej wizji strategicznej stanowi kolejne wyzwanie. Przekonanie o słabości Eu-
ropy w połączeniu z postawą obronną wobec reszty świata przyspiesza zanik myślenia o 
polityce zagranicznej na kontynencie. Ten stopniowy zanik unijnych koncepcji i projektów 
w zakresie polityki zagranicznej j jest w dużej mierze konsekwencją zmian traktatowych. 
Utworzenie urzędu Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych odbyło się kosztem repre-
zentacji narodowych we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Rotacyjne prezy-
dencje narodowe były ograniczone do spraw sektorowych i przestały reprezentować Unię 
Europejską na zewnątrz. Ponadto ministrowie spraw zagranicznych stracili swoje miejsce 
obok głów państw lub szefów rządów podczas posiedzeń Rady Europejskiej. Zmiany , jakie 
nastąpiły po szczycie w Lizbonie szkodziły również pozycji narodowych ministrów spraw 
zagranicznych w UE, redukując ich z czasem do poziomu petentów innych urzędników 
państwowych, reprezentujących silne grupowe interesy i gorliwie realizujących agendę 
sektorową bez znajomości polityki zagranicznej. 

Zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony nie tylko zawęziły perspektywę strategiczną 
wielu stolic europejskich lub nie dostarczyły zachęty by je stworzyć; nie pozwoliły jej zbu-
dować również na poziomie UE. Wszystkie kryzysy i wymagające aktywności wyzwania w 
polityce zagranicznej, z którą musiała się zmierzyć Unia, były od tego czasu przedmiotem 
działań podejmowanych przez rządy krajowe, szukające wsparcia w instrumentach polityki 
sektorowej: handlu, energii, pomocy rozwojowej, sprawach wewnętrznych i wymiarze 
sprawiedliwości. Unia Europejskiej jest czynna w polityce zagranicznej za sprawą instytu-
cji, które formalnie nie odgrywają na tej płaszczyźnie roli. Wystarczy jeden przykład: nie 
sposób  wyobrazić sobie funkcjonowania UE bez Komisji Europejskiej (a ostatnio dotyczy 
to również Frontexu). Nie da się jednak tego powiedzieć o Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych.

Obecny kształt instytucji UE odpowiedzialnych za dziedziny polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa – od czasów Maastricht do Lizbony – doprowadziła do sytuacji, w której wciąż 
wymagana jest współpraca grup państw poza instytucjami, aby UE w ogóle mogła funkcjo-
nować, zwłaszcza w obliczu kryzysu. Gdyby praktyka taka została usankcjonowana, byłoby 
to postrzegane jako naruszenie idei europejskiej,  sprzeczne z duchem i literą traktatów. 
Jednakże rygorystyczne trzymanie się traktatów oznaczałoby z kolei abdykację UE z funkcji 
poważnego gracza w polityce międzynarodowej. 
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NOWE PODEJŚCIE

Trwający właśnie przegląd Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, rozpoczęty w 2015 r. 
przez Wysokiego przedstawiciela i Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Federicę 
Mogherini nie stanowi odpowiedzi na wyzwania polityki zagranicznej UE. Żadna strategia 
nie wystarczy do kształtowania procesu politycznego. Istnieje natomiast coraz większe 
ryzyko, że perspektywy polityki zagranicznej i strategii państw członkowskich będą się 
rozchodzić i różnić.

1. Kryzys migracyjny i uchodźczy, a także ataki terrorystyczne w Europie 
Zachodniej wzmacniają przekonanie, że unijne państwa członkowskie 
są współzależne tak, jak w ponowoczesnym świecie współzależna jest 
UE i jej sąsiedzi. Potrzeba politycznego dostosowania sprawi, że nadane 
zostaną nowe uprawnienia policji i służbom wywiadowczym. Odrzucona 
natomiast zostanie teza o migracji jako źródle destabilizacji. Tymczasem 
w Europie Środkowej agresja Rosji na Ukrainie wzmocniła przekonanie 
o tradycyjnym charakterze zagrożenia ze strony rosyjskiej polityki.

Te dwie kooperacyjne wizje europejskiego geopolitycznego sąsiedztwa – „ponowocze-
sna” i „przednowoczesna” – muszą mieć równy status. Kluczem do tego będzie wspólna 
ochrona granicy zewnętrznej, a jednocześnie kontynuowanie planu modernizacji i budowy 
przestrzeni wolności tak, jak zdefiniowana została w  Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, 
zarówno na wschodzie, jak i na południu.

2. Kolejnym elementem umowy powinien być nowy podział pracy, w 
którym każdy kraj aktywnie bierze odpowiedzialność za problemy innych 
na danym obszarze. Oznacza to, że kraje Europy Środkowej powinny być 
bardziej zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa południowych 
granic i potencjalnych operacji stabilizacyjnych, ale nie powinno to ich 
zmuszać do przyjęcia uchodźców/migrantów w ramach unijnego mecha-
nizmu relokacji.

