Dyskusje o demokracji, jej istocie oraz roli w funkcjonowaniu państw i ich systemów
politycznych trwają już od wielu wieków, zwłaszcza od ukazania się na ten temat dzieł
Arystotelesa i Platona. Dotyczą przede wszystkim demokracji w państwie, ale nie sposób uciec
od pytania o jej stan w relacjach międzynarodowych, zwłaszcza w organizacjach
międzynarodowych, a tym samym w Unii Europejskiej(1).
Demokracja, jako forma ustrojowa, nie jest celem samym w sobie – jest instrumentem
sprawnego i sprawiedliwego funkcjonowania grup i społeczeństw. Zarówno państwo, jak i
demokracja są osadzone historycznie. Nie istnieje powszechny i jednolity model demokracji.
Istotą demokracji we współczesnym państwie są: swobodny udział obywateli w powoływaniu
organów władzy, podział władzy między tymi organami oraz ich kontrola, wzajemna i przez
obywateli. W rozumieniu konstytucyjno-prawnym zasada demokracji w państwie określa relację
między władzą państwową (franc. pouvoir constitué) a obywatelami (franc. pouvoir constituant).
Relacja ta dotyczy:
- wolnego wyboru reprezentatywnej władzy (samostanowienie);
- podziału kompetencji i odpowiedzialności organów władzy (równoważenie organów –
ang. checks and balances - procedury, kontrola) oraz
- oparcia władzy i prawa na standardach wyrażających uznanie wartości, zwłaszcza prawa
człowieka.
Z powyższego wynika, że pojęcie demokracji dotyczy społecznej akceptacji źródeł władzy
oraz mechanizmów jej sprawowania na podstawie uznanych wartości. Władza demokratycznego
państwa nie jest arbitralna – działa na podstawie przepisów akceptowanego społecznie prawa
(ang. rule of law) i nie jest dyktaturą większości, gdyż gwarantuje ochronę uzasadnionych
aksjologicznie przywilejów, w tym przywilejów mniejszości. Fundamentem i gwarancją
demokracji jest krajowy system prawny uzupełniony elementami prawa międzynarodowego.
Konstrukcja ta prowadzi do legitymizacji władzy i prawa, czyli ich społecznego
upoważnienia/umocowania, w oparciu o elementy formalne (struktura i procedury prawne) oraz
materialne (aksjologia celów i treści norm prawnych). W nieco innej perspektywie demokracja
nie oznacza, iż lud posiada bezpośrednią władzę, lecz że władza jest skutecznie ograniczana i
wykonywana w imię jego interesów zgodnie z zasadami dobrego rządzenia.
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie postawione w jego tytule,
a mianowicie, czy model demokracji, z którym mamy dziś do czynienia w większości
kapitalistycznych, suwerennych państw na świecie może być wzorem dla Unii Europejskiej, czyli
stać się podstawą dla jej systemu politycznego i funkcjonującego w jego ramach procesu
decyzyjnego? Tezą główną, a zarazem odpowiedzią na tak postawione pytanie jest stwierdzenie,
że nie, bowiem Unia Europejska wciąż nie jest państwem. Z tego wynika kolejny wniosek, a
mianowicie, że model demokracji spotykany w państwach może stać się w przyszłości
wzorem dla Unii Europejskiej, kiedy stanie się ona podmiotem podobnym do państwa,
federacją państw narodowych lub gdy będzie już sensu stricte państwem. Niestety,
droga do tego celu jest wciąż daleka i trudno dziś przewidzieć, kiedy to się stanie i czy
w ogóle nastąpi. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, trzeba pokazać zasadnicze
różnice istniejące między systemami politycznymi w państwach demokratycznych i w
Unii Europejskiej oraz odpowiedzieć na istotne pytania dotyczące bezpośrednio Unii i
jej przyszłości: czym jest Unia dziś i czym chce lub może (powinna) stać się w
przyszłości?
1. Unia Europejska jako specyficzny podmiot prawa i stosunków
międzynarodowych
Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, jednak nietypową ze
względu na swoje cele i funkcje. Traktaty założycielskie UE to konstytucja bez
państwa, zaś Unia to struktura prawodawcza bez władzy zwierzchniej. W kontekście
integracji pojawia się nieuchronnie problem demokracji transnarodowej. Jest to
koncepcyjne i teoretyczne wyzwanie, wynikające z nowej sytuacji, w jakiej znalazła się

Unia (i jej państwa członkowskie) po wejściu w życie 1 grudnia 2009 roku Traktatu z Lizbony,
który nadał jej osobowość prawną(2).
