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Rola Republiki Federalnej Niemiec

w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Na miesi¹c przed zakoñczeniem polskiej prezydencji, 28 listopada 2011 r. minister
spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski na Forum Niemieckiego Towarzystwa Polity-
ki Zagranicznej w Berlinie wyg³osi³ przemówienie pt. Polska a przysz³oœæ Unii Euro-

pejskiej, które wywo³a³o spore poruszenie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.
Minister sugerowa³, ¿e sposobem na walkê z kryzysem jest wiêksze zaanga¿owanie
strony niemieckiej. ¯yczy³ sobie, aby, po pierwsze, Niemcy „otwarcie przyzna³y, ¿e s¹
najwiêkszym beneficjentem obecnych porozumieñ i tym samym, ¿e to na nich ci¹¿y
najwiêkszy obowi¹zek, aby porozumienia te przetrwa³y”. Po drugie podkreœli³, ¿e do-
skonale zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e nie s¹ niewinn¹ ofiar¹ rozrzutnoœci innych, ¿e rów-
nie¿ ³amali Pakt Stabilnoœci i Wzrostu, a niemieckie banki „lekkomyœlnie kupowa³y
ryzykowne obligacje”. Po trzecie zauwa¿y³, ¿e niemieckie koszty po¿yczania pieniê-
dzy s¹ ni¿sze ni¿ w przypadku normalnej koniunktury (poniewa¿ inwestorzy sprzedaj¹
obligacje pañstw najbardziej zagro¿onych i szukaj¹ bezpiecznych inwestycji). Po
czwarte podkreœla³, ¿e jeœli gospodarki s¹siadów RFN zwolni¹ lub za³ami¹ siê, tak¿e
Niemcy na tym ucierpi¹. Po pi¹te uzna³, i¿ Niemcy powinny przyznaæ, ¿e zdaj¹ sobie
sprawê z tego, ¿e ryzyko rozpadu Unii Europejskiej jest obecnie coraz wiêksze. Po szó-
ste skonstatowa³, ¿e z racji rozmiarów i historii kraju, RFN ponosi specjaln¹ odpowie-
dzialnoœæ, aby chroniæ pokój i demokracjê na kontynencie1.

Za najwiêksze zagro¿enie dla bezpieczeñstwa i dobrobytu Europy R. Sikorski uzna³
upadek strefy euro2. Domaga³ siê zatem od przedstawicieli Niemiec, aby pomogli jej
przetrwaæ i prosperowaæ s³owami „dobrze wiecie, ¿e nikt inny nie jest w stanie tego
zrobiæ”. Oœwiadczy³, w tym kontekœcie, i¿ mniej zaczyna „obawiaæ siê niemieckiej po-
têgi ni¿ niemieckiej bezczynnoœci”. Minister by³ przekonany, i¿ Niemcy nie mog¹ so-
bie pozwoliæ na „pora¿kê przywództwa”, nie mog¹ dominowaæ, lecz maj¹ przewodziæ
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1 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, Rados³aw Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych
RP, Berlin, 28 listopada 2011 r., http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/ra-
doslaw_sikorski_polska_a_przyszlosc_ue.pdf.

2 Polityk podkreœla³, i¿ „s³aboœci strefy euro nie s¹ wyj¹tkiem, ale raczej s¹ typowe dla sposobu,
w jaki UE zosta³a zbudowana. […] jej za³o¿yciele stworzyli system, który mo¿e byæ doprowadzony
do rozpadu przez ka¿dego z jej cz³onków”. Ibidem.



reformom, dodaj¹c, ¿e mog¹ liczyæ na wsparcie ze strony Polski „je¿eli w³¹czycie nas
w proces podejmowania decyzji”. Ostatnie wypowiedziane przez polityka s³owa
– „stoj¹c tu, w Berlinie, jako Polak i Europejczyk, mówiê: trzeba dzia³aæ teraz” – mia³y
nadaæ pozytywny impuls do dzia³ania3.

Niniejszy artyku³ jest prób¹ odpowiedzi na pytanie, jak¹ rolê R. Sikorski przypisa³
RFN w okresie polskiej prezydencji. Ma zatem na celu przeanalizowanie najwa¿niej-
szych propozycji ministra spraw zagranicznych dotycz¹cych walki z pog³êbiaj¹cym siê
kryzysem zad³u¿enia i zaufania pod k¹tem ich zgodnoœci z propozycjami przedstawi-
cieli rz¹du niemieckiego4. Jest on równie¿ prób¹ odpowiedzi na pytanie czy i jak prze-
mówienie ministra wp³ynê³o na stosunki polsko-niemieckie.

I. Utworzenie unii politycznej

Podczas wyst¹pienia R. Sikorski nawo³ywa³ do g³êbszej integracji w kontekœcie po-
litycznym. Odrzucaj¹c ponown¹ nacjonalizacjê lub rozpad Unii, polityk wzywa³ do
centralizacji i dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Jak zauwa¿y³ „pozostaje nam tyl-
ko jedna mo¿liwoœæ: sprawienie, by Europ¹ w koñcu mo¿na by³o rz¹dziæ, a co za tym
idzie, doprowadzenie z czasem do Europy bardziej wiarygodnej. […] stoimy przed wy-
borem, czy chcemy byæ prawdziw¹ federacj¹, czy te¿ nie”5. Owa g³êbsza integracja nie
mia³a mieæ nic wspólnego z wizj¹ federalistów utopijnych, którzy zak³adali „zast¹pie-
nie pañstw cz³onkowskich jednolitym pañstwem ponadnarodowym” oraz utratê suwe-
rennoœci na rzecz Brukseli6. Minister spraw zagranicznych podkreœla³, ¿e pañstwa
cz³onkowskie na zawsze zachowaj¹ niepodleg³oœæ, prawo do opuszczenia Unii oraz do
okreœlania zakresu uprawnieñ przekazywanych na poziom wspólnotowy7. By³ przeko-
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3 Zob. ibidem.
4 Z racji ograniczonych ram artyku³u autorka postanowi³a skupiæ siê wy³¹cznie na pogl¹dach przed-

stawicieli rz¹du niemieckiego, które zgadza³y siê ze stanowiskiem prezentowanym na arenie Unii Euro-
pejskiej. Autorka jest œwiadoma, i¿ w trakcie polskiej prezydencji w Niemczech toczy³a siê ostra debata
wewn¹trzpartyjna (krytyka A. Merkel przez H. Kohla; krytyka W. Schäuble przez przewodnicz¹cego ko-
misji spraw wewnêtrznych Bundestagu W. Bosbacha oraz szefa m³odzie¿ówki CDU i cz³onka prezydium
partii P. Meissfeldera; F. Schäffler wezwa³ ministra gospodarki i technologii – Ph. Röslera – do kontynu-
owania krytycznego wobec ratowania euro kursu polityki partii) oraz miêdzypartyjna (nie tylko na linii
partie koalicji rz¹dowej–partie opozycyjne), która dotyczy³a strategii przeciwdzia³ania skutkom kryzysu
oraz potencjalnym zagro¿eniom, które mog³y z niego wynikaæ dla Niemców. Wiêcej na ten temat zob.
T. Lebioda, R. Zenderowski, Rola Polski i Niemiec w przezwyciê¿aniu kryzysu ekonomicznego i politycz-
nego w Unii Europejskiej: podobieñstwa i ró¿nice w perspektywie dyskursu prasowego, w: Raport 01/12.
Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciê¿aniu kry-
zysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, red. R. Zenderow-
ski, Warszawa 2012, http://www.kas.de/polen/pl/publications/31138/.

5 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit.
6 R. Sikorski wyjaœnia³ póŸniej, i¿ taka wizja „jest nie tylko ahistoryczna i oderwana od rzeczy-

wistoœci, ale wrêcz szkodliwa dla idei integracji europejskiej. Nie chcemy budowy jednolitego, biuro-
kratycznego superpañstwa, zarz¹dzanego przez wyizolowane i bezosobowe elity eurokratów”.
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o za³o¿eniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku,
29.03.2012, http://www.msz.gov.pl/Informacja,Ministra,Spraw,Zagranicznych,o,zalozeniach,pol-
skiej,polityki,zagranicznej,w,2012,roku,50743.html.

7 Ibidem.



nany, ¿e to¿samoœæ, kultura, religia, styl ¿ycia, moralnoœæ publiczna oraz najwa¿niej-
sze stawki podatkowe powinny na zawsze pozostaæ domen¹ pañstw narodowych.
Podkreœla³ równie¿, ¿e „nowy europejski ³ad bêdzie musia³ znaleŸæ równowagê miêdzy
odpowiedzialnoœci¹, solidarnoœci¹ i demokracj¹, jako podwalinami naszej unii poli-
tycznej”8. Konstatowa³, i¿ „tylko taki charakter integracji wzmocni instytucje wspólno-
towe. Tylko unia polityczna daje szansê na wzmocnienie demokracji na poziomie
unijnym i podniesienie Europy do rangi supermocarstwa”9.

