


W dniach 26-28 maja 2013 roku wzięłam udział, jako przedstawiciel 
Instytutu Studiów Politycznych PAN, w wizycie studyjnej w Brukseli organizowanej 
przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jest to cykliczna impreza 
organizowana co roku przez Przedstawicielstwo i skierowana do przedstawicieli 
ośrodków badawczo-analitycznych (think-tanków) i akademickich oraz organizacji 
pozarządowych w Polsce. W 2013 roku w wizycie wzięło udział 25 osób, 
zatrudnionych w takich instytucjach jak na przykład Instytut Spraw Publicznych, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich, Fundacja 
im. Stefana Batorego, Instytut Obywatelski, Instytut Kościuszki, czy Instytut 
Sobieskiego. 

Program wizyty obejmował 10 spotkań w Komisji Europejskiej, Radzie 
Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych. Uczestnicy mieli także możliwość wzięcia udziału w uroczystej 
inauguracji Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (27 maja), z udziałem 
ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, przewodniczącego 
komisji ds. zagranicznych Parlamentu Europejskiego Elmara Broka, ambasadora RP 
w Królestwie Belgii Artura Harazima oraz dyrektora wykonawczego Funduszu 
Jerzego Pomianowskiego. Spotkania w instytucjach europejskich dotyczyły szeroko 
pojętej problematyki europejskiej, w tym: polityki sąsiedztwa, polityki 
rozszerzenia, polityki migracyjnej, nowego systemu zarządzania gospodarczego w 
UE, polityki energetycznej oraz debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej 
i wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. 

Celem niniejszego tekstu jest zarysowanie najważniejszych treści 
przekazywanych podczas oficjalnych spotkań w instytucjach oraz mojej ich 
interpretacji. Tekst ten nie stanowi szczegółowego sprawozdania ani też 
streszczenia wypowiedzi poszczególnych polityków i urzędników, którzy zechcieli 
spotkać się z uczestnikami wizyty studyjnej. W czasie prezentacji i dyskusji 
obowiązywała zasada poufności, co uniemożliwia ujawnienie źródeł 
poszczególnych opinii. Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż niezwykle 
interesującym uzupełnieniem oficjalnych spotkań były nieoficjalne rozmowy 
prowadzone przeze mnie z innymi uczestnikami wizyty studyjnej. Stanowiły one 
nieocenioną inspirację dla moich własnych przemyśleń i badań prowadzonych 

w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Wreszcie, pragnę zaznaczyć, że 
nie odnoszę się poniżej do całokształtu problematyki poruszanej podczas 
pobytu w Brukseli, a jedynie do tych aspektów, które są przedmiotem 
mojego zainteresowania w ramach prowadzonych prac badawczych. 

Instytucje UE

Ocena nowych instytucji wprowadzonych Traktatem z Lizbony 
wymaga wzięcia pod uwagę ograniczeń traktatowo wbudowanych w 
system oraz konieczności znalezienia modus vivendi pomiędzy 
instytucjami a państwami członkowskimi. Obecnie można stwierdzić, że 
relacje z państwami członkowskimi w kontekście polityki zagranicznej są 
dobre, ale jest to również konsekwencją sztuki samoograniczenia się 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz uznania, że 
przywództwo polityczne leży w gestii państw członkowskich. ESDZ 
przypada w tej sytuacji rola koordynacyjna oraz, jak to określono, 
„przywództwo intelektualne”. 



Beneficjentem traktatu lizbońskiego jest z całą pewnością, i to również 
w sferze polityki zagranicznej, Parlament Europejski. Przykładem może być tutaj 
demokratyczna kontrola ESDZ, monitorowanie misji w ramach Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) czy wpływ na finansowanie Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa (EPS). Jakkolwiek komisja parlamentarna ds. zagranicznych 
oraz jej podkomisje określane bywają często mianem klubu dyskusyjnego, to 
jednak rezolucje PE w sferze polityki rozszerzenia czy praw człowieka mają istotne 
znaczenie i bywają niejednokrotnie katalizatorem aktywności Rady i państw 
członkowskich. 