Traktat z Lizbony eksponuje fakt oparcia UE na wartościach demokratycznych i wskazuje, że
Unia nie może budować swej przyszłości w oderwaniu od społeczeństw, ani też bez
uwzględnienia zasad demokracji. We wszystkich porządkach konstytucyjnych państw unijnych
odnajdujemy wśród podstawowych pojęć: wolność, sprawiedliwość, prawa człowieka, a także
gwarancję wolnych wyborów jako niezbędnego elementu funkcjonowania demokracji. Elementy
te współtworzą aksjologię prawa unijnego. Wolne wybory legitymizujące działania władz
wewnątrz państwa wpływają również na demokratyzację struktur instytucjonalnych UE. Choć
pojawia się określenie „deficyt demokracji”, to nie upoważnia ono do stwierdzenia, że sama Unia
oraz jej system instytucjonalny to przykład narzucania woli państwom i społeczeństwom.
Demokratyzacja Unii nie może być traktowana jedynie jako „swoisty wentyl bezpieczeństwa”.
Problem demokratyzacji UE winien być postrzegany przede wszystkim jako konflikt w kwestii
redystrybucji kompetencji między instytucjonalnych aktorów w ramach wieloszczeblowego
zarządzania, gdzie liberalna demokracja musi wiązać się z zapewnieniem legitymizacji władzom
(3)
unijnym .
Natomiast pojęcie „deficyt demokracji” (ang. democratic deficit) w Unii nawiązuje do
faktu, że w procesach decyzyjnych UE, zarówno Parlament Europejski, jak i parlamenty
narodowe, a więc ciała mające legitymację pochodzącą bezpośrednio od wyborców (mandat
demokratyczny), nie mają należytego wpływu. Termin ten jest enigmatyczny i powstaje pytanie:
co należy przez niego rozumieć i do jakich kwestii ma się on odnosić? Dotyka on bowiem tylko
wybranych elementów konstrukcji integracyjnej(4).
Unia, w odróżnieniu od klasycznej organizacji międzynarodowej, pełni w szerokim zakresie
funkcje prawodawcze, będące podstawową przesłanką jej istnienia. Upodabnia się tym samym
do państwa (zwłaszcza federalnego), ponieważ wykonuje władzę publiczną skutkującą aktami
prawnymi stosowanymi bezpośrednio i adresowanymi nie tylko do państw, lecz również do osób
fizycznych i prawnych. Legitymizacja źródeł władzy w UE wynika z traktatów założycielskich
ratyfikowanych przez wszystkie państwa członkowskie. Władza ta opiera się na powierzeniu Unii
przez państwa członkowskie określonych kompetencji władzy publicznej (art.5 TUE, art. 90
(5)
Konstytucji RP) .
Unia Europejska jest samonapędzającym się mechanizmem, którego istota polega na tym,
że każdy etap jej ewolucji pociąga za sobą konieczność dalszych kroków (ang. spillover) , czyli
rozszerzania jej kompetencji (pogłębiania integracji). Prowadzi to do stałych napięć
wywoływanych zakresem i tempem zmian, definiowaniem narodowych interesów oraz
pojmowaniem demokracji i suwerenności. Jest to przede wszystkim problem polityczny, a w
mniejszym stopniu prawny. W relacjach międzynarodowych nie ma jednak i zapewne
długo nie będzie światowego parlamentu, rządu czy sądów. Powstanie tego typu
instytucji możliwe jest tylko za traktatową zgodą państw, co zresztą ma miejsce, ale
tylko w ograniczonym rzeczowo lub geograficznie zakresie. Jak trafnie zauważa Jerzy
Kranz: „demokracja rozwinęła się w państwie, tymczasem fundamentem relacji
międzynarodowych pozostaje zasada równej suwerenności państw. Demokracja nie
jest w stosunkach międzynarodowych kategorią pierwszoplanową, chociaż
współczesne prawo międzynarodowe czyni wiele na rzecz jej rozwoju i umocnienia.
Nietrafny wydaje się pogląd o sprzeczności między demokracją a suwerennością,
podobnie jak pozorna jest sprzeczność między suwerennością a prawem
międzynarodowym. Teza o deficycie demokracji w stosunkach międzynarodowych, w
tym w organizacjach międzynarodowych, jest myląca, gdyż opiera się przede
wszystkim na porównaniu z demokracją w państwie. Trzeba zatem szukać innych
wariantów demokracji”(6).