Pogl¹dy te nie odbiega³y od wizji Angeli Merkel, która równie¿ opowiada³a siê za
pog³êbieniem integracji zmierzaj¹cym ku unii politycznej10. Kanclerz zaznacza³a, ¿e
„kiedy wprowadzono euro, naprawdê nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e po unii walutowej
nast¹pi unia polityczna. Ale w tym czasie unia walutowa doskonale funkcjonowa³a.
[…] Byliœmy traktowani jak jeden wspólny podmiot polityczny i gospodarczy. Miê-
dzynarodowy kryzys finansowy i gospodarczy 2008/2009 podda³ nas stresuj¹cemu
testowi. Test ten wykaza³, ¿e unia polityczna, wspólna konkurencyjnoœæ, wspólne, po-
dobne prawo pracy, mo¿liwoœæ wspólnej polityki bud¿etowej, nie by³y osi¹galne”11.
Wierzy³a jednak, ¿e mimo istniej¹cych problemów „bêdziemy krok po kroku uwspól-
notawiaæ kompetencje, a wiêc oddawaæ Europie”12, jak zosta³o uczynione ju¿ w wielu
miejscach, czyli „zbli¿aæ siê we wszystkich obszarach politycznych”13 oraz „przyzna-
waæ Europie mo¿liwoœci kontrolne”14. Natomiast Guido Westerwelle – minister spraw
zagranicznych RFN – opowiada³ siê za integracj¹ d¹¿¹c¹ do stworzenia Stanów Zjed-
noczonych Europy (póŸniej mówi³ o utworzeniu unii politycznej)15. Jednoczeœnie pod-
kreœla³, ¿e obecna sytuacja kryzysowa w Europie to wynik zbyt s³abej integracji
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8 Wed³ug ministra „wa¿ne jest, abyœmy zachowali Europê jako demokracjê, która szanuje auto-
nomiê jej pañstw cz³onkowskich”. „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit. Parê miesiêcy
póŸniej dookreœla³: „Unia polityczna oznacza zerwanie z obci¹¿eniami i kompleksami przesz³oœci.
Aktywnoœæ, proponowanie rozwi¹zañ, wspó³kszta³towanie Unii Europejskiej. To polska wizja Euro-
py”. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o za³o¿eniach polskiej polityki zagranicznej w 2012
roku…, op. cit.

9 Ibidem.
10 A. Merkel opowiada³a siê za uni¹ polityczn¹, a nie za Stanami Zjednoczonymi Europy, „po-

niewa¿ Europa musi pod¹¿aæ w³asn¹ drog¹. Musimy krok po kroku zbli¿aæ siê we wszystkich ob-
szarach politycznych”. Angela Merkel über die Europäische Union, „Süddeutsche Zeitung” z dnia
26.01.2012 r.

11 Zob. Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Diskussionsveranstaltung „Die künftige
Gestalt Europas” an der juristischen Fakultät der Karls-Universität, Prag, 3.04.2012,
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2012/04/2012-04-03-merkel-prag.html?nn=430032.

12 Ibidem.
13 Angela Merkel über die Europäische Union..., op. cit.
14 Merkel: Wir brauchen mehr Europa, 7.06.2012, http://www.bundeskanzlerin.de/Con-

tent/DE/Interview/2012/06/2012-06-07-merkel-ard.html. Zob. tak¿e: EU-Gipfel – Merkel will politi-
sche Union in Europa vorantreiben, „Süddeutsche Zeitung” z dnia 7.06.2012 r.; B. T. Wieliñski,
Krew, pot i ³zy Angeli Merkel, „Gazeta Wyborcza” z dnia 25.01.2012 r.

15 Zob. A. Widzyk, Niemcy/Grupa szefów dyplomacji proponuje reformy w UE, „PAP” z dnia
18.09.2012 r.; „A New Vision of Europe” (Namensartikel der Außenminister Westerwelle und Sikor-
ski), http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2012/120917-BM-Sikor-
ski-VisionEurope.html. Zdaniem Westerwellego nie unikniemy na tej drodze dyskusji o konstytucji
europejskiej, czyli zmiany traktatu. Zob. L Greven, Westerwelle findet endlich Mut, „Zeit online”
z dnia 31.08.2012 r., http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-08/europa-verfassung-westerwelle.



– „chocia¿ osi¹gnêliœmy wspóln¹ walutê, posiadamy za ma³o skoordynowan¹ politykê,
na przyk³ad odnoœnie konsolidacji finansów pañstwowych i poprawy konkurencyjno-
œci”16. Podobn¹ ewolucjê pogl¹dów zauwa¿yæ mo¿na by³o w wypowiedziach ministra
finansów RFN – Wolfganga Schäuble17. Polityk w wywiadach z 2012 r. podkreœla³, i¿
„Europa przysz³oœci nie bêdzie pañstwem federalnym na wzór Stanów Zjednoczonych
czy Republiki Federalnej Niemiec. Bêdzie ona mia³a swoj¹ w³asn¹ strukturê. […] Nig-
dy nie musimy i nie powinniœmy w Europie jednakowo decydowaæ o wszystkim dla
wszystkich. Si³a Europy tkwi w³aœnie w jej ró¿norodnoœci”18.

Zarówno minister Sikorski, jak i przedstawiciele rz¹du niemieckiego, zdawali sobie
sprawê, i¿ ze wzglêdu na rozbie¿ne podejœcie pañstw cz³onkowskich wobec pog³êbia-
nia integracji budowa unii politycznej mo¿e potrwaæ wiele lat19. Kanclerz mówi³a
wrêcz o perspektywie 20–30 lat20. Szacunki te mog¹ siê jednak¿e okazaæ nietrafne
w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ „Grupy ds. Przysz³oœci” zrzeszaj¹cej jedenastu ministrów
spraw zagranicznych pañstw cz³onkowskich, któr¹ utworzy³ G. Westerwelle21, oraz
planami reform UE, które maj¹ zostaæ przed³o¿one do koñca 2012 r. przez przewod-
nicz¹cego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya22.

II. Zmiany w instytucjach UE

W berliñskim wyst¹pieniu minister R. Sikorski wyrazi³ przekonanie, i¿ „nie wol-
no staæ w miejscu, gdy œwiat wokó³ siê zmienia i rosn¹ nowi konkurenci. Nie wystar-
czy polegaæ na instytucjach i procedurach, które sprawdzi³y siê w przesz³oœci.
Stopniowe zmiany to za ma³o. Nawet zachowanie dotychczasowej pozycji jest uzale¿-
nione od podejmowania odpowiednio szybkich decyzji”. Proponowa³ zatem wpro-
wadzenie konkretnych zmian23, przy za³o¿eniu, i¿ „im wiêcej w³adzy przeka¿emy
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16 G. Schupelius, Ich will die Vereinigten Staaten von Europa, „Focus” 2011, nr 34; Westerwelle:
Respektvoll miteinander umgehen. Interview mit Guido Westerwelle, 19. August 2012, http://www.bun-
desregierung.de/Content/DE/Interview/2012/08/2012-08-19-westerwelle-tagesspiegel.html?nn=430518.

17 Zob. M. Brost, T. Hildebrandt, Merkels Wille, „Die Zeit” nr 36, z 1 wrzeœnia 2011 r. Zob. tak¿e:
Reformen müssen konsequent umgesetzt werden. Interview mit Wolfgang Schäuble, 14. September 2011,
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2011/09/2011-09-14-schaeuble-rp.html?nn=430518.

18 Schäuble: Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger. Interview mit Wolfgang Schäuble,
25. Juni 2012, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2012/06/2012-06-25-schaeuble-
-spiegel.html?nn=430518.

19 Zob. Merkel: Europa ist unser Glück. Interview mit Angela Merkel, 26. Januar 2012,
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2012/01/2012-01-26-merkel-sueddeutsche-zei-
tung.html?nn=430518#Start.

20 Zob. Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Diskussionsveranstaltung „Die künftige
Gestalt Europas”…, op. cit.

21 Zob. A. Widzyk, Niemcy/Grupa szefów dyplomacji proponuje reformy w UE…, op. cit. S¹ to
ministrowie z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski,
Portugalii oraz W³och.

22 Zob. A. S³ojewska, Reforma nie budzi zachwytu, „Rzeczpospolita” z dnia 12.06.2012 r.
23 Nale¿y podkreœliæ, i¿ podczas wyst¹pienia polityk komentowa³ zarówno zmiany kompetencji

instytucji unijnych proponowane w ramach „szeœciopaku” i paktu fiskalnego jak równie¿ prezentowa³
swoje pomys³y zwi¹zane z dochodzeniem do unii politycznej. Wiêkszoœæ z tych pomys³ów znalaz³a



instytucjom europejskim, tym wiêksz¹ legitymizacjê demokratyczn¹ powinny uzy-
skaæ”24.