Na ile polscy deputowani mają realny wpływ na stanowiska PE 
w polityce zagranicznej? Jakkolwiek dysponują silną reprezentacją w odpowiednich 
komisjach, to jednak ich aktywność jest umiarkowana. Niewątpliwie, specjalnością 
polskich posłów jest polityka wschodnia, zwłaszcza stosunki z Ukrainą, i tutaj, także 
dzięki świetnym relacjom z lokalnymi elitami, faktycznie odnosimy sukcesy. 
Z drugiej strony, wpływowa delegacja narodowa powinna mieć coś do powiedzenia 
w wielu aspektach polityki, tymczasem polska delegacja jest niezwykle 
monotematyczna, co ogranicza aktywność a w konsekwencji realny wpływ. 

Polityka rozszerzenia i sąsiedztwa

Podstawowym celem w ramach polityki rozszerzenia jest dotrzymanie 
dotychczas podjętych zobowiązań. Atmosfera polityczna będąca pochodną kryzysu 
nie sprzyja podejmowaniu jakichkolwiek dyskusji na temat przyszłości rozszerzenia 
i formułowaniu obietnic względem kolejnych krajów trzecich. Z punktu widzenia 
instytucji szersze podejmowanie problematyki rozszerzenia jest wręcz 
niepożądane, bowiem może wpłynąć negatywnie na postęp agendy 
rozszerzeniowej wobec krajów bałkańskich. 

Polityka sąsiedztwa była przedmiotem dyskusji wyłącznie w odniesieniu 
do wschodnich sąsiadów i Partnerstwa Wschodniego (PW), co uzasadniono 
zainteresowaniami audytorium. Wskazywano na relatywny spadek 
zainteresowania państw członkowskich inicjatywą PW ze względu na: a) kryzys 
w UE; b) percepcję zagrożeń zewnętrznych, których upatruje się raczej 

w południowym niż we wschodnim sąsiedztwie; c) niesprzyjającą 
pogłębianiu współpracy sytuację polityczną w krajach partnerskich. 
Wskazywano jednak na pozytywny scenariusz wydarzeń tj. szansę na 
jakościowy przełom podczas szczytu Partnerstwa w Wilnie w listopadzie 
br., gdzie miarą sukcesu UE będzie podpisanie umowy stowarzyszeniowej 
z Ukrainą oraz zakończenie negocjacji umowy z Mołdawią. Nadzieje są 
także wiązane z właśnie otwartym Funduszem na rzecz Demokracji, który 
stanowi instrument komplementarny względem pracy instytucji unijnych. 

Warto podkreślić, iż w instytucjach unijnych obecna jest 
świadomość, że UE zaniechała stosowania zasady warunkowości 
względem partnerów, pozbawiając się tym samym skutecznego narzędzia 
wpływu. Niestety, bardzo wolno postępuje liberalizacja wizowa, mimo że 
realne zagrożenie nielegalną imigracją ze Wschodu jest przez instytucje 
oceniane jako marginalne. Niewątpliwie, instytucje UE są daleko bardziej 
zdeterminowane w realizacji agendy dla sąsiedztwa niż państwa 
członkowskie. Przejawem aktywności instytucji jest także ostatnie 



zaangażowanie w Gruzji: wyraża się przy tym nadzieję, że proeuropejski kurs 
zostanie utrzymany, zaś relacje między rządzącymi i opozycją nie podążą 
w kierunku ukraińskim. 

Relatywne zmniejszenie zaangażowania Niemiec w Partnerstwo 
Wschodnie tłumaczone jest zaangażowaniem w kwestie wewnętrzne UE oraz 
wydarzeniami w południowym sąsiedztwie. Z drugiej strony zwraca się uwagę na 
autentyczne i konsekwentne zaangażowanie Niemiec w relacje dwustronne z tymi 
państwami, choć może je nieco przysłaniać oczywisty priorytet stosunków z Rosją. 
Zgoda Niemiec na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą jest nadal 
uzależniona od rozwiązania sprawy Julii Tymoszenko, jednak obserwuje się tutaj 
rosnący pragmatyzm, co znów skłania do pewnego optymizmu w kontekście 
rezultatów wileńskiego szczytu. 