W kontekście powyższych pytań badawczych i tez chciałbym podkreślić, że rok
2014 może mieć kluczowe znaczenie dla dalszej demokratyzacji funkcjonowania UE
oraz jej systemu politycznego. Zakończą się kadencje zarówno Komisji Europejskiej

(tzw. Komisja Barroso II), jak i Parlamentu Europejskiego (7. kadencja). W związku z tym w
dniach 22-25 maja 2014 r. zaplanowane zostały powszechne wybory do Parlamentu
Europejskiego. Będą one okazją do kolejnej debaty na temat deficytu demokracji w UE oraz na
temat integracji europejskiej w ogóle, jak również pokazania wymiernych korzyści, jakie wynikają
dla obywateli z członkostwa ich państw w tej specyficznej organizacji międzynarodowej. Ta
ostatnia kwestia jest szczególnie ważna w kontekście pogarszania się nastrojów społecznych z
powodu kryzysu finansowo-gospodarczego i wzrostu eurosceptycyzmu. Po ukonstytuowaniu się
w lipcu 2014 r. nowy Parlament Europejski zatwierdzi skład nowej Komisji Europejskiej i wybierze
jej przewodniczącego, którym prawdopodobnie zostanie obecny szef PE i jeden z największych
entuzjastów wspólnej Europy, Niemiec Martin Schulz. Krytykuje on często organy wykonawcze
Unii, Europejski Bank Centralny i międzynarodowe banki za to, że przebudowują one UE z
pominięciem Parlamentu, jedynego w pełni demokratycznie wybieranego organu unijnego. W
(7)
swojej niedawno opublikowanej książce pt. Olbrzym spętany. Ostatnia szansa Europy Schulz
alarmuje, że jeśli Unia Europejska nie zmieni się w radykalny sposób, to grozi jej rozpad. Pisze to,
o czym od dawna wiadomo: Unia i jej system polityczny oraz sposób podejmowania decyzji nie
budzą już zaufania; UE od dawna dryfuje, a jej funkcjonowanie utrudniają biurokracja, deficyt
demokracji, nadmierne rozszerzanie, neoliberalne wzorce działania oraz nieudolność, zarówno w
rozwiązywaniu problemów wewnętrznych, jak i wobec rewolucji u granic Europy. Z diagnozą tą w
pełni się zgadzam. Unia Europejska potrzebuje dziś radykalnych reform, które zdemokratyzują jej
ustrój, ale także potrzebuje nowej aksjologii i klarownej ideologii. Te zaś może jej zagwarantować
system federalny, legitymizowany przez obywateli, którzy oczekują zmian w strukturze UE i
wyraźnego określenia kompetencji unijnych instytucji.
W listopadzie 2014 r. nastąpi również zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady
Europejskiej, gdyż swoją drugą i ostatnią kadencję zakończy Herman van Rompuy. W 2014 roku
ważne też będą przeobrażenia poszczególnych polityk unijnych. Przede wszystkim już od stycznia
bieżącego roku rozpoczęła się realizacja programów wchodzących w skład nowej perspektywy
finansowej UE na lata 2014-2020. Jej cele, zawarte w „Strategii Europa 2020”, będą realizowane
m. in. poprzez wymierne wsparcie budowy europejskiej infrastruktury (w tym energetycznej) za
sprawą instrumentu „Łącząc Europę”, zwiększenie finansowania innowacji (program „Horyzont
2020”) oraz sektora MŚP - małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME).
Co więcej, w 2014 roku nastąpią istotne zmiany proceduralne, mające wpływ na
funkcjonowanie całej Unii, a zwłaszcza na proces podejmowania decyzji w Radzie UE i Radzie
Europejskiej. Na mocy postanowień zawartych w Protokole nr 36 dołączonym do Traktatu z
Lizbony, od 1 listopada 2014 r. wejdzie w życie nowa definicja tzw. większości kwalifikowanej.