Minister Sikorski sugerowa³, ¿e „komisarze powinni byæ autentycznymi przywód-
cami z autorytetem, osobowoœci¹ i co wiêcej – charyzm¹, tak aby byæ prawdziwymi
rzecznikami wspólnych europejskich interesów”. Polityk postulowa³ ponadto przyzna-
nie Komisji Europejskiej wiêkszych kompetencji w zakresie zapobiegania i zwalczania
kryzysu. Pozytywnie ocenia³ zatem postanowienia paktu fiskalnego, dziêki któremu
instytucja ta „uzyska³yby prawo do szczegó³owego badania z wyprzedzeniem wszyst-
kich g³ównych planów reform gospodarczych, których skutki mog³yby byæ odczuwalne
w strefie euro […]. Kraje podlegaj¹ce procedurze nadmiernego deficytu bud¿etowego
musia³yby przedstawiæ swoje bud¿ety krajowe Komisji do zaakceptowania. Komisja
otrzyma³aby uprawnienia do ingerowania w polityki krajów, które nie mog¹ spe³niæ
swoich zobowi¹zañ. […] nak³ada³yby sankcje na kraje niewdra¿aj¹ce zaleceñ politycz-
nych”. Pozytywnie opiniowa³ równie¿ zapisy piêciu rozporz¹dzeñ i jednej dyrektywy
(„szeœciopaku”). Jak podkreœla³ dziêki nim „w procesie tworzenia bud¿etów krajo-
wych, ministrowie finansów pañstw cz³onkowskich bêd¹ zobowi¹zani przedstawiæ
bardzo wczeœnie, nawet zanim zostan¹ one przekazane do parlamentów krajowych,
wyliczenia bud¿etowe swoim odpowiednikom oraz Komisji. Komisja zaproponuje
dzia³ania koryguj¹ce, gdy pañstwo cz³onkowskie znajdzie siê w sytuacji nierównowagi
makroekonomicznej”25. Kanclerz Merkel jak najbardziej zgadza³a siê z pomys³em roz-
szerzenia kompetencji Komisji Europejskiej. Zak³ada³a, ¿e gdy przedstawi ona kry-
tyczne uwagi odnoœnie bud¿etu jakiegoœ pañstwa cz³onkowskiego wdro¿y ono jej
zalecenia oraz, ¿e otrzyma silniejszy g³os w kwestiach dotycz¹cych pañstw nietrzy-
maj¹cych siê zasad Paktu Stabilnoœci i Wzrostu w³¹cznie z prawem do interwencji26.
Zadowolona by³a równie¿ z wypracowanych zapisów paktu fiskalnego, gdy¿ interpre-
towa³a je jako wzmocnienie kompetencji tej¿e instytucji27. Podnosi³a jednak¿e, i¿ naj-
lepszym rozwi¹zaniem by³oby przyznanie Komisji prawa do zaskar¿ania pañstwa
nietrzymaj¹cego siê zapisów paktu do TS28. Poszerzenia uprawnieñ KE domaga³ siê
równie¿ Wolfgang Schäuble oraz Guido Westerwelle29. Ostatecznie, zgodnie z zapisa-
mi „szeœciopaku”, Komisja bêdzie regularnie dokonywaæ kompleksowej oceny syste-

RIE 6’12 Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji... 147

siê w raporcie „Grupy ds. Przysz³oœci”. Zob. A. Widzyk, Niemcy/Grupa szefów dyplomacji proponuje
reformy w UE…, op. cit.

24 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit.
25 Ibidem.
26 Zob. Mitschrift Pressekonferenz. Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem fran-

zösischen Staatspräsidenten Sarkozy, Paris, 16. August 2011, http://www. bundesregierung. de/
Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/08/2011-08-16-pk-merkel-sarkozy-paris.html?nn=
430518.

27 Zob. „Durchbruch zu einer Stabilitätsunion”, 9.12.2011, http://www.angela-merkel.de/pa-
ge/103_691.htm.

28 Zob. Merkel (CDU) pocht auf Klagerecht gegen Schuldensünder, „Focus.online” z dnia
24.01.2012 r., http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/fiskalpakt-merkel-cdu-pocht-auf-kla-
gerecht-gegen-schuldensuender_aid_706451.html; R. Birnbaum, A. Meier, Union fürchtet sich vor
Ankläger-Rolle, „Der Tagesspiegel” z dnia 27.01.2012 r.

29 Zob. Schäuble: Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger…, op. cit. Zob. A. Widzyk,
Niemcy/Grupa szefów dyplomacji proponuje reformy w UE…, op. cit.



mu zarz¹dzania oraz monitorowaæ, wydawaæ zalecenia i ostrze¿enia30. Natomiast
dziêki wejœciu w ¿ycie paktu fiskalnego KE, przy uwzglêdnieniu ryzyk dla stabilnoœci
gospodarczej danego pañstwa, bêdzie mog³a przedstawiaæ ramy czasowe zbli¿enia do
œredniookresowego celu bud¿etowego (ang. medium-term budgetary objective – MTO).
W przypadku stwierdzenia znacznych odchyleñ od MTO lub œcie¿ki dostosowawczej
prowadz¹cej do tego celu, w oparciu o zasady przedstawione przez Komisjê, zostanie
automatycznie uruchomiony mechanizm koryguj¹cy. W przypadku nieprzestrzegania
zapisów paktu pañstwo bêdzie mog³o byæ zaskar¿ane przez inny kraj, ale nie przez KE,
do TS31.

W przemówieniu Rados³aw Sikorski wspomnia³ równie¿ o zmianach, które mo-
g³yby zostaæ wprowadzone w Komisji Europejskiej w d³u¿szej perspektywie czasowej
w ramach pog³êbiania integracji politycznej. Proponowa³ zmniejszenie liczby komisa-
rzy do 12 oraz wprowadzenie rotacji przy obsadzie miejsc32. Ponadto polityk postulowa³
po³¹czenie stanowiska Przewodnicz¹cych Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.
Jak wyjaœnia³ póŸniej, wybieranie takiej osoby przez Parlament Europejski lub w wy-
borach powszechnych mia³oby s³u¿yæ wzmocnieniu metody wspólnotowej i jednoczeœ-
nie demokracji33. Propozycje te zgodne by³y z kierunkiem zmian proponowanym przez
A. Merkel. Kanclerz wielokrotnie mówi³a, i¿ w unii politycznej Komisja „bêdzie czymœ
w rodzaju europejskiego rz¹du. Bêdzie jej podporz¹dkowana druga izba. Tworz¹ j¹
szefowie pañstw i rz¹dów, którzy pilnuj¹ kompetencji pañstwa narodowego, i musz¹
jednoczeœnie decydowaæ czy istniej¹ kompetencje […], które mo¿na uwspólnotowiæ
miêdzyrz¹dowo, ale jeszcze ich nie przekazywaæ Komisji”34. Podobnie przysz³oœæ tej
instytucji unijnej widzia³ Wolfgang Schäuble dodaj¹c, ¿e cz³onkowie KE powinni byæ
wybierani przez parlament lub przez bezpoœrednio wybranego prezydenta UE (ta opcja
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30 Zob. rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada
2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru bud¿etowego w strefie euro, 23.11.2011,
„Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej”, L 306, t. 54, 23 listopada 2011 r., http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0001:0007:PL:PDF; rozporz¹dzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie œrodków
egzekwowania korekty nadmiernych zak³óceñ równowagi makroekonomicznej w strefie euro,
23.11.2011, „Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej”, L 306, t. 54, 23 listopada 2011 r., http://eur-
-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0008:0011:PL:PDF; rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji bud¿etowych oraz nad-
zoru i koordynacji polityk gospodarczych, 23.11.2011, „Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej”,
L 306, t. 54, 23 listopada 2011 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2011:306:0012:0024:PL:PDF; rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zak³óceniom równowagi makroekonomicznej i ich
korygowania, 23.11.2011, „Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej”, L 306, t. 54, 23 listopada 2011 r.,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:PL:PDF.

31 Zob. Traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej,
http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf.

32 Zgodnie z zapisami Traktatu z Lizbony od 2014 r. liczba cz³onków KE zostanie zredukowana
do 18 a przy ich wyborze obowi¹zywaæ bêdzie zasada równej rotacji.

33 Zob. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o za³o¿eniach polskiej polityki zagranicznej
w 2012 roku…, op. cit.

34 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Diskussionsveranstaltung „Die künftige Ge-
stalt Europas”…, op. cit.



by³a mu bli¿sza)35. Ponadto Angela Merkel popiera³a zamys³ po³¹czenia stanowisk
przewodnicz¹cych RE i KE i, wed³ug R. Sikorskiego, sugerowa³a aby taka osoba „by³a
wybierana w bezpoœrednich wyborach przez lud europejski”36. Pomys³ ten wielokrot-
nie wspiera³ równie¿ Guido Westerwelle37.