3. Jedną z kwestii również wartą przedyskutowania jest ocena roli insty-
tucji w dziedzinie stosunków zewnętrznych, w szczególności zaś kwestia, 
jak znaleźć odpowiednią rolę dla Frontexu, który powinien być, 
wraz z Komisją Europejską, kluczowym elementem w europejskiej poli-
tyce zagranicznej i bezpieczeństwa.
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BRYTYJSKI PUNKT WIDZENIA

W wyniku funkcjonowania traktatu lizbońskiego, a także kryzysu w strefie euro, debata 
polityczna w Wielkiej Brytanii w zakresie stosunków kraju z UE nabrała rumieńców. W  
konsekwencji premier David Cameron zobowiązał się do zorganizowania referendum o 
pozostaniu w UE, które poprzedzone byłoby reformą Unii, a także renegocjowaniem  bry-
tyjskich relacji z Unią. Od tego czasu Londyn stał się jednym z najważniejszych ośrodków 
alternatywnego myślenia o przyszłości UE. 

Nawet, jeśli Brytyjczycy zagłosują w czerwcowym referendum za pozostaniem w Unii, 
rząd brytyjski będzie potrzebował planu ponownego zaangażowania w proces reformy 
UE. Niezależnie od wyniku referendum mało prawdopodobne jest, aby Unia w dzisiejszym 
kształcie cieszyła się w Wielkiej Brytanii entuzjastycznym poparciem. Jak zadeklarował 
premier, „zadanie reformowania Europy” nie kończy się na obecnym porozumieniu Wielka 
Brytania-UE.

Podczas rozważań nad reformą UE warto się cofnąć o krok i zapytać, po co Unia Europejska 
istnieje, jakiemu celowi służy i co państwa członkowskie mają ze sobą wspólnego?
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Austria                                
Belgia           
Bułgaria 
Chorwacja 
Cypr 
Czechy 
Dania 
Estonia 
Finlandia 
Francja 
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
 

Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
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Ogólnie rzecz biorąc, uzasadnieniem istnienia Unii Europejskiej są dwie kwestie: dobrobyt 
i bezpieczeństwo. Jednak kraje członkowskie UE charakteryzuje zróżnicowany poziom 
integracji– niektóre państwa należą do strefy euro, inne do strefy Schengen czy też do 
NATO. Jedynie przynależność do jednolitego rynku jest wspólna dla wszystkich. Dlatego 
też to jednolity rynek, razem z luźno definiowanymi „wartościami europejskimi”, takimi 
jak demokracja czy prawa człowieka, jest spoiwem, które utrzymuje  państwa UE razem. 

W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska była zajęta zmaganiem się z kryzysem strefy 
euro, a także kryzysem uchodźczym i migracyjnym, który sprawił, że flagowy projekt unijny– 
strefa Schengen – znalazła się pod ogromną presją. Pomimo wyzwań gospodarczych, 
przed jakimi stoi UE, rozwój jej największego ekonomicznego atutu, jakim jest jednolity 
rynek, stał się fatalnie powolny. Ta sytuacja sprawia, że Wielka Brytania - jedno z trzech 
największych państw UE, zarazem nie będące członkiem strefy euro i Schengen -  w coraz 
większym stopniu czuje się zmarginalizowana i rozczarowana. 

Różne stopnie integracji – polityczne i gospodarcze – są w Unii Europejskiej faktem. 
Coraz częściej uznaje się (a przekonanie to umacniają negocjacje Wielka Brytania-UE), 
że pozycja państw spoza strefy euro powinna być respektowana, a ich status w ramach 
jednolitego rynku zabezpieczony. Pozwoliłoby to na dalszą integrację przy jednoczesnym 
poszanowaniu demokratycznych preferencji tych państw członkowskich, które nie chcą 
uczestniczyć we wspólnej walucie.

Logika strefy euro podąża w kierunku dalszej integracji, choć nie wszyscy jej członkowie 
zgadzają się dokładnie, co powinno oznaczać to w praktyce. Stanowi to wyzwanie dla 
tych krajów, które chcą w dalszym stopniu chronić swoją suwerenność, ale też stwarza 
możliwość do głębszej ponownej oceny praw i obowiązków wszystkich państw UE, także 
tych, które jak Wielka Brytania, które zadeklarowały, że nie będą podlegać „coraz ściślej-
szej unii”. Co zatem musi być wspólne dla wszystkich państw członkowskich, aby uniknąć 
rozpadu UE?