Większość kwalifikowaną zdefiniowano jako osiągnięcie progu 55% liczby państw (co najmniej
15) stanowiących 65% ogółu ludności UE w przypadku głosowania nad propozycją
przedstawioną na wniosek Komisji Europejskiej. Od 1 listopada 2014 roku do 31 marca
2017 r. będzie obowiązywał etap przejściowy, w trakcie którego na wniosek państwa
członkowskiego głosowanie może odbyć się według dotychczasowego systemu tzw.
głosów ważonych. Nie bez znaczenia dla demokratycznego funkcjonowania UE, a
zwłaszcza dla strefy euro, będzie też wprowadzenie w życie – wynegocjowanego w
2013 roku – Jednolitego Systemu Nadzoru Finansowego, który będzie istotnym
elementem tworzonej właśnie unii bankowej.
Z powyższego wynika, że Unia Europejska wciąż jest podmiotem in statu
nascendi, a proces integracji jest nadal żywotny i dotyka coraz ważniejszych sfer
życia. Myślenie o UE w kategoriach „ukończonego projektu” jest błędem. Zasadnicze
dylematy Unii Europejskiej i jej systemu politycznego pozostają wciąż nierozwiązane:
chcemy demokracji w konstrukcji, w której jest ona ciałem obcym; poszukujemy
równowagi między elementami ponadnarodowymi i międzyrządowymi, wierząc
instynktownie, że państwo narodowe jednak na coś się przydaje; zastanawiamy się
nad sensem wartości europejskich, a jednocześnie hołdujemy wartościom
narodowym. Chcemy zarówno poszerzania jak i pogłębiania UE, ale obawiamy się tych

procesów, czego dobrym przykładem są losy traktatu konstytucyjnego, Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa czy akcesji Turcji(8). Turcja już w 1959 r. złożyła wniosek o stowarzyszenie z EWG, a
układ stowarzyszeniowy (tzw. Umowa Ankarska) został podpisany we wrześniu 1963 r. Minęło już
ponad pół wieku, a Turcja wciąż jest poza Unią Europejską(9).
Spór o system polityczny UE i jej ostateczny kształt ustrojowy (instytucjonalny), w tym
także o demokratyczne zasady jej funkcjonowania w praktyce, oraz o miejsce i funkcje państw w
stosunkach międzynarodowych, ma już długą historię i bogatą literaturę przedmiotu(10).
Przedmiotem tego sporu są takie kwestie, jak miejsce państwa narodowego w procesie
integracji, transfer suwerenności na szczebel wspólnotowy (unijny), struktury międzyrządowe i
ponadnarodowe, tożsamość narodowa i europejska czy legitymizacja demokratyczna integracji
Europy. Już wiele razy stawiano wciąż aktualne pytanie: jak pogodzić interes narodowy danego
państwa z koniecznością rezygnacji z części a nawet większości atrybutów jego suwerenności, w
związku z uczestnictwem w strukturach ponadnarodowych? Odpowiedzi na te pytania są
zróżnicowane, bo determinowane konkretnym ujęciem teoretycznym lub przyjętym
paradygmatem badawczym. Na przykład zwolennicy teorii neofunkcjonalnej zakładają, iż jest to
możliwe, ale pod warunkiem, że potencjalne zyski wynikające z uczestnictwa i działalności w
instytucjach o charakterze ponadnarodowym będą większe niż te wypływające z działań
instytucji międzyrządowych. Elementy federalizmu i liberalnej współpracy międzyrządowej
próbowali z kolei łączyć zwolennicy teorii kooperatywnego federalizmu, między innymi Wolfgang
Wessels. Według nich, sprawa finalnego kształtu europejskiej integracji pozostaje wciąż otwarta,
tzn. że może to być niepełna, pełna lub kooperatywna federacja, w której dominować będzie
współpraca wspólnotowa (ponadnarodowa) ze współdziałaniem rządów państw członkowskich
UE. Zgodnie z tym modelem teoretycznym Unia jest demokratycznym ugrupowaniem
integracyjnym, dobrowolnym związkiem suwerennych państw, w którym dochodzi do
wzajemnego przenikania się rozwiązań federacyjnych i ponadnarodowych z elementami
współpracy międzyrządowej, przy czym ta ostatnia ma służyć interesom zarówno narodowym jak
(11)
i wspólnotowym .