R. Sikorski postulowa³ równie¿ na Forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Za-
granicznej, ¿e „Parlament powinien broniæ swojej roli i zadañ”. Krótko odwo³ywa³ siê
do proponowanych w pakcie fiskalnym zmian podkreœlaj¹c, i¿ „drakoñskie uprawienia
do nadzorowania bud¿etów krajowych powinny byæ wykonywane tylko w porozumie-
niu z Parlamentem Europejskim”38. Charakteryzuj¹c pe³nione przez t¹ instytucjê funkcje
kanclerz mówi³a, i¿ PE jest przedstawicielem obywateli UE, „kontrolerem kompeten-
cji, które zosta³y uwspólnotowione” oraz wspólnie z RUE tworzy prawo unijne39. Pod-
kreœla³a tak¿e, i¿ przedstawiciele tej instytucji jako jedyni, obok KE, opowiadaj¹ siê za
wspólnotow¹ metod¹ wspó³pracy (przeciwko miêdzyrz¹dowej)40. Komentuj¹c zapisy
dotycz¹ce paktu fiskalnego A. Merkel stwierdzi³a, ¿e dziêki niemu PE bêdzie obecny
przy obradach dotycz¹cych narodowych rozliczeñ zad³u¿enia41. Natomiast Wolfgang
Schäuble ¿yczy³ sobie, by PE zosta³ jeszcze bardziej wzmocniony w zakresie swoich
uprawnieñ42. Zgodnie z paktem fiskalnym Parlament Europejski bêdzie zaanga¿owany
w koordynacjê wszelkich zasadniczych reform polityki gospodarczej, które pañstwa
cz³onkowskie bêd¹ planowa³y realizowaæ43. Przewodnicz¹cy tej instytucji bêdzie móg³
zostaæ zaproszony na posiedzenie szczytu pañstw strefy euro w celu zabrania g³osu. Po-
nadto przedstawiciele Parlamentu bêd¹ informowani o jego przebiegu przez przewod-
nicz¹cego, który przedk³adaæ bêdzie sprawozdanie po ka¿dym z posiedzeñ szczytu
pañstw strefy euro44.

W ramach g³êbszej integracji politycznej minister R. Sikorski sugerowa³, by „nadaæ
wyraz polityczny europejskiej opinii publicznej. Aby to urzeczywistniæ, niektórzy
cz³onkowie Parlamentu Europejskiego mogliby byæ wybierani z ogólnoeuropejskiej li-
sty kandydatów”45.
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35 Zob. Schäuble: Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger…, op. cit.
36 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit.
37 Zob. A. Widzyk, Niemcy/Grupa szefów dyplomacji proponuje reformy w UE…, op. cit.
38 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit.
39 Zob. Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Veranstaltung „Die Europa-Rede”,

Berlin, 9.11.2010 r., http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2010/11/2010-11-09-mer-
kel-europarede.html?nn=430032; Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Diskussionsve-
ranstaltung „Die künftige Gestalt Europas”…, op. cit.

40 Zob. Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der Eröffnung des 61. akademischen Jahres
des Europakollegs Brügge, Brügge, 2.11.2010 r., http://www.bundesregierung.de/Con-
tent/DE/Rede/2010/11/2010-11-02-merkel-bruegge.html?nn=430032#Start.

41 Zob. Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer Festveranstaltung zum 65. Geburtstag
von Elmar Brok, Berlin, 23.01.2012, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2012/01/20-
12-01-23-bkin-kas.html?nn=430032#Start.

42 Zob. Schäuble: Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger…, op. cit.
43 Zob. Traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, tytu³

IV. Koordynacja polityki gospodarczej i konwergencja, art. 11, op. cit.
44 Zob. ibidem, tytu³ V. Zarz¹dzanie stref¹ euro, art. 12 ust. 5, op. cit.
45 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit.



W omawianym okresie kanclerz nie podnosi³a tej kwestii, natomiast wielokrotnie
mówi³a, i¿ w kontekœcie unii politycznej PE powinien funkcjonowaæ jak „silna euro-
pejska izba ni¿sza”46. Westerwelle dodawa³, i¿ ma on wydawaæ ustawy europejskie47.

Rados³aw Sikorski w listopadowym wyst¹pieniu poruszy³ tak¿e bardzo krótko
kwestiê rozszerzenia uprawnieñ Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Zado-
wolony by³, i¿ instytucja ta otrzyma, wespó³ z KE i RUE, kompetencje do egzekwowa-
nia 3% pu³apu deficytu i 60% pu³apu zad³u¿enia po ratyfikowaniu paktu fiskalnego48.
Do zapisów tych pozytywnie odnios³a siê tak¿e A. Merkel. Podkreœla³a, i¿ dziêki nim
„Trybuna³ Sprawiedliwoœci mo¿e sprawdziæ, czy pañstwa narodowe, pañstwa cz³on-
kowskie, faktycznie implementowa³y, najlepiej w konstytucji, pu³ap d³ugu dok³adnie
tak, jak zosta³ okreœlony”49. Kanclerz postrzega³a owe uprawnienia jako element
pog³êbiania integracji50, mia³a jednak¿e nadziejê, ¿e zostan¹ jeszcze dalej posuniête.
Wed³ug Merkel „TS powinien równie¿ sprawdzaæ, czy bud¿ety krajowe spe³niaj¹ wy-
magania hamulca zad³u¿enia, a jeœli nie, uniewa¿niaæ je”51. Ostatecznie pakt fiskalny
ustanowi³, i¿ Trybuna³ Sprawiedliwoœci bêdzie odpowiadaæ za kontrolê, czy pañstwa
wpisa³y „regu³y zrównowa¿onego bud¿etu” do krajowych systemów prawnych po-
przez wi¹¿¹ce i trwa³e przepisy, w miarê mo¿liwoœci rangi konstytucyjnej. W przypad-
ku nieprzestrzegania zapisów paktu pañstwo bêdzie mog³o byæ zaskar¿one przez inny
kraj do TS, który bêdzie mia³ prawo do na³o¿enia kary52.

Minister spraw zagranicznych RP postulowa³ tak¿e, pod warunkiem, ¿e Rada Euro-
pejska raz na zawsze ustanowi nowe, surowe zasady, by Europejski Bank Centralny
sta³ siê „bankiem centralnym z prawdziwego zdarzenia, po¿yczkodawc¹ ostatniej szansy,
który podtrzymuje wiarygodnoœæ ca³ej strefy euro. EBC musi dzia³aæ szybko, wyprze-
dzaj¹c nieodwracalne procesy ustawodawcze. To pozwoli³by nam unikn¹æ katastrofy
[…]”53. A. Merkel by³a natomiast przekonana, ¿e zadaniem Europejskiego Banku Cen-
tralnego jest zapewnienie stabilnoœci waluty, z czego siê wywi¹zuje54. Ponadto EBC
ma zachowaæ pe³n¹ niezale¿noœæ, redukcja d³ugów poszczególnych pañstw powinna
siê dokonywaæ wed³ug regu³ Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego. EBC i MFW
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46 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung
der BELA-Foundation, Berlin, 07.02.2012, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2012/
02/2012-02-07-bkin-bela-foundation.html.

47 Zob. A. Widzyk, Niemcy/Grupa szefów dyplomacji proponuje reformy w UE…, op. cit.
48 Zob. „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit.
49 Mitschrift Pressekonferenz. Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen

Rat, Brüssel, 9. Dezember 2011, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekon-
ferenzen/2011/12/2011-12-09-pk-bruessel.html?nn=430518#Start.

50 Zob. Angela Merkel über die Europäische Union…, op. cit.
51 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des „Tages des deutschen Familienunter-

nehmens” der Stiftung Familienunternehmen, Berlin, 15.06.2012, http://www.bundesregierung.de/
Content/DE/Rede/2012/06/2012-06-15-merkel-familienunternehmen.html?nn=430032.

52 Zob. Traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, tytu³ III.
Pakt bud¿etowy, art. 8 ust. 1–2, op. cit.

53 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit.
54 Zob. Merkel: Der Euro – weit mehr als Währung. Interview mit Angela Merkel, 9. November 2011,

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2011/11/2011-11-09-merkel-dpa.html?nn=430518;
Merkel: Unia stabilizacji otwarta dla Polski, „Forbes.pl” z dnia 2.12.2011 r., http://www.forbes.pl/ar-
tykuly/sekcje/wydarzenia/merkel—unia-stabilizacji-otwarta-dla-polski,22133,1.



maj¹ ze sob¹ w tej dziedzinie wspó³pracowaæ55. Kanclerz w trakcie polskiej prezyden-
cji wyklucza³a emitowanie euroobligacji przez bank jako sposób na rozwi¹zanie kryzy-
su zad³u¿enia w strefie euro56. Identycznie w tych dwóch kwestiach wypowiada³ siê
Wolfgang Schäuble57 dodaj¹c, ¿e warunkiem rozmowy rz¹du niemieckiego o euroobli-
gacjach jest istnienie „prawdziwej unii fiskalnej”58. W praktyce dzia³ania banku bli¿sze
by³y rozwi¹zaniom proponowanym przez Sikorskiego ni¿ przez Merkel. Pod koniec
2011 r. EBC po¿yczy³ 523 bankom 489 mld euro59. W roku nastêpnym zdecydowa³
o otwarciu programu warunkowego skupu obligacji pañstw strefy euro60. Mimo sprze-
ciwu Niemiec podczas szczytu w maju 2012 r. nast¹pi³ postêp co do ewentualnego
wprowadzenia euroobligacji. H. Van Rompuy przyzna³, ¿e pomys³ ten wskazywany
by³ w kontekœcie „d³ugoterminowego projektu, jakim jest pog³êbienie fiskalnej i gospo-
darczej integracji” strefy euro. Zobowi¹za³ siê powo³aæ grupê robocz¹ na wysokim
szczeblu, której zadaniem mia³o byæ wyjaœnienie, czy euroobligacje mog¹ ustabilizowaæ
uniê walutow¹61. Dzia³ania te nie s¹ sprzeczne z przyjêtym pakietem aktów prawnych ani
paktem fiskalnym, ale wykraczaj¹ poza lakonicznie opisane w nich zadania EBC62.