Polityka energetyczna i klimatyczna

Dywersyfikacja i bezpieczeństwo energetyczne są podstawowymi 
celami unijnej polityki energetycznej. Jednocześnie UE stara się, w opinii 
przedstawicieli instytucji, wykorzystać swoją przewagę technologiczną oraz 
przewodzić globalnym wysiłkom na rzecz powstrzymywania zmian klimatycznych. 
Gaz łupkowy mógłby, jak stwierdzono, zastąpić z czasem węgiel i niewątpliwie Unia 
nie powinna ignorować możliwości wykorzystywania nowych źródeł energii. 
Niemniej jednak konieczna jest pogłębiona analiza spodziewanych kosztów 
i zysków, zaś środowisko naturalne nie może paść ofiarą wysiłków 
dywersyfikacyjnych. W dokumentach unijnych zwraca również uwagę nacisk na 
rozwijanie źródeł energii odnawialnej. Jest to efekt kompromisu między państwami 
członkowskimi, gdzie wszyscy zgadzają się w tej kwestii, podczas gdy inwestycje w 
węgiel czy gaz łupkowy są daleko bardziej kontrowersyjne. 

Jednocześnie zarówno instytucje jak i państwa członkowskie świadome 
są wyzwań wynikających z celów polityki klimatycznej, rosnących cen energii oraz 
konieczności zachowania i wzmocnienia konkurencyjności gospodarki 
europejskiej, tak w kontekście kryzysu, jak i rosnącej pozycji innych graczy 
globalnych. Trudności w stworzeniu jednolitego rynku energii wynikają 
z odmiennych „miksów” energetycznych w poszczególnych państwach 

członkowskich, ale także z odmiennych systemów wsparcia i regulacji cen. 
Część państw skłonna jest więcej płacić w zamian za bezpieczeństwo 
dostaw, inne w zamian za zwiększenie udziału czystej energii w całkowitej 
jej konsumpcji. Z kolei za celami klimatycznymi stoi nie tylko ideologia, ale 
i silne interesy gospodarcze. 

Warto również w kontekście wzrostu zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych zdać sobie sprawę, z faktu, że owe źródła nie zapewniają 
stałego poziomu dostaw energii. Spadki przepływu energii uzależnione od 
czynników naturalnych (słońce, wiatr) wymagają utrzymywania rezerw 
celem uzupełnienia owych braków, zaś rezerwy te pochodzą ze źródeł 
tradycyjnych. Oznacza to wzrost jednostkowych kosztów produkcji 
energii ze źródeł konwencjonalnych, w sytuacji gdy moce produkcyjne nie 
mogą być w pełni wykorzystywane, bowiem należy zachować rezerwę 
mocy z przeznaczeniem na uzupełnianie spadków przepływu energii ze 
źródeł odnawialnych. 



Powyższe dylematy wskazują dobitne, jak wielkim wyzwaniem jest 
pogodzenie konkurencyjnych celów, które stawia sobie Unia Europejska, 
z rozbieżnymi interesami poszczególnych państw członkowskich oraz wpływowych 
grup interesu sektora energetycznego. 