Międzyrządowość rozumiana jest jako jedna z demokratycznych metod budowy
zjednoczonej i wspólnie zarządzanej Europy poprzez szeroko zakrojoną integrację gospodarczą,
społeczną i polityczną, urzeczywistnianą na zasadzie kompromisów i konsensusu przez państwa
narodowe. Metoda ta jest jednak czasochłonna i opóźnia procesy decyzyjne, co często wywołuje
negatywne konsekwencje, zwłaszcza w polityce zagranicznej UE, która wymaga szybkich decyzji
i reakcji na zachodzące w świecie wydarzenia. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że
międzyrządowy charakter decyzji odbija się też na ich treści i jakości, spowalnia procesy
integracyjne i hamuje aktywność UE na arenie międzynarodowej. Praktyka pokazuje, że
instytucje ponadnarodowe są sprawniejsze niż instytucje (organy) międzyrządowe, w
których reprezentowane są interesy narodowe państw członkowskich, często o
charakterze partykularnym i sprzecznym z interesami ogólnoeuropejskimi. Organy
ponadnarodowe (technokratyczne) są w stanie lepiej dostrzec i opisać zjawiska i
procesy, dokonać ich wnikliwej oceny i zaproponować konieczne działania, ale brak
legitymizacji utrudnia im faktyczne podjęcie działań. Niezbędny impuls i sygnał do
działania nadejść musi od struktur międzyrządowych, a w praktyce od grupy państw
zagrożonych, albo państw, których dany proces czy wydarzenia dotyczą. Zatem
rywalizację ponadnarodowości i międzyrządowości należy traktować w sposób
bardziej równorzędny niż do tej pory, czyli bez przypisywania jednemu z
komponentów innowacyjności i nakierowania ku przyszłości, a drugiemu
archaiczności. Tym bardziej, że kryzys finansowo-gospodarczy w latach 2008-2012
„pokazał całkowitą niezdolność do działania struktur ponadnarodowych, obnażając
fałszywość funkcjonalnych założeń o przewadze technokracji. Zatem wyłącznie
jednostronny ruch, z międzyrządowością jako mechanizmem pomocniczym, a nie
równorzędnym komponentem integracji, to recepta na porażkę projektu”(12), czyli Unii
Europejskiej.

Dotychczasowy proces integracji europejskiej pokazuje, że nie była to kumulacja działań
ponadnarodowości hamowanej przez to, co międzyrządowe, ale aktywny udział obu tych
komponentów, przy czym ten międzyrządowy, wobec wciąż aktualnej zasady suwerenności
państw, okazywał się często kluczowy. Zatem perspektyw dalszej integracji Europy i
demokratyzacji UE należy upatrywać w interakcji międzyrządowości i ponadnarodowości, które
na równych prawach winny kształtować rzeczywistość europejską.
2. Demokratyczne państwa w demokratycznej Unii Europejskiej i przyszłość
Europy
Nie ulega wątpliwości, że po 60 latach od powstania Wspólnot Europejskich, Unia
Europejska potrzebuje nowej strategii rozwoju oraz daleko idącej modernizacji i demokratyzacji.
Dziś musimy odpowiedzieć sobie nie tylko na pytanie, czy model demokracji w państwie może być
wzorem dla Unii Europejskiej oraz czy Unia powinna stać się państwem (mocarstwem), ale
przede wszystkim musimy odpowiedzieć na pytanie, co należy uczynić, aby Unia się nie rozpadła.
Obecny kryzys ukazał jej prawdziwe oblicze, ale – jak już pisałem – przede wszystkim słabości.
Unia Europejska jest w dużej mierze unią tylko z nazwy, bo „unia” jako taka oznacza przecież
ścisły związek kogoś lub czegoś. Tymczasem wewnątrz UE cierpiącej na deficyt demokracji mamy
nadal mocno i pod każdym względem zróżnicowane, choć demokratyczne państwa narodowe. UE
jest podzielona na kraje należące do strefy euro i kraje znajdujące się poza tym sztucznym
tworem nadal dysponujące własnymi walutami narodowymi(13).
Kanclerz Angela Merkel przyznała w wywiadzie, że „w przeszłości oszukiwaliśmy samych
siebie (…) zbyt często nie przestrzegaliśmy reguł, które sami ustanowiliśmy, takich jak
obowiązujący w strefie euro pakt stabilności i wzrostu” (traktat z Maastricht z 1992 r. zakładał
m.in., że deficyt budżetowy w krajach strefy euro nie może przekroczyć 3% PKB. Przed kryzysem
zasadę tę łamały m.in. Niemcy i Francja). I dalej, „mamy europejską politykę wewnętrzną, a więc
nie możemy już traktować się nawzajem w białych rękawiczkach, lecz musimy – tak jak w każdej
polityce wewnętrznej – mówić o problemach wprost, nie owijając w bawełnę, i w ten sposób je
rozwiązywać”. Ale to wymaga dalszej koordynacji i integracji polityk narodowych tak, aby „krok
po kroku oddawać kolejne kompetencje wspólnej Europie”. Ponadto europejskie instytucje
muszą mieć większe uprawnienia kontrolne i więcej zapału do działania. Musi dojść do
(14)
ustanowienia „wspólnej polityki finansowej i budżetowej Unii Europejskiej” .