III. Utworzenie rz¹du gospodarczego

Kolejnym elementem, o którym wspomina³ minister R. Sikorski w swoim wyst¹pie-
niu, by³o utworzenie „rz¹du gospodarczego” w strefie euro, które zosta³o zapropono-
wane przez kanclerz Angelê Merkel oraz prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego.
Propozycja ta mia³a na celu lepsz¹ koordynacjê zarz¹dzania ekonomi¹ pañstw, których
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55 Zob. A. Krzemiñski, Rzeczpospolita Europa, „Polityka” nr 50 (2837) z 7–13.12.2011 r.
56 Zob. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat am 28. und

29. Juni 2012 in Brüssel, in Berlin vor dem Deutschen Bundestag (Protokoll des Deutschen Bundesta-
ges), 27.06.2012, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2012/2012-06-
-27-bkin.html?__site=Mauerfall; Sarkozy: otwarty pakt bez euroobligacji, „Forbes.pl” z dnia
5.12.2011 r., http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/sarkozy—otwarty-pakt-bez-euroob-
ligacji,22189,1.

57 Zob. Reformen müssen konsequent umgesetzt werden..., op. cit.
58 Schäuble: Es gibt für Europa keinen bequemen Weg, Interview mit: Wolfgang Schäuble, 5. Juni

2012, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2012/06/2012-06-05-schaeuble-han-
delsblatt.html?nn=429824. PóŸniej dookreœli³, ¿e akceptacja uwarunkowana jest posiadaniem, najle-
piej, jednego ministra finansów z prawem weta wobec zapisów bud¿etów narodowych. Zob. Schäuble:
Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger…, op. cit.

59 Zob. T. Prusek, L. Baj, Obligacje sprzeda³y siê dobrze, euro w górê, „Gazeta Wyborcza” z dnia
20.01.2012 r.

60 Zob. M. Stañczuk, Bez EBC strefa euro przesta³aby istnieæ, „Forsal.pl” z dnia 16.09.2012 r.,
http://forsal.pl/artykuly/647355,bez_ebc_strefa_euro_przestalaby_istniec.html.

61 Zob. Po szczycie UE: niemiecka prasa komentuje spór o euroobligacje, „PAP” z dnia
24.05.2012 r.; I. Czerny, Postêp w sprawie euroobligacji, Unia szykuje grunt prawny, „PAP” z dnia
24.05.2012 r.

62 Zgodnie z „szeœciopakiem” EBC mo¿e zostaæ zaproszony przez KE do udzia³u w misjach nad-
zoru w pañstwach, w których wystêpuj¹ nadmierne zak³ócenia równowagi, w celu monitorowania
sytuacji. Zob. Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011…, op. cit. Nato-
miast w pakcie fiskalnym zastrze¿one zosta³o, ¿e prezes EBC bêdzie zapraszany na szczyty pañstw
strefy euro. Zob. Traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej,
tytu³ V. Zarz¹dzanie stref¹ euro, art. 12 ust. 1, op. cit.



walut¹ jest euro63, dziêki, co najmniej, dwóm spotkaniom g³ów pañstw i szefów
rz¹dów, którzy wchodziliby w jego sk³ad64. Dla ministra wa¿ne by³o zachowanie spój-
noœci miêdzy stref¹ euro a ca³¹ UE, dlatego niechêtny by³ konstytuowaniu organów,
w których nie mogliby zasiadaæ i zabieraæ g³osu przedstawiciele wszystkich pañstw
cz³onkowskich. Podkreœla³ zatem, i¿ „instytucje wspólnotowe powinny zachowaæ swój
centralny charakter. […] jednoœæ nie mo¿e byæ hipotetyczna. Chodzi o to, ¿e stwier-
dzenie, i¿ kraje mog¹ uczestniczyæ z chwil¹ przyst¹pienia do strefy euro, to za ma³o.
Zamiast organizowaæ odrêbne szczyty grupy euro […] moglibyœmy kontynuowaæ
praktykê stosowan¹ na innych forach unijnych, w których wszyscy mog¹ uczestniczyæ,
ale g³osowaæ mog¹ tylko cz³onkowie”65. Za otwartoœci¹ rz¹du gospodarczego dla
wszystkich chêtnych pañstw opowiada³ siê W. Schäuble66.

Podczas paŸdziernikowego szczytu, przy sporym zaanga¿owaniu polskiej prezy-
dencji, Rada Europejska zgodzi³a siê co do potrzeby spójnoœci dzia³añ prowadzonych
w strefie euro i w Unii Europejskiej, z nale¿ytym poszanowaniem integralnoœci Unii
Europejskiej jako ca³oœci i jej funkcjonowania w sk³adzie 27 pañstw cz³onkowskich.
Postanowiono, ¿e „szefowie pañstw lub rz¹dów strefy euro wyznacz¹ przewodni-
cz¹cego szczytu pañstw strefy euro w tym samym momencie, gdy Rada Europejska do-
kona wyboru swojego przewodnicz¹cego; czas trwania ich kadencji bêdzie taki sam.
Do najbli¿szych takich wyborów posiedzeniom szczytu pañstw strefy euro bêdzie
przewodniczy³ obecny przewodnicz¹cy Rady Europejskiej. Przewodnicz¹cy szczytu
pañstw strefy euro bêdzie w pe³ni informowa³ pañstwa cz³onkowskie nienale¿¹ce do
strefy euro o przygotowaniach do tych szczytów i ich wynikach”67.

Na odbywaj¹cym siê parê dni póŸniej szczycie pañstw strefy euro ustalono, ¿e „aby
skuteczniej radziæ sobie z bie¿¹cymi wyzwaniami i zapewniæ g³êbsz¹ integracjê,
wzmocniona zostanie struktura zarz¹dzania stref¹ euro, przy jednoczesnym zachowa-
niu integralnoœci Unii Europejskiej jako ca³oœci”. Ponadto uzgodniono, i¿ spotkania
bêd¹ siê odbywaæ regularnie – co najmniej dwa razy w roku – „aby zapewniæ strate-
giczne wskazówki w zakresie polityk gospodarczych i fiskalnych w strefie euro. Dziêki
temu bêdziemy mogli w lepszy sposób uwzglêdniaæ wymiar strefy euro w naszych po-
litykach krajowych”68. Mimo wsparcia ze strony kanclerz Merkel nie uda³o siê przefor-
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63 Jak podkreœla³ W. Schäuble chodzi³o o lepsz¹ miêdzyrz¹dow¹ koordynacjê polityk finansowych,
gospodarczych i spo³ecznych. Zob. Reform der europäischen Finanzregeln – für eine bessere Verfas-
sung Europas. Rede des Bundesministers der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, am 26. Januar 2011 im
Rahmen der Vortragsreihe Forum Constitutionis Europae des Walter Hallstein-Instituts der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, 26.01.2011, http://www.cdu.de/doc/pdfc/110126-rede-schaeuble.pdf.

64 Zob. Merkel i Sarkozy przedstawiaj¹ wizje naprawy eurolandu. Niemcy i Francja chc¹
„rz¹du” strefy euro, „PAP” z dnia 16.08.2011 r.; D. Walewska, Francja i Niemcy maj¹ w³asne propo-
zycje ratowania strefy euro, „Rzeczpospolita” z dnia 17.08.2011 r.; M. Brost, Böswillig oder dumm,
„Die Zeit” nr 34 z dnia 18.09.2011 r.

65 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”..., op. cit. Zob. tak¿e: K. Niklewicz, Rada Europejska
w Brukseli, 26.10.2011, http://pl2011.eu/content/rada-europejska-w-brukseli; Niedzielny szczyt UE
mo¿e zaj¹æ siê zmian¹ traktatu. Merkel chce dla eurostrefy „silnego bata”?, „PAP” z dnia 19.10.2011 r.

66 Zob. Reform der europäischen Finanzregeln…, op. cit.
67 Rada Europejska 23 paŸdziernika 2011 r., op. cit.
68 Podkreœlono tak¿e, i¿ „Eurogrupa, wraz z Komisj¹ i EBC, nadal bêdzie stanowiæ oœrodek co-

dziennego zarz¹dzania stref¹ euro”. Oœwiadczenie ze szczytu pañstw strefy euro, Bruksela 26 paŸdzier-



sowaæ postulatu uczestniczenia pañstw nienale¿¹cych do strefy euro (bez mo¿liwoœci
g³osowania) w owych spotkaniach69.