W międzyczasie wszyscy członkowie UE mają swój udział w zapewnianiu bezpieczeństwa 
kontynentu i jego sąsiedztwa. Jak UE może przyczynić się do zarządzania coraz trudniej-
szymi wyzwaniami – Rosją, Bliskim Wschodem, Północną Afryką – w sposób niepodwa-
żający roli NATO? 
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MAKSYMALIZACJA POTENCJAŁU DALSZEJ LIBERALIZACJI

Biorąc pod uwagę, że jednolity rynek stanowi rdzeń UE i pozostaje jej najbardziej skutecz-
nym narzędziem generowania wzrostu, ważne jest by w pełni wykorzystać jego potencjał. 
Ogólnie rzecz biorąc, jednolity rynek UE z jego czterema podstawowymi wolnościami 
przepływu: dóbr, usług, kapitału i pracowników, może być uznany za najbardziej zinte-
growany obszar gospodarczy na świecie. Jednak nie wszystkie elementy są jednakowo 
wolne; podczas gdy wciąż istnieje niewiele przeszkód w przepływie towarów, przepływ 
pracowników w całej UE jest nierówny. Brytyjski otwarty rynek pracy stanowi magnes dla 
pracowników z innych państw UE, ale mocno uregulowane rynki pracy w innych krajach 
również oddziałują na mobilność pracy. Jeśli chodzi o usługi i kapitał, jednolity rynek jest 
jeszcze mniej rozwinięty, a krajowe bariery regulacyjne są trudne do zniesienia. Dość po-
wiedzieć, że w UE istnieje 800 zawodów regulowanych, z czego aż 25% tylko w jednym 
państwie członkowskim.

Usługi stanowią 70% dochodu UE, ale tylko 20% w ramach handlu wewnętrznego pomiędzy 
państwami, co oznacza, że istnieje duży potencjał dla wzrostu dalszej liberalizacji. Dyrek-
tywa Usługowa została rozwodniona w stosunku do jej pierwotnej wersji zaproponowanej 
przez Komisję Europejską, ale ucierpiała także z powodu słabego i nierównomiernego 
wdrażania w całej UE. Pełne wdrożenie istniejących przepisów i wprowadzenie zasady 
„kraju pochodzenia” wygenerowałoby stały wzrost ogólnounijnego PKB o 2,3% lub 294 
miliardy euro. Zasada „kraju pochodzenia” ułatwiłaby handel transgraniczny poprzez 
umożliwienie usługodawcom działania na podstawie ich prawa krajowego, usuwając tym 
samym niepewność prawną, która zwykle komplikuje transgraniczną wymianę handlową.

W konsekwencji podjętych przez Wielką Brytanię renegocjacji państwa i instytucje UE 
zobowiązały się do dalszej budowy jednolitego rynku usług, jak również energii i rynków 
cyfrowych. Jednakże wciąż istnieją odmienności i specyficzne rozwiązania. Żywe jest ryzyko 
umocnienia się opozycji wobec zmian w drodze np. rozwodnienia znaczenia Dyrektywy 
Usługowej, co może udaremnić próby ambitnej liberalizacji na poziomie UE. 

Jeśli okaże się to prawdą, Wielka Brytania i inne kraje o liberalnych poglądach powinny 
kontynuować liberalizację usług w ramach „wzmocnionej współpracy” – mechanizmu, 
który umożliwia dziewięciu lub więcej państwom członkowskim realizację konkretnych 
celów, które nie mogą być uzgodnione przez całą Unię, oczywiście pod warunkiem, że są 
zgodne z traktatami. Powinno być możliwe znalezienie dziewięciu państw zainteresowa-
nych dalszą liberalizacją – oprócz tych, które tradycyjnie popierają wolny handel, kryzys 

I. JAK ZAPEWNIĆ DOBROBYT ZA SPRAWĄ JEDNOLITEGO RYNKU?
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gospodarczy skłonił kraje o orientacji tradycyjnie protekcjonistycznej do kontynuowania 
reform wewnętrznych mających na celu otwarcie zamkniętych profesji. 

WPROWADZENIE KONKURENCYJNEGO SYSTEMU REGULACYJNEGO

Kolejną ważną wadą jednolitego rynku jest tendencja do nadmiernej regulacji. Oczy-
wiście, jednolity rynek potrzebuje wspólnych reguł i instytucji, by móc je egzekwować; 
całkowity ciężar regulacji biznesu musi być jednak opanowany, jeśli Europa ma pozostać 
konkurencyjna w skali globalnej. Pewien postęp został już poczyniony; pod nadzorem 
Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, KE złagodziła stru-
mień nowych przepisów i zaprezentowała szereg środków mających na celu zapewnienie 
lepszej jakości regulacji. Potrzebny jest jednak krytyczny i radykalny przegląd istniejących 
przepisów, których zadaniem ma być działanie na korzyść, a nie na niekorzyść handlu i 
przedsiębiorczości. 

Szczególny nacisk należy położyć na sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz mi-
kroprzedsiębiorstw – siłę napędową europejskiej gospodarki, stanowiącą 99,8% wszystkich 
przedsiębiorstw, obejmujących 67% wszystkich miejsc pracy w sektorze prywatnym. To 
właśnie te firmy w największym stopniu dotknięte są zbyt rozbudowanymi regulacjami UE. 
Przy wysokim poziomie bezrobocia w Europie, w szczególności wśród ludzi młodych, UE 
nie może sobie pozwolić na utrzymywanie barier, które szkodzą wielu firmom. Tam, gdzie 
jest to możliwe, sektor MŚP i mikroprzedsiębiorstwa powinny być całkowicie wyłączone 
z regulacji UE. Biorąc pod uwagę, że większość z nich nie zamierza prowadzić działalności 
poza granicami swego kraju, to nie można określić tego, jako zakłócenie jednolitego rynku.