Krótko mówiąc, kanclerz Niemiec przyznała, że Unia potrzebuje modernizacji, tj. nowej
strategii, radykalnych rozwiązań systemowych i konkretnych działań, żeby w przyszłości mogła
stać się Europą federalną. Więcej kompetencji musi mieć Komisja Europejska, która powinna
działać jak europejski rząd. Kluczową rolę odgrywać winien silny Parlament Europejski, a jego de
facto drugą izbą stać się powinna Rada Unii Europejska. Wreszcie, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości jako Sąd Najwyższy. Tak powinna wyglądać zmodernizowana w
aspekcie politycznym i instytucjonalnym demokratyczna Unia Europejska. Do tego
potrzebne jest jednak dalsze zacieśnienie współpracy i związane z tym dalsze
ograniczenie suwerenności państw członkowskich. Tylko wówczas UE może stać
graczem światowym, zaś alternatywą jest zostanie zmarginalizowaną częścią coraz
bardziej zglobalizowanego świata, peryferiami nowego ładu międzynarodowego.
Odpowiedzialną reakcją na obecną sytuację jest zatem znalezienie nowej
definicji współpracy między państwami europejskimi. Potrzebna jest nowa
równowaga między władzą sprawowaną na szczeblu UE a kompetencjami państw
członkowskich. Podejście to powinno stworzyć odpowiednią równowagę między
dbałością o to, by UE posiadała środki i zdolności do zajmowania się sprawami, które
mają wpływ na wszystkie państwa członkowskie, a ochroną ich suwerenności
narodowej(15).
Traktat lizboński sprawił, że Unia jest w stanie konkurować i współpracować z
największymi uczestnikami stosunków międzynarodowych oraz skutecznie stawić
czoła czekającym ją wyzwaniom. Wyzwania wynikają zarówno z sytuacji w samej Unii,

jak i dotyczą jej środowiska międzynarodowego. W pierwszym przypadku chodzi o umocnienie
spójności Unii, zwiększenie możliwości podejmowania decyzji na zasadzie większości
kwalifikowanej, wyrównywanie poziomu w rozwoju gospodarczym i społecznym między
państwami członkowskimi, skuteczne funkcjonowanie Unii jako obszaru demokracji, pokoju,
sprawiedliwości i bezpieczeństwa oraz poszanowania praw człowieka, jak też strefy solidarności
w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. W drugim – zapewnienie UE
możliwości odgrywania należnej jej roli w zglobalizowanym świecie. Chodzi o tworzenie
warunków do wywierania przez Unię istotnego wpływu na procesy międzynarodowe i
współkształtowanie nowego ładu międzynarodowego, w którym Europa nie będzie
zmarginalizowana, ani zagrożona przez nowe potęgi i ośrodki decyzyjne. Warunki te zostały już z
grubsza określone w przyjętej przez Radę Europejską w marcu 2010 roku strategii „Europa 2020”,
(16)
która jest kontynuacją strategii lizbońskiej z 2000 roku, odnowionej w 2005 roku .
Aby strategia ta przyniosła efekty i przyczyniła się do unowocześnienia Unii Europejskiej,
decydenci odpowiedzialni za jej wdrożenie w praktyce powinni sobie uświadomić, że integracja
europejska jest przede wszystkim procesem społecznym. Dotyczy on całych społeczeństw
państw członkowskich i wszystkich sfer życia: gospodarczej, politycznej, społecznej, kulturowej,
a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dotychczasowym zaś motorem integracji były
wąskie proeuropejskie elity skupione głównie w instytucjach i agendach unijnych oraz
rozproszone wśród biurokracji, a także elit świata polityki, biznesu i kultury w poszczególnych
państwach członkowskich. To obywatele Unii Europejskiej powinni być podmiotem tego procesu,
a nie jego przedmiotem. Tymczasem większość tzw. zwykłych ludzi w krajach należących do UE,
albo niespecjalnie uświadamia sobie swe uczestnictwo w europejskich procesach integracyjnych,
albo ma do idei jednoczenia kontynentu sceptyczne, a niekiedy nawet wrogie podejście. Ten stan
rzeczy musi ulec zmianie, zaś integracja musi służyć wszystkim obywatelom a nie wyłącznie
elitom. W tym kierunku muszą zmierzać procesy modernizacyjne w Unii Europejskiej.