IV. Pakt fiskalny

Minister spraw zagranicznych w swoim berliñskim wyst¹pieniu du¿o uwagi po-
œwiêci³ tak¿e paktowi fiskalnemu. Wyrazi³ przekonanie, i¿ po jego ratyfikacji „dyscy-
plina finansowa uleg³aby wzmocnieniu […], dostêp do funduszy ratunkowych mieliby
tylko ci cz³onkowie, którzy przestrzegaj¹ regu³ makrofiskalnych, sankcje sta³yby siê
automatyczne”. Wnioskowa³, ¿e dziêki proponowanym zapisom „kraje uporczywie
³ami¹ce zasady by³yby zawieszone w swoich prawach g³osu”. Podkreœla³ równie¿, ¿e
„Polska od samego pocz¹tku wspiera³a pomys³ nowego traktatu, który uczyni³by Uniê
bardziej skuteczn¹”70.

A. Merkel równie¿ k³ad³a nacisk na stabilizacjê sytuacji za pomoc¹ dzia³añ dyscypli-
nuj¹cych. Cieszy³o j¹ zatem, i¿ dziêki ustaleniom zawartym w pakcie mo¿liwe bêdzie
wzmocnienie dyscypliny finansowej w strefie euro poprzez kontrolê nad bud¿etami kra-
jów pod k¹tem przestrzegania kryteriów deficytu (3% PKB) i d³ugu publicznego (60%
PKB) oraz automatyczne sankcje za ³amanie tych regu³71. Opowiada³a siê równie¿ za tym,
by pañstwa uchwali³y górn¹ granicê zad³u¿enia (0,5% nominalnego PKB), która zostanie
zapisana w ich konstytucjach (tzw. „z³ota regu³a”)72. Dla kanclerz wa¿ne by³o, ¿eby owe
„hamulce zad³u¿enia” by³y wi¹¿¹ce i zawsze stosowane przy zatwierdzaniu bud¿etów73.

Ponadto, zgodnie z intencj¹ ministra Sikorskiego, podczas prac nad paktem fiskal-
nym Merkel opowiada³a siê za równym traktowaniem wszystkich cz³onków UE i prze-
konywa³a, ¿e „ka¿dy kraj spoza strefy euro jest zaproszony do wspó³pracy”74. Kanclerz
zale¿a³o tak¿e na otwartoœci paktu. By³a zdania, ¿e pañstwa spoza strefy euro musz¹
mieæ mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê do wzmocnionych zasad dyscypliny finansowej75.
Jak zaznacza³ Guido Westerwelle „nikt nie zostanie pominiêty. Ale te¿ nikt nie mo¿e
przeszkodziæ tym, którzy chc¹ pod¹¿aæ w kierunku wiêkszej konkurencyjnoœci,
wspó³pracy i koordynacji”76. Równie¿ Wolfgang Schäuble zapewnia³, ¿e nowa formu³a
wzmocnionej wspó³pracy bêdzie otwarta dla Polski77. Rados³aw Sikorski skonstato-
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nika 2011 r., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/125655.pdf.
Zob. równie¿: Barroso: Komisarz Rehn bêdzie zarz¹dza³ euro, „PAP” z dnia 27.10.2011 r.; Po szczy-
cie strefy euro. Van Rompuy: Jest postêp. Porozumienie w œrodê, „PAP” z dnia 24.10.2011 r.

69 Zob. K. Niklewicz, Rada Europejska w Brukseli…, op. cit.
70 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”…, op. cit.
71 Zob. „Polska powiedzia³a jasno, ¿e chce iœæ drog¹ unii stabilnoœci”. Merkel chce zmian, ale nie

podzia³ów w Unii, „PAP” z dnia 2.12.2011 r.
72 Zob. Merkel i Sarkozy przedstawiaj¹ wizje naprawy eurolandu..., op. cit.
73 Zob. „Fiskalpakt ist wichtiger Schritt zu Stabilitätsunion”, 31.01.2012, http://www.ange-

la-merkel.de/page/103_711.htm.
74 Angela Merkel über die Europäische Union…, op. cit.; B. T. Wieliñski, Krew, pot i ³zy Angeli

Merkel…, op. cit.
75 Zob. „Polska powiedzia³a jasno, ¿e chce iœæ drog¹ unii stabilnoœci”…, op. cit.
76 G. Schupelius, Ich will die Vereinigten Staaten von Europa…, op. cit.
77 Zob. A S³ojewska, Nowy traktat podzieli Uniê, „Rzeczpospolita” z dnia 2.12.2011 r.; Schäuble:

Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger…, op. cit.



wa³, i¿ „w tej sprawie, arcywa¿nej dla korelacji si³ w UE na wiele lat, Niemcy s¹ na-
szym sojusznikiem”78.

Traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej

podpisany zosta³ przez przywódców 25 pañstw Unii Europejskiej – poza Wielk¹ Bryta-
ni¹ i Czechami – 2 marca79. W ramach paktu pañstwa strefy euro bêd¹ musia³y utrzy-
mywaæ swój deficyt strukturalny na poziomie nieprzekraczaj¹cym 0,5% nominalnego
PKB. Zobowi¹zanie to bêdzie mo¿na z³amaæ tylko w przypadku powa¿nego za³amania
gospodarczego wywo³anego czynnikami zewnêtrznymi. Pañstwo z d³ugiem powy¿ej
60% PKB bêdzie musia³o go redukowaæ w tempie œrednio 1/20 rocznie. W przypadku
nieprzestrzegania zapisów paktu pañstwo bêdzie mog³o byæ zaskar¿one przez inny kraj
do TS, który bêdzie mia³ prawo do na³o¿enia kary w wysokoœci do 0,1% PKB. Ponadto
umowa wprowadza do porz¹dku prawnego obowi¹zek spotykania siê pañstw strefy
euro przynajmniej dwa razy w roku. Pañstwa nieposiadaj¹ce wspólnej waluty bêd¹
mia³y prawo uczestnictwa w czêœci spotkañ poœwiêconych „konkurencyjnoœci, zmiany
ogólnej struktury strefy euro i podstawowych zasad dotycz¹cych tej strefy” oraz przy-
najmniej raz w roku „w debatach na temat szczegó³owych kwestii dotycz¹cych wdra-
¿ania niniejszego traktatu”. W dokumencie znalaz³ siê tak¿e zapis, ¿e zasady zapisane
w pakcie maj¹ zacz¹æ obowi¹zywaæ w prawie krajowym nie póŸniej ni¿ rok od wejœcia
w ¿ycie traktatu, a w ci¹gu 5 lat od wejœcia w ¿ycie maj¹ zostaæ podjête kroki w celu
w³¹czenia treœci jego postanowieñ do ram prawnych UE80.

Traktat wejdzie w ¿ycie w 2013 r., jeœli zostanie ratyfikowany przez co najmniej
12 pañstw strefy euro.

V. Przyjêcie „szeœciopaku”

Pakiet szeœciu aktów prawnych, który mia³ obowi¹zywaæ we wszystkich pañstwach
cz³onkowskich, postrzegany by³ przez R. Sikorskiego jako ochrona przed istniej¹cym
oraz kolejnymi kryzysami, a tak¿e sposób na pog³êbienie integracji w Unii. Minister
spraw zagranicznych podkreœla³, i¿ „szeœciopak” jest dobrym pocz¹tkiem wyjœcia
z kryzysu, gdy¿ „wniós³ wiêksz¹ przejrzystoœæ i dyscyplinê do finansów pañstw cz³on-
kowskich”. Dziêki niemu „cz³onkowie strefy euro, którzy narusz¹ Pakt Stabilnoœci
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78 A. S³ojewska, Kryzys w strefie euro, „Rzeczpospolita” z dnia 6.12.2011 r.
79 Podczas grudniowego szczytu Wielka Brytania odmówi³a podpisania traktatu. Szwecja, Wêgry

oraz Czechy ostateczn¹ decyzjê o przyst¹pieniu do negocjacji uzale¿nia³y od zgody parlamentów.
Polska i pozosta³e pañstwa nienale¿¹ce do strefy euro wyrazi³y chêæ uczestniczenia w pracach nad
now¹ umow¹ miêdzyrz¹dow¹. Zob. Rada Europejska, Bruksela 9 grudnia 2011 r., Oœwiadczenie
szefów pañstw lub rz¹dów strefy euro, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/PL/ec/126674.pdf; Rada Europejska 9 grudnia 2011 r., Konkluzje, EUCO 139/11, CO EUR 24,
CONCL 6, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/126721.pdf; A. S³o-
jewska, Kryzys podzieli³ Uniê, „Rzeczpospolita” z dnia 10.12.2011 r.; Brak porozumienia po 10 godzinach
rozmów. Europa bez nowego traktatu. Cameron powiedzia³ NO, „PAP” z dnia 9.12.2011 r.

80 Zob. Traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, op. cit.
Zob. równie¿: K. Pop³awski, Pakt fiskalny – „twarde j¹dro” Europy na niemieckich warunkach
gospodarczych, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-03-07/pakt-fiskalny-
-twarde-jadro-europy-na-niemieckich-warunkach-gosp; £. Wróblewski, Kryzys Unii Gospodarczej
i Walutowej – przyczyny i dotychczasowe rozwi¹zania, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012, nr 74.



i Wzrostu, bêd¹ poddawani sankcjom prawie niemo¿liwym do zablokowania przez za-
stosowanie presji politycznej. Ponadto «szeœciopak» potwierdza, ¿e zasady mo¿na
wprowadzaæ nie w postaci dyrektyw – które wymagaj¹ wdro¿enia do prawa krajowego
– lecz rozporz¹dzeñ, które s¹ aktami powszechnie i od razu obowi¹zuj¹ce”81.