Byłoby nader pożądane, gdyby UE obejmowała różne podejścia do rynków pracy, inno-
wacji i usług publicznych, a nie zawsze starała się stworzyć jeden wzór, który ma pasować 
do wszystkich rozwiązań. Takie podejście nie tylko uznaje narodowe demokratyczne pre-
ferencje, ale też sprzyja innowacyjności i pozwala rozpowszechnić poprzez konkurencję 
przykłady „dobrych praktyk”. 

Jednym z obszarów, w których jest to szczególnie istotne są nauki przyrodnicze, gdzie 
ramy regulacyjne UE charakteryzują się przestrzeganiem zasady ostrożności, czyli podej-
ścia, które aktywnie przeszkadza w badaniach naukowych. Doprowadziło to do wyjazdu 
z Europy wielu naukowców i biznesmenów, którzy postanowili gdzie indziej poszukiwać 
szans rozwoju. Nadzieję rodzi natomiast  fakt, że w ubiegłym roku osiągnięto kompromis 
w sprawie upraw roślin modyfikowanych genetycznie, dając krajom członkowskim większą 
swobodę w kwestii zgody lub zakazu na ich uprawę. Może to posłużyć jako wzór zarządzania 
regulacją we wrażliwych politycznie i społecznie sektorach. 
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BUDŻET UE NA MIARĘ XXI WIEKU

Budżet UE jest jednym z najbardziej oczywistych przykładów, że UE nie działa tak dobrze, 
jak powinna. Patrząc nań jako na złożoną strukturę, możemy dostrzec, że została   zaprojek-
towana, by równoważyć interesy polityczne, a nie maksymalizować korzyści ekonomiczne 
w całej Europie. Ta jej geneza sprawia, że pozostaje ona odporna na radykalne zmiany, ale 
istnieje kilka dobrych sposobów, by znacznie ją poprawić, jednocześnie redukując wydatki.

1. RADYKALNA REFORMA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ: 
Trudno zrozumieć fakt, że około 40% budżetu przeznacza się na dopłaty rolni-
cze w sytuacji, gdy rolnictwo stanowi jedynie około 2,7% gospodarki UE. 
Co więcej, subsydia te są wypłacane rolnikom i właścicielom ziemskim 
bez względu na faktyczne użytkowanie przez nich (lub nie) ziemi. Ten obszar 
budżetowy powinien zostać ograniczony; kryterium przyznawania mniejszej 
niż dotąd liczby dotacji powinno być dobro publiczne, jakim jest utrzymanie i 
ochrona bioróżnorodności. 

2. ZATRZYMANIE RECYKLINGU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH:
W przypadku Polski i innych państw członkowskich, , które próbują dogonić 
gospodarczo Zachód, fundusze strukturalne stanowiły pozytywny wkład 
ekonomiczny. Decyzja, by każde państwo członkowskie, niezależnie od stopnia 
zamożności i rozwoju, otrzymywało subsydia rozwojowe z budżetu UE, nie ma 
jednak najmniejszego sensu ekonomicznego. Opowiadamy się za wprowadze-
niem progu w wysokości 90% średniego unijnego PKB. Przyznawanie dotacji 
jedynie obszarom, których PKB jest poniżej tego progu, oznaczałoby, 
że przyznane fundusze odegrają najbardziej pozytywny wpływ. Bogatsze kraje 
regionu odzyskają zarazem dzięki temu kontrolę nad własnymi działaniami 
politycznymi dotyczącymi rozwoju regionalnego i lepiej dostosują je do wła-
snych warunków. 

3. ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW NA NAUKĘ I BADANIA:
Obszarem budżetowym UE, który wytwarza wartość dodaną jest nauka i roz-
wój. Unia ma w tej dziedzinie szanse na korzystanie z klastrów wiedzy i eko-
nomii skali. Badania i rozwój stanowią jednak zaledwie około 10% wydatków 
budżetowych UE. Nakłady te mogłyby być dwukrotnie wyższe, gdyby zdecydo-
wać się na reinwestowanie oszczędności wypracowanych w innych częściach 
budżetu UE.

4. REFORMA WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH UE:
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Podczas gdy wydatki administracyjne stanowią „tylko” 6% całkowitych 
wydatków UE, kwota ta nadal wynosi – w roku 2016 - około 8,9 miliardów 
euro w 2016 r. 
W obszarze tym istnieją duże możliwości oszczędności. Likwidacja kilku 
mniejszych instytucji i agencji UE, które nie mają większego wpływu 
na funkcjonowanie Unii, w połączeniu z reformą wynagrodzenia i przywilejów 
pracowników UE mogą przynieść znaczne oszczędności. Biorąc pod uwagę 
wizerunek instytucji unijnych, byłoby bardzo korzystne, gdyby europejscy oby-
watele przekonali się, że instytucje te również doświadczają „cięć”, które stały 
się udziałem prywatnych i narodowych budżetów w ostatnich kilku latach. 