Polityka migracyjna

Tworzenie wspólnej polityki migracyjnej jest przedsięwzięciem 
niełatwym, zwłaszcza w obliczu kryzysu, który stwarza znaczący potencjał dla 
politycznej instrumentalizacji problematyki migracyjnej oraz wzrostu tendencji 
populistycznych w państwach członkowskich. Z punktu widzenia instytucji UE 
kwestie migracyjne związane są z wjazdem na teren UE obywateli z krajów trzecich. 
Natomiast w mediach państw członkowskich jako imigrantów przedstawia się na 
przykład polskich pracowników w Królestwie Niderlandów; tymczasem to są 
obywatele UE i nie dotyczą ich regulacje z zakresu polityki migracyjnej, ale 
z zakresu wspólnego rynku i swobodnego przepływu osób. Brak zrozumienia dla 
tych podstawowych kwestii przekłada się na nastroje społeczne i polityczne 
w państwach członkowskich, a w konsekwencji na stanowiska państw podczas 
negocjacji w Radzie, gdzie dojście do porozumienia jest niezwykle trudne. 

W instytucjach coraz częściej mówi się nie tyle o polityce migracyjnej co 
o polityce mobilności, zapewne również ze względu na negatywne konotacje 
związane z tym pierwszym terminem. Komisja Europejska od początku była 
zwolennikiem całościowej i horyzontalnej regulacji kwestii mobilności, jednak nie 
wyraziły na to zgody państwa członkowskie, optując za regulacjami sektorowymi, 
dotyczącymi ułatwień dla poszczególnych grup osób (studentów, naukowców, 
wysoko kwalifikowanych pracowników, pracowników sezonowych czy 
pracowników filii korporacji transnarodowych w krajach trzecich). Kryzys 
gospodarczy utrudnia także dalszą harmonizację polityki azylowej, choć 
jednocześnie pewnym sukcesem jest już osiągnięcie konsensu co do zasady, iż 
harmonizacja jest niezbędna w strefie wolnego przepływu osób. 

Komisja ma również świadomość, iż same działania na rzecz mobilności 
(regulacji migracji legalnej) są niewystarczające – niezbędna jest praca nad 
polityką integracyjną. Jednak kompetencje instytucji są tutaj marginalne 

i ograniczone do wspierania polityki państw członkowskich, na przykład 
poprzez finansowanie działań integracyjnych na poziomie lokalnym. 

***

Kryzys gospodarczy i polityczny dostarcza uzasadnienia dla 
niemożności osiągnięcia zakładanych celów bądź suboptymalnych 
efektów działań Unii Europejskiej. Stanowi on dominujący element 
narracji w odniesieniu do niemal wszystkich polityk, które były 
przedmiotem dyskusji podczas wizyty studyjnej, a nie były przy tym 
bezpośrednio związane z reformą unii gospodarczej i walutowej. 

Z rozmów z przedstawicielami instytucji UE prowadzonych 
w czasie wizyty studyjnej wynika stosunkowo mało zresztą zaskakujący 
wniosek, iż wysiłki integracyjne instytucji ponadnarodowych ograniczane 
są przez państwa członkowskie, ich partykularne interesy i bieżące 
kalkulacje polityczne.



Zwracają również uwagę trudności koordynacyjne oraz swoista 
konkurencja w relacjach Komisji i ESDZ. Ponadto wyraźne są podziały w samej 
Komisji, pomiędzy poszczególnymi dyrekcjami generalnymi. Widoczne jest także 
ściśle sektorowe podejście do problemów poszczególnych dyrekcji generalnych, 
a tym samym niedostatek koordynacji horyzontalnej w samej Komisji. 

Natomiast stosunkowo niewiele miejsca poświęcali rozmówcy opinii 
publicznej oraz problematyce legitymizacji i deficytu demokracji, z wyjątkiem być 
może spotkania dotyczącego polityki migracyjnej. Obywatele pojawili się tylko 
w dyskusji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, przede wszystkim 
w kontekście wzrostu radykalizmu i populizmu, co niewątpliwie przełoży się na 
osłabienie najważniejszych dotąd grup politycznych w Parlamencie Europejskim 
oraz na wzmocnienie małych frakcji eurosceptycznych. 

Warszawa, 3 czerwca 2013

Niniejszy tekst powstał w związku  z realizacją przez Zakład Europeistyki Instytutu 
Studiów Politycznych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. „Rola 
euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego 
ładu globalnego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 
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