Równie¿ wed³ug kanclerz niezwykle wa¿ne by³o, by Pakt Stabilnoœci i Wzrostu zo-
sta³ wzmocniony oraz by na pañstwa, które nie przestrzegaj¹ jego postanowieñ szybciej
nak³adane by³y ostrzejsze sankcje82. Przyznawa³a, ¿e „szeœciopak” poszerza zakres
i wzmacnia zasady koordynacji polityk gospodarczych UE, niemniej by³a przekonana,
¿e jego wejœcie w ¿ycie nie wystarczy by zagwarantowaæ, ¿e w przysz³oœci nie
powtórz¹ siê powa¿ne kryzysy w strefie euro83.

Pakiet poszerzy³ zakres nadzoru nad politykami gospodarczymi pañstw cz³onkow-
skich. Zdefiniowano w nim wymogi dotycz¹ce krajowych ram fiskalnych, których im-
plementacja powinna sprzyjaæ stabilnoœci finansowej pañstw UE, motywowaæ do
osi¹gniêcia i utrzymania œredniookresowego celu bud¿etowego (MTO)84. Pañstwa,
które nie osi¹gnê³y MTO, zobowi¹zane zosta³y do corocznej poprawy strukturalnego
salda sektora o co najmniej 0,5% PKB85. Wprowadzono równie¿ wiêksze, wczeœniej-
sze i bardziej efektywne sankcje dla pañstw ³ami¹cych dyscyplinê fiskaln¹. Sankcjono-
wane bêdzie przekroczenie limitu deficytu 3% PKB oraz 60% PKB limitu d³ugu
publicznego. Pañstwo z d³ugiem powy¿ej 60% PKB nie bêdzie mia³o podlegaæ tej pro-
cedurze tylko wtedy, gdy d³ug przewy¿szaj¹cy 60% PKB bêdzie redukowany w tempie
co najmniej 1/20 nadwy¿ki rocznie86. Zgodnie z ustaleniami „szeœciopaku” cz³onkowie
strefy euro, którzy znacz¹co odeszli od swojego MTO i nie podjêli dzia³añ zgodnie
z zaleceniem Rady bêd¹ musieli p³aciæ depozyty (oprocentowane i nieoprocentowane),
a w konsekwencji grzywny siêgaj¹ce 0,2% PKB87. ¯adna z grzywien nie ma jednak¿e
przekraczaæ 0,5% PKB88. Sankcje bêd¹ równie¿ stosowane wobec cz³onków strefy
euro, którzy celowo lub w wyniku powa¿nych zaniedbañ wprowadz¹ w b³¹d w odnie-
sieniu do danych dotycz¹cych deficytu oraz d³ugu publicznego. Na³o¿ona na takie pañ-
stwo cz³onkowskie grzywna wyniesie 0,2% PKB89.
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81 „Polska a przysz³oœæ Unii Europejskiej”, op. cit.
82 Zob. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zu den Hilfen für Griechenland, Steno-

grafische Mitschrift des Deutschen Bundestages, 5.05.2010, http://www.bundesregierung.de/Con-
tent/DE/Regierungserklaerung/2010/2010-05-05-merkel-erklaerung-griechenland.html?nn=430036.

83 Zob. „Polska powiedzia³a jasno, ¿e chce iœæ drog¹ unii stabilnoœci”…, op. cit.; Rede von Bunde-
skanzlerin Angela Merkel beim Jahrestreffen 2012 des World Economic Forums, Davos, 25.01.2012,
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2012/01/2012-01-25-bkin-davos.html?nn=430032;
D. Walewska, Francja i Niemcy maj¹ w³asne propozycje ratowania strefy euro…, op. cit.

84 Zob. rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011…, op. cit.
85 Zob. rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011…, op. cit.
86 Zob. rozporz¹dzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniaj¹ce roz-

porz¹dzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaœnienia procedury nadmiernego defi-
cytu, 23.11.2011, „Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej”, L 306, t. 54, 23 listopada 2011 r.,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0033:0040:PL:PDF.

87 Zob. rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011…, op. cit.
88 Zob. rozporz¹dzenie Rady (UE) nr 1177/2011…, op. cit.
89 Zob. rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011…, op. cit.



Wiêkszoœæ zapisów „szeœciopaku”, z wyj¹tkiem dyrektywy90, która musi byæ trans-
ponowana do prawa narodowego, zaczê³a obowi¹zywaæ 20 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Ustaw UE, czyli jeszcze w trakcie trwania polskiej prezydencji.

* * *

Przemówienie Rados³awa Sikorskiego by³o prób¹ redefinicji roli RFN w Unii Euro-
pejskiej oraz stosunków polsko-niemieckich. Nie bez przyczyny podkreœla³, ¿e jest
pierwszym ministrem spraw zagranicznych, który powie, ¿e mniej siê obawia niemiec-
kiej potêgi ni¿ bezczynnoœci oraz wzywa³ do wziêcia odpowiedzialnoœci i przewodze-
nia reformom. Przes³anie to zosta³o pozytywnie przyjête przez polityków niemieckich.
Obecny na sali Guido Westerwelle skomentowa³, i¿ wyeksponowanie roli Niemiec dla
rozwoju Europy „zaszczyca i pokazuje, jak stabilne i pe³ne zaufania sta³y siê stosunki
polsko-niemieckie”. Polityk skonstatowa³, i¿ „potwierdza siê, ¿e s³uszne by³o za³o¿enie
niemieckiej polityki zagranicznej, i¿ chcemy mieæ z Polsk¹ tak samo intensywne partner-
stwo, jakie przez dziesiêciolecia zbudowaliœmy z Francj¹” dodaj¹c, i¿ owo partnerstwo
siê umacnia91. Podobne s³owa mo¿na by³o us³yszeæ z ust Angeli Merkel, która oœwiad-
czy³a, ¿e szczególnie cieszy j¹, „¿e s³owa polskiego ministra spraw zagranicznych wyra-
¿aj¹ wielkie zaufanie. To dowód na to, jak pozytywnie rozwinê³y siê nasze stosunki”92.

Strona niemiecka, tak jak oczekiwa³ tego polski minister spraw zagranicznych, przy-
chyla³a siê do pogl¹du, i¿ istnieje ryzyko rozpadu Unii Europejskiej przez pog³êbiaj¹cy siê
kryzys zad³u¿eniowy pañstw strefy euro93. Politycy przyznawali tak¿e, i¿ RFN wielokrot-
nie ³ama³a postanowienia Paktu Stabilnoœci i Wzrostu. Kanclerz skonstatowa³a wrêcz, i¿
Niemcy i Francja os³abi³y Pakt, odbieraj¹c Trybuna³owi Sprawiedliwoœci mo¿liwoœæ za-
skar¿enia pañstw ³ami¹cych jego zasady94. Zdawano sobie tak¿e sprawê, i¿ jeœli gospodar-
ki s¹siadów RFN zwolni¹ lub za³ami¹ siê, tak¿e Niemcy na tym ucierpi¹95. Zatem z racji
tego, i¿ s¹ najwiêkszym beneficjentem istniej¹cych porozumieñ oraz rozmiarów i historii
kraju Niemcy wziê³y na siebie odpowiedzialnoœæ i przewodzi³y reformom96. Tyle ¿e owo
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90 Zob. dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram bud¿eto-
wych pañstw cz³onkowskich, 23.11.2011, „Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej”, L 306, t. 54, 23 listopada
2011 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041: 0047:PL:PDF.

91 Zob. „Historycznie wa¿ne, wielkie przemówienie europejskie”. „Zaszczyca nas to”. Niemcy
wychwalaj¹ Sikorskiego, „PAP” z dnia 29.11.2011 r.

92 Angela Merkel über die Europäische Union…, op. cit.
93 A. Merkel wielokrotnie mówi³a, ¿e „jeœli Euro zawiedzie, ca³y europejski projekt jest zagro¿ony”

(Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Verleihung des Kaiser-Otto-Preises, Magde-
burg, 24.08.2011, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2011/08/2011-08-24-merkel-
-kaiser-otto-preis.html) oraz, ¿e „jeœli Euro poniesie pora¿kê, Europa równie¿” (Merkel: Der Euro
– weit mehr als Währung…, op. cit.).

94 Zob. Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Jahrestreffen 2012 des World Economic
Forums…, op. cit.

95 Zob. Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des „Führungstreffens Wirtschaft
2011” der Süddeutschen Zeitung am 17. November 2011, Berlin, 17.11.2011, http://www.bundesre-
gierung.de/Content/DE/Rede/2011/11/2011-11-17-merkel-sz.html?nn=430032.