WZMOCNIENIE LEGITYMACJI UE POPRZEZ WZMOCNIENIE 
DEMOKRACJI NARODOWYCH

Szukanie rozwiązań dla złożonych wyzwań transgranicznych nieuchronnie wiąże się z poszu-
kiwaniem kompromisu. Jednak decyzje, które wymagają poświęceń, np. gospodarczych czy 
społecznych, wymagają też demokratycznego przyzwolenia, a w przypadku największych 
problemów UE wspólnym mianownikiem jest brak demokratycznej legitymacji. Mówiąc 
prościej – wyborcy czują, że sprawowana przez nich demokratyczna kontrola władzy została 
zagrożona. To z kolei wpłynęło na wzrost poparcia dla partii populistycznych w Europie. 
Większość państw członkowskich doświadczyła gwałtownego wzrostu poparcia dla partii 
antyunijnych, przeciwnych euro lub antyestablishmentowych, od prawej do lewej strony, 
co zachwiało rdzeniem systemu politycznego. 

Partie te powstały oczywiście z  wielu przyczyn i pod wpływem różnych czynników, ale 
wszystkie one są niechętne albo Unii, albo kluczowym unijnym inicjatywom politycznym 
i wyrażają rosnące niezadowolenie wyborców ze status quo w Europie. W wielu przypad-
kach partie te nawołują do utrzymania lub przywrócenia pewnego stopnia suwerenności 
narodowej.

W tym samym czasie próby stworzenia demokracji ponadnarodowej na poziomie euro-
pejskim spełzły na niczym; frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego spadła 
z 62% w 1979 r. do 42,6% w 2014 r., pomimo wprowadzenia (co miało być rzekomo prze-
łomowym  elementem) instytucji Spitzenkandidaten , czyli kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego Komisji Europejskiej przedstawianych przez grupy polityczne w Parla-
mencie Europejskim. Frekwencja w wyborach krajowych jest średnio o 25% wyższa niż w 
wyborach europejskich, a więc to parlamenty narodowe pozostają istotne dla utrzymania 

II. POGODZENIE INTEGRACJI UE Z DEMOKRACJAMI NARODOWYMI 
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prawdziwej demokracji.

Sposobem na rozwiązanie kryzysu legitymizacji UE jest zatem zwiększenie uprawnień 
parlamentów narodowych w kształtowaniu prawa UE. Będzie to elementem „korekty 
równowagi sił” w ramach UE, przyznającej większy wpływ państwom narodowym. Można 
oprzeć się przy tym na nowym mechanizmie „czerwonej kartki”, uzgodnionym w ramach 
brytyjskich renegocjacji. 

ŚCIŚLEJ ZDEFINIOWANY JEDNOLITY RYNEK I BARDZIEJ 
ELASTYCZNA UNIA EUROPEJSKA

Zwiększenie uprawnień parlamentów narodowych w procesie tworzenia prawa UE może 
w ostatecznym rachunku pójść na tyle daleko, że wśród państw niepodążających za „co-
raz ściślejszą unią” najlepszym sposobem odwołania się do unijnej demokracji będzie 
akcentowanie mniejszej roli UE. Oznacza to przywrócenie sprawowania uprawnień przez 
państwa członkowskie w tych obszarach, gdzie obecność UE nie jest konieczna. 

To z kolei powoduje konieczność stworzenia nowej elastycznej struktury, która jest w 
stanie pomieścić obie grupy krajów w miejsce sytuacji, w której ta druga grupa cieszy się 
de facto członkostwem drugiej kategorii. Rośnie świadomość, że takie rozwiązanie może 
być wręcz wymagane. W opublikowanym w ubiegłym roku na łamach prasy głośnym 
apelu Paolo Gentiloni i Philip Hammond stwierdzili, że „sposobem na pogodzenie różnych 
wizji UE wśród państw członkowskich jest przyjęcie nowego modelu jej funkcjonowania, 
opartego na elastyczności zarządzania większą bądź mniejszą integracją”. 

Głębsza integracja strefy euro spowoduje zmianę charakteru UE poprzez dalsze rozgra-
niczenie członków strefy euro i krajów poza nią. Biorąc pod uwagę, że dalsza integracja 
strefy euro najpewniej w niedalekiej przeszłości będzie przedmiotem dyskusji, wywoła to 
oczywiście debaty na temat przyszłości jednolitego rynku, szczególnie tam, gdzie elementy 
większej integracji strefy – np. ściślejsza koordynacja polityk rynków pracy czy harmonizacja 
podatków, bezpośrednio dotyczą jednolitego rynku. Trzeba w tych debatach uwzględnić 
stanowisko państw spoza strefy euro. Powinny też one jednak stać się szansą na oszaco-
wanie, co stanowi rdzeń jednolitego rynku, a co jest tylko dodatkiem (np.  obszary polityki 
jak prawa społeczne i zatrudnienie, energia i ochrona środowiska). Drugą stroną głębszej 
integracji w strefie euro może być zatem w przyszłości dobrowolny udział państw spoza 
wspólnej waluty w owych obszarach dodatkowych – a więc de facto powrót uprawnień 
do tworzenia polityk do państw narodowych. 