Dał temu wyraz, co napawa optymizmem, przewodniczący Komisji Europejskiej José
Manuel Barroso podkreślając m.in., że: „Unia Europejska potrzebuje nowego kierunku. Unia
Europejska potrzebuje nowego sposobu myślenia. Oznacza to przede wszystkim zaakceptowanie
faktu, że płyniemy na jednym statku. Musimy się zjednoczyć, aby osiągnąć skalę i skuteczność
działań koniecznych do odgrywania właściwej nam roli na arenie światowej i do obrony naszych
wartości w zmieniającym się świecie. Potrzebny jest nam przełomowy pakt na rzecz Europy,
europejski New Deal. Nie może być miejsca na wątpliwości co do konieczności głębokich reform i
co do woli wspólnego ich zrealizowania. Ten pakt wymaga ukończenia głębokiej i prawdziwej unii
gospodarczej opartej na unii politycznej. (…) Musimy ukończyć konstrukcję unii gospodarczej i
walutowej. Musimy utworzyć unię bankową i unię fiskalną. (…) Unia polityczna oznacza również,
że będziemy intensywniej prowadzić działania na arenie międzynarodowej. Nasi
obywatele i nowy ład na świecie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują aktywnej i
wpływowej Unii Europejskiej. (…) Musimy przekształcić się w federację państw
narodowych. Nie super-państwo, ale demokratyczną federację państw narodowych,
która będzie w stanie rozwiązywać nasze wspólne problemy, dokonując takiego
podziału suwerenności, aby każde państwo było lepiej przygotowane do
kontrolowania własnego losu. W ostatecznym rozrachunku potrzebny będzie nowy
traktat. Potrzebna jest szeroko zakrojona debata w całej Europie. Europa nie może być
technokratyczna, biurokratyczna ani dyplomatyczna. Musi być coraz bardziej
(17)
demokratyczna” .
Zakończenie
Unia Europejska od wielu lat jest na rozdrożu i jeśli chce odgrywać istotną rolę w
świecie i umocnić pozycję Europy w nowym wielobiegunowym ładzie
międzynarodowym, musi przekształcić się w silną federację polityczną (federację
państw narodowych), która obejmie unię walutową, fiskalną i bankową oraz
społeczno-polityczną. Europa potrzebuje dziś bowiem nowego modelu integracji, a UE

potrzebuje nowych reform, nowych elit i przywódców politycznych, a także nowego spojrzenia na
istotę suwerenności i demokracji(18).
Natomiast społeczeństwa oczekują od Unii przede wszystkim zapewnienia dobrobytu i
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Niezależnie od zmian prawnych i instytucjonalnych
potrzebny jest też nowy duch polityczny i determinacja w realizowaniu podstawowych celów Unii,
która powinna się ustawicznie poszerzać i pogłębiać, reformować i umacniać demokratyczny
system polityczny, gospodarczy i społeczny oraz przemawiać na arenie międzynarodowej jednym
głosem, będącym emanacją jej siły, jednomyślności i solidarności. Powinna się stać, obok unii
gospodarczej i walutowej, unią polityczną w całym tego słowa znaczeniu, a nie tylko projektem o
charakterze politycznym. Trzeba przekonać Europejczyków, że droga do dalszej integracji
wiedzie nie przez ograniczanie swobód demokratycznych, ale przez wypracowanie
jednoznacznej, powszechnie akceptowanej strategii i jej konsekwentną realizację. Strategii,
która będzie prowadziła do utworzenia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego (narodu),
legitymizującego UE jako strukturę demokratyczną i jej sposób sprawowania władzy. Póki co,
można co najwyżej mówić o początkach kształtowania się europejskiego demos na podstawie
wspólnych wartości i celów. Jest to proces długotrwały, którego efektów nie sposób przewidzieć
ani przyspieszyć, tak jak nie da się na siłę stworzyć europejskiego patriotyzmu. Ten stan rzeczy
nie musi jednak przeszkadzać w rozwoju demokracji w Unii Europejskiej.
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