96 Zob. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat am 25. und 26. März,
25.03.2010, Stenografische Mitschrift des Deutschen Bundestages, http://www.bundesregie-
rung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2010/2010-03-26-merkel-erklaerung-eu-rat.html?nn=430036;
Merkel: Europa ist unser Glück…, op. cit.



przewodnictwo przez d³u¿szy czas polega³o na uzgadnianiu sposobów wyjœcia z kryzysu
w bardzo w¹skim gronie, przede wszystkim miêdzy A. Merkel i N. Sarkozym, a póŸniej
przedstawianiu ich pozosta³ym pañstwom cz³onkowskim, co niewiele mia³o wspólnego
z metod¹ wspólnotow¹ i rodzajem przewodnictwa postulowanym przez polskiego ministra
spraw zagranicznych. Prawdopodobnie pod wp³ywem berliñskiego wyst¹pienia na po-
cz¹tku 2012 r. kanclerz wyrazi³a przekonanie, ¿e owo przewodniczenie reformom nie
mo¿e polegaæ na narzucaniu niemieckiej wizji. Jak podkreœla³a „przede wszystkim musi-
my porozumieæ siê w Europie co do wspólnej drogi [wyjœcia z kryzysu]”97. Podobnego
zdania by³ W. Schäuble, który bêd¹c przekonany, ¿e „Europa nie mo¿e opieraæ siê o za-
sadê hegemonii” oœwiadczy³, i¿ RFN nie chce panowaæ, „ale jako najwiêksza gospodar-
ka europejska ponosi za Uniê szczególn¹ odpowiedzialnoœæ” oraz konstatowa³, ¿e „co
jest dobre dla Europy, jest dobre dla Niemiec”98.

Stanowisko to nie mog³o nie ucieszyæ R. Sikorskiego, który nawo³ywa³ do powrotu
do myœlenia w kategoriach wspólnotowych i opowiada³ siê za rozwi¹zaniami niedo-
puszczaj¹cymi do pog³êbienia podzia³ów miêdzy stref¹ euro i pañstwami pozosta-
j¹cymi poza ni¹. Szczególnie widoczne by³o to w podejœciu ministra do zamiaru
skonstruowania rz¹du gospodarczego oraz stworzenia paktu fiskalnego. Minister przy-
chylny by³ pomys³owi œciœlejszej wspó³pracy gospodarczej pañstw strefy euro, ale z za-
strze¿eniem, by wynik reform móg³ byæ zaakceptowany przez wszystkie 27 pañstw
oraz by nie doprowadziæ do podzia³u i integracji dwóch prêdkoœci. Opowiada³ siê
zatem za uczestnictwem pañstw nienale¿¹cych do strefy euro w spotkaniach tych¿e
pañstw (bez prawa g³osu). Przy istotnym wspó³udziale Polski uda³o siê podkreœliæ po-
trzebê zagwarantowania spójnoœci dzia³añ prowadzonych w strefie euro i w Unii Eu-
ropejskiej. Niestety nie wi¹za³o siê to, mimo przychylnoœci strony niemieckiej,
z mo¿liwoœci¹ uczestniczenia pañstw cz³onkowskich pozostaj¹cych poza stref¹ euro
w spotkaniach rz¹du gospodarczego. Równie¿ pañstwa, które ratyfikuj¹ pakt fiskalny
nie bêd¹c jeszcze w strefie euro, nie bêd¹ mog³y uczestniczyæ we wszystkich spotka-
niach pañstw, których walut¹ jest euro. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e dziêki zabie-
gom Sikorskiego i prezydencji, i ich wsparciu przez Berlin, miêdzyrz¹dowy pakt
stabilnoœci jest otwarty na kraje spoza tej¿e strefy.

Owo wspólnotowe podejœcie mia³o swój oddŸwiêk równie¿ w poparciu przez mini-
stra spraw zagranicznych wzmocnienia i rozszerzenia kompetencji Komisji Europej-
skiej oraz Parlamentu Europejskiego w kontekœcie pog³êbiania integracji w kierunku
unii politycznej. Sikorski, w tym duchu, zaproponowa³ równie¿ po³¹czenie stanowiska
Przewodnicz¹cych Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Pomys³y te po³¹czone
zosta³y w przemówieniu ze zwiêkszeniem legitymizacji demokratycznej tych¿e insty-
tucji i stanowiska. Wspiera³y ponadto œmia³e plany dotycz¹ce przysz³ych kompetencji
instytucji unijnych polityków niemieckich, którzy sugerowali, ¿e w przysz³oœci KE sta-
nie siê swego rodzaju rz¹dem europejskim z wybieranym w bezpoœrednich wyborach
przewodnicz¹cym, natomiast RE bêdzie izb¹ wy¿sz¹. Jednoznaczne poparcie g³êbszej
integracji umo¿liwi³o R. Sikorskiemu nawi¹zanie bli¿szych kontaktów z G. Westerwelle
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97 Angela Merkel über die Europäische Union…, op. cit.; Ch. Reiermann, M. Sauga, Wir wollen
nicht herrschen, „Der Spiegel” 2011, nr 44.

98 Ch. Reiermann, M. Sauga, Wir wollen nicht herrschen, „Der Spiegel” 2011, nr 44.



i w³¹czenie siê w prace „Grupy ds. Przysz³oœci”. Dziêki temu istniej¹ szanse wcielenia
w ¿ycie czêœci pomys³ów przedstawionych przez ministra spraw zagranicznych RP.

Polityk pozytywnie odniós³ siê równie¿ do zmian kompetencji instytucji unijnych
zaproponowanych zarówno w ramach „szeœciopaku” jak i paktu fiskalnego. Cieszy³o go,
¿e bêd¹ one odgrywa³y wiêksz¹ rolê w nadzorowaniu i korygowaniu bud¿etów pañstw
cz³onkowskich. Zadowolona z rozszerzenia kompetencji Komisji, Parlamentu i Trybu-
na³u by³a tak¿e strona niemiecka, choæ jej propozycje by³y jeszcze dalej id¹ce ni¿ usta-
lenia ostatecznie przyjête. Obie perspektywy rozminê³y siê jednak w kwestii roli
Europejskiego Banku Centralnego – Sikorski ¿yczy³ sobie by sta³ siê on „po¿yczko-
dawc¹ ostatniej szansy”, A. Merkel by³a natomiast przekonana, ¿e ma on zachowaæ
pe³n¹ niezale¿noœæ i wykluczy³a emitowanie euroobligacji przez bank jako sposób na
rozwi¹zanie kryzysu zad³u¿enia w strefie euro. W praktyce dzia³ania banku bli¿sze
by³y rozwi¹zaniom proponowanym przez ministra ni¿ przez kanclerz.

R. Sikorski k³ad³ tak¿e, podobnie jak rz¹d RFN, spory nacisk na stabilizacjê sytuacji
pogr¹¿onych w kryzysie pañstw cz³onkowskich oraz zapobie¿enie jego rozprzestrze-
nianiu siê za pomoc¹ dyscyplinuj¹cych aktów prawnych. Faworyzowa³ przy tym zapi-
sy „szeœciopaku” jako obowi¹zuj¹ce we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ w pracach nad pakietem aktów prawnych oraz paktem fiskalnym szcze-
góln¹ rolê odegra³a kanclerz RFN, której dzia³ania doprowadzi³y do przeforsowania
praktycznie wszystkich jej propozycji dotycz¹cych wymogów i sankcji dla pañstw
³ami¹cych dyscyplinê fiskaln¹. G³ównie dziêki determinacji A. Merkel prace nad pak-
tem zosta³y zakoñczone, a dokument podpisany przez 25 pañstw. Strona polska, zga-
dzaj¹c siê z niemieckimi postulatami, sta³a przede wszystkim na stra¿y jednoœci
i odgrywa³a rolê poœrednika miêdzy cz³onkami UE99.

Z ca³¹ pewnoœci¹ przemówienie ministra Sikorskiego da³o pozytywny impuls do reform
instytucji unijnych i rozwoju stosunków polsko-niemieckich100. Czy jego potencja³ zosta³
w pe³ni wykorzystany, oka¿e siê podczas debat nad zmian¹ kszta³tu Unii Europejskiej.

Summary

The role of the Federal Republic of Germany as perceived by the Polish Presidency

of the Council of the European Union

This paper is an attempt to answer the question of the role R. Sikorski attributed to Germany
during the Polish Presidency. Its aim is to examine the main proposals of the Minister of Foreign
Affairs to combat the deepening debt and crisis of confidence in terms of their compliance with
the proposals of the representatives of the German government. It is also an attempt to answer the
question of whether, and if so how, the Minister’s speech affected Polish-German relations.
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99 Zob. A. Widzyk, Walka o jednoœæ UE znakiem firmowym polskiej prezydencji, „PAP” z dnia
27.12.2011 r.

100 Sam minister z satysfakcj¹ stwierdza³, ¿e po nim „Niemcy da³y przyzwolenie Europejskiemu
Bankowi Centralnemu na dokapitalizowanie banków w strefie euro […], co przyt³umi³o kryzys. Po
drugie, Niemcy wybrali na swego prezydenta Joachima Gaucka, który z pierwsz¹ podró¿¹ zagra-
niczn¹ przyby³ do Warszawy”. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o za³o¿eniach polskiej po-
lityki zagranicznej w 2012 roku…, op. cit.
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