Zbyt mało dyskutowano do tej pory o politycznych konsekwencjach dalszej integracji w 
strefie euro i o tym, co może ona oznaczać dla pojęcia „obywatelstwa UE” wprowadzonego 
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w latach 90. Różne rodzaje integracji, które wielu uważa za konieczne dla dalszego istnienia 
strefy euro,  jak np. powszechnie finansowany system zabezpieczenia społecznego – są w 
swojej istocie zbliżone do działań z zakresu „budowania państwa”. 

Taka zmiana w podejściu do integracji wymaga pewnej solidarności i „wspólnego obywa-
telstwa”, które jeszcze nie istnieje i nie byłoby czymś pożądanym dla państw członkowskich 
takich jak Wielka Brytania, które są poza strefą euro. Potencjalne pojawienie się dwustop-
niowego obywatelstwa UE może mieć istotne konsekwencje polityczne w takich dziedzi-
nach jak swobodny przepływ osób. Unia Europejska musi zastanowić się jak w przyszłości 
należałoby rozróżniać prawa „obywatela strefy euro” i „obywatela jednolitego rynku”.

Członkostwo w Unii Europejskiej zawsze będzie wiązać się z kompromisem pomiędzy 
narodową suwerennością a europejską współpracą, włączając w to głosowanie większo-
ściowe. Jednak dążenie do „wielowymiarowej” UE jest niezbędne, jeśli chcemy określić 
taki, kompromisowy stopień integracji europejskiej, który pozwoli uzyskać demokratyczną 
zgodę w poszczególnych krajach członkowskich.  

UZUPEŁNIAĆ NATO BEZ UZURPOWANIA SOBIE  JEGO ROLI 

NATO pozostaje fundamentem bezpieczeństwa w Europie, odgrywając szczególnie istotną 
rolę w okresie, gdy doszło do odnowienia rosyjskiego ekspansjonizmu w Europie Wschod-
niej. UE nie powinna dążyć do naśladowania roli NATO w ramach własnych struktur. 
Byłoby to przeciwskuteczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że podstawowe słabe punkty 
bezpieczeństwa Europy nie wynikają z braku struktur UE, ale z braku odpowiedniego fi-
nansowania w tej dziedzinie: bardzo niewielu europejskich członków NATO wywiązuje się 
ze zobowiązania do utrzymania wydatków na obronność na poziomie 2% PKB. Pierwszym 
krokiem powinno być więc wzmocnienie potencjału wojskowego w Europie w ramach 
NATO. Istnieje również możliwość głębszej bilateralnej i/lub regionalnej współpracy woj-
skowej między poszczególnymi państwami członkowskimi. Dobrym przykładem takiej 
inicjatywy jest anglo-francuski pakt wojskowy.

Nie znaczy to jednak, że UE, nie posiadając własnej zdolności wojskowej, nie może rozwijać 
wiarygodnej obecności geostrategicznej. Wręcz przeciwnie – może ona odgrywać wiodącą 
rolę w kwestiach pozamilitarnych, które nadal mają wpływ na bezpieczeństwo. Obejmuje 
to np. „odstraszanie” gospodarcze – takie jak nałożenie sankcji na Rosję z powodu agresji 

III. OKREŚLENIE ROLI UE W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA 
       W EUROPIE
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na Ukrainę czy też na Iran ze względu na jego program nuklearny – oraz misje policyjne, 
jak te, które mają za zadanie zwalczanie piratów u wybrzeży Somalii. 

Chociaż NATO wciąż pozostanie odpowiedzialne za ponoszenie największych ciężarów, UE 
może odegrać znaczącą rolę w odbudowie obszarów , na których niedawno skończyła się 
wojna oraz przyczyniać się tam do generowania rozwoju gospodarczego niezbędnego, by 
nie nastąpiło ponowne osunięcie się do stanu niestabilności.

NOWA FORMA CZŁONKOSTWA STOWARZYSZONEGO: 
JAK OMINĄĆ ZASTÓJ W ROZSZERZANIU UE?

Rozszerzenie było tradycyjnie podstawowym narzędziem w unijnym szerszym podejściu 
do kwestii bezpieczeństwa. Perspektywa członkostwa zachęcała kraje do respektowania 
norm demokratycznych, rządów prawa i realizacji praktyk „dobrego zarządzania”. Strategia 
ta okazała się sukcesem, zwłaszcza w przypadku Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie 
doszło do prawdziwej „ekspansji” Unii w roku 2004.

W procesie tym nie obyło się jednak bez trudności, a opinia publiczna w niektórych pań-
stwach członkowskich stała się zdecydowanie przeciwna wobec dalszego rozszerzenia, o 
czym świadczyć może wynik holenderskiego referendum ws. układu stowarzyszeniowego 
UE z Ukrainą.  Żywe obawy o wysoki poziom migracji zarobkowej z nowych państw człon-
kowskich oznaczają, że ewentualnym nowym państwom członkowskim trudno byłoby 
otrzymać dla swych obywateli pełne prawa swobodnego przemieszczania się po siedmiu 
latach (co stanowi maksymalny dozwolony okres przejściowy). Wielka Brytania stwierdziła, 
że w przypadku przyszłych państw członkowskich powinny zostać wprowadzone nowe 
formy kontroli, potencjalnie powiązane z PKB per capita. 

Tymczasem kraje kandydujące mierzą się ze znacznymi przeszkodami, uniemożliwiającymi 
uzyskanie pełnego członkostwa - od uporczywej korupcji, kwestii związanych z prawami 
człowieka i praworządnością aż do opóźnionych reform gospodarczych. Z tych powodów 
perspektywy przystąpienia do UE Serbii czy Bośni i Hercegowiny w najbliższej przyszłości 
są niskie, mimo że jest to jasno zdefiniowany cel tych krajów. Biorąc pod uwagę jeszcze 
dłuższą listę przeszkód w przypadku członkostwa Turcji, jest zadziwiające jak wiele czasu i 
kapitału politycznego angażuje się w pogłębianie negocjacji akcesyjnych, skoro dla wszyst-
kich stron oczywiste jest, że sukces negocjacji z Turcją w dającej się przewidzieć przyszłości 
jest niemożliwy. Nie bez znaczenia jest wreszcie determinacja Rosji, która pokazała, że jest 
zdecydowana utrzymać byłych członków Związku Sowieckiego w orbicie swoich wpływów, 
jeśli to konieczne – siłą. 
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Z tych wszystkich powodów Unia Europejska musi przemyśleć swoje dotychczasowe 
podejście do rozszerzenia („wszystko albo nic”) i zaproponować nowy, luźniejszy model 
stosunków z potencjalnymi państwami kandydującymi, który jest realistyczny i nie pozo-
stawia ich w stanie zawieszenia. Może to oznaczać większy dostęp do rynku i polityczną 
współpracę połączoną z pewną pomocą finansową, ale bez praw i obowiązków, które 
wynikają z pełnego członkostwa. Taki model „członkostwa stowarzyszonego” byłby komple-
mentarny dla rozwoju opisanej wcześniej wielowymiarowej UE i mógłby rozwiązać unijne 
dylematy w kwestii Ukrainy, Turcji, Północnej Afryki, jak również Norwegii i Szwajcarii. 
Jako siła popierająca liberalizm i globalizm, Wielka Brytania jest dobrze przygotowana do 
odegrania kluczowej roli w konstruowaniu unijnej odpowiedzi obejmującej możliwości 
handlowe, które mogą zapewnić długoterminowy, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo 
w sąsiedztwie UE.
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Polska i Wielka Brytania uznają potrzebę zmiennej geometrii, jeśli chodzi o współpracę 
europejską. Wielka Brytania nie przystąpi do strefy euro i ogłosiła też, że nie zamierza wią-
zać się zasadą „coraz ściślejszej unii”. Polska przez pewien czas nie przystąpi do wspólnej 
waluty, ale chce zachować ewentualne członkostwo jako długoterminową opcję. Zróżni-
cowana integracja stała się rzeczywistością, a narzucanie siłą sztucznej jedności między 
państwami europejskimi byłoby szkodliwe. Prawdziwym wyzwaniem stojącym przed UE 
jest opanowanie sztuki życia z tymi różnicami i skutecznego nimi zarządzania w miejsce 
ich eliminowania.

Polska i Wielka Brytania mają wspólny interes w stabilnej i dobrze prosperującej strefie 
euro, a to prawdopodobnie wiąże się z jej dalszą integracją polityczną. Nie może się to 
jednak obywać kosztem interesów całego jednolitego rynku, będącego spoiwem Unii 
Europejskiej. Uznajemy zatem, że rynki finansowe, kapitałowe i pracy są potencjalnie 
najistotniejszymi, a zarazem najwrażliwszymi obszarami w relacjach między członkami 
strefy euro i państwami spoza niej. Stąd też potrzebna jest bardziej inkluzywna forma 
podejmowania decyzji w tych kwestiach.

Jeśli Unia Europejska nie zajmie się problemem kryzysu legitymacji demokratycznej, to 
nie będzie w stanie wyjść z pozostałych kryzysów: gospodarczego i społecznego, których 
doświadcza. Jakkolwiek strefa euro rozwinie się w przyszłości, kraje poza nią będą potrze-
bować innych ustaleń. To nowe porozumienie będzie wymagało demokratycznego poparcia 
w formie kontraktu pomiędzy narodowymi elektoratami, ich rządami i instytucjami UE. 
Powstanie elastycznej, „wielowymiarowej” Unii Europejskiej jest nadzieją na pogodzenie  
w ramach europejskiej współpracy narodowych suwerenności z demokratycznym krajo-
wym przyzwoleniem. 

Chroniona musi być nie tylko integralność jednolitego rynku. Należy zrobić więcej, by 
w pełni wykorzystać potencjał tego rynku w dziedzinie energii, rynku cyfrowego, ale 
przede wszystkim usług. Jest to dynamicznie rozwijająca się gałąź w obrębie gospodarek 
krajowych, ale nadal istnieje zbyt wiele barier w unijnym handlu transgranicznym. Jed-
nocześnie trzeba pamiętać, że jednolity rynek jest zbudowany z wielu różnych krajowych 
modeli ekonomicznych i społecznych. Nie powinno się więc wprowadzać uniwersalnych, 
harmonizujących przepisów w obszarach takich jak regulacja rynku pracy. Takie podejście 
byłoby zgodne z krajowymi demokratycznymi preferencjami, co więcej – wspierałoby 
innowacje i promowałoby „najlepsze praktyki” poprzez naturalną unijną konkurencję . 

Część 3: WSPÓLNA POLSKO-BRYTYJSKA
AGENDA REFORM UE
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Komisja Europejska poczyniła w tej kadencji pewne postępy w powstrzymywaniu stru-
mienia nowych przepisów, jednak należy zrobić więcej w kwestii usunięcia niepotrzebnej 
biurokracji i wycofania regulacji hamujących wzrost MŚP i mikroprzedsiębiorstw. 

Budżet UE jest wciąż źle skonstruowany, gdyż zbyt dużo pieniędzy przeznaczanych jest na 
stosunkowo mało produktywne obszary gospodarki. Większy nacisk należy położyć  na 
obszary decydujące o zrównoważonym rozwoju jednolitego rynku. Oczywiście niektóre 
państwa członkowskie będą nadal korzystać z funduszy dla wsparcia swoich sektorów rol-
nych. Taki interes nie może jednak zdominować następnych wieloletnich ram finansowych. 

Potrzebujemy unijnego budżetu przyszłości, a nie przeszłości. Projekt budżetu powinien 
ściśle odzwierciedlać realne potrzeby rozwojowe w krajach takich jak Polska i inne pań-
stwa Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie lepsza infrastruktura jest kluczem do bycia 
konkurencyjnym na jednolitym rynku. Priorytetem powinny też być badania i innowacje 
– to dziedzina, w której Wielka Brytania jest szczególnie silna, i która jest niezwykle ważna 
dla krajów takich jak Polska, które chcą uczynić swoją gospodarkę bardziej niezależną i 
zrównoważoną rozwojowo. 

Z polskiego punktu widzenia pozbawiona granic strefa Schengen to istotna korzyść płynąca 
z integracji europejskiej. Jej przetrwanie stanowi jeden z najbardziej żywotnych interesów 
Polski w UE. Stabilna i funkcjonująca sprawnie strefa Schengen jest ważna nie tylko dla 
zapewnienia bezpieczeństwa swoich członków, lecz również krajów, które nie uczestniczą 
bezpośrednio w projekcie, w tym Wielkiej Brytanii. Jednak warunkiem tego jest zdolność i 
gotowość do przywrócenia pełnej kontroli nad zewnętrznymi granicami strefy Schengen. 
Jest to zadanie, w którym Wielka Brytania może potencjalnie pomóc.

W kwestii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE nie może zastąpić państw narodowych 
i dla własnego dobra nie powinna podejmować tego rodzaju działań, podejmując próby 
budowy kolejnych instytucji. Z kolei w zakresie bezpieczeństwa militarnego nie powinna 
uzurpować sobie roli NATO. Jednak UE może wnieść wartość dodaną, jeśli służyć będzie 
państwom członkowskim za forum godzenia konkurencyjnych interesów, a także gdy spró-
buje sformułować wspólne podejście do wyzwań takich jak rosyjska agresja na Ukrainę 
czy kryzys migracyjny. 

W przeszłości UE z powodzeniem stosowała rozszerzenie jako narzędzie polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa, które zwiększało stabilizację i dobrobyt w swoim sąsiedztwie. 
Obecnie, ze względu na zmęczenie rozszerzeniem, tradycyjny model ekspansji osiągnął 
swoje granice. W związku z tym Unia Europejska potrzebuje nowej, bardziej realistycznej 
alternatywy dla swego modus „wszystko albo nic”. Alternatywą tą mógłby się stać szerszy 
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dostęp do rynku, a także współpraca polityczna i pewien poziom pomocy finansowej, 
jednakże bez praw i obowiązków, które wynikają z pełnego członkostwa. Takie działania 
mogą stanowić uzupełnienie dla „wielowymiarowej” Unii Europejskiej i być rozwiązaniem 
w relacjach nie tylko z Ukrainą, Turcją i Północną Afryką, ale także z bogatszymi i bardziej 
rozwiniętymi państwami, jak Norwegia czy Szwajcaria, które nie zdecydowały się na 
członkostwo w Unii.
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