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Merkollande?

Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej

w okresie rz¹dów prezydenta Françoisa Hollande’a

W latach 2010–2012 bilateralna wspó³praca francusko-niemiecka zarówno w Unii
Europejskiej, jak i na p³aszczyŸnie dwustronnej uleg³a zacieœnieniu, a jej g³ównym
spoiwem by³o wspólne d¹¿enie do przezwyciê¿enia nastêpstw kryzysu finansowego
strefy euro. Powœci¹gliwej i ch³odnej kanclerz Angeli Merkel uda³o siê nawi¹zaæ dobry
kontakt z impulsywnym i hyperaktywnym prezydentem Nicolasem Sarkozy’m. Pod
presj¹ wydarzeñ, czêsto dochodzi³o do improwizowanych dwustronnych spotkañ Mer-
kel–Sarkozy lub konsultacji w ramach posiedzeñ Rady Europejskiej. Pomimo, ¿e kry-
zys ujawni³ ró¿nice zdañ pomiêdzy Pary¿em i Berlinem w kwestii jego rozwi¹zania,
raczej to cementowa³o francusko-niemieck¹ za¿y³oœæ, ani¿eli by³ Ÿród³em powa¿nych
konfliktów. Na zewn¹trz dbano o pozory tak daleko id¹cej za¿y³oœci, ¿e Sarkozy’ego
i Merkel zaczêto uwa¿aæ za nieroz³¹czn¹ parê i – nieco ¿artobliwie – okreœlaæ jako
„Merkozy” (Koszel, 2011, s. 69–78).

29 stycznia 2012 w wywiadzie dla oœmiu stacji telewizyjnych Sarkozy wychwala³
Niemcy i dawa³ za przyk³ad do naœladowania ich osi¹gniêcia gospodarcze i spo³eczne
(Brunet, 2012; Angela Merkel, 2012; Pszczó³kowska, 2012). Z kolei 6 lutego po spot-
kaniu rz¹dów francuskiego i niemieckiego w Pary¿u, kanclerz Merkel w wywiadzie dla
telewizji niemieckiej ZDF i francuskiej France 2 oficjalnie popar³a aspiracje N. Sarko-
zy’ego do reelekcji na fotel prezydenta, co nigdy dot¹d we wzajemnych relacjach nie
mia³o miejsca. Widaæ by³o wyraŸnie, ¿e kanclerz obawia³a siê, ¿e po przejêciu w³adzy
we Francji przez nieprzewidywalnego socjalistê François Hollande, bliska wspó³praca
Berlina i Pary¿a stan¹æ mog³a pod znakiem zapytania. W wielu wywiadach i przemó-
wieniach podczas walki wyborczej Hollande, w przeciwieñstwie do Sarkozy’ego, nie
zgadza³ siê, by Europa dalej zaciska³a pasa wed³ug twardej recepty niemieckiej przy-
wódczyni i domaga³ siê renegocjacji paktu fiskalnego. Interesuj¹ce, ¿e w³¹czenie siê
kanclerz Niemiec w kampaniê wyborcz¹ we Francji zosta³o zgodnie negatywnie sko-
mentowane po obu stronach Renu (Rohr, 2012; Minkmar, 2012; Pourqui, 2012; Bart,
2012).

30 stycznia 2012 na szczycie w Brukseli unijni przywódcy zatwierdzili pakt fiskal-
ny, którego celem by³o zaostrzenie dyscypliny bud¿etowej, a tym samy poprawa wiary-
godnoœci pañstw strefy euro wobec rynków finansowych. Zawiera³ on m.in. now¹ z³ot¹
regu³ê wydatkow¹, maj¹c¹ zapobiec zad³u¿aniu pañstw euro w przysz³oœci. Wed³ug
niej roczny deficyt strukturalny kraju objêtego paktem nie mo¿e przekroczyæ 0,5%
nominalnego PKB. Kraje bêd¹ musia³y j¹ wdro¿yæ do prawa narodowego, najlepiej
konstytucji. Pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zywa³y siê do redukcji zad³u¿enia wew-
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nêtrznego i trzymania go na pu³apie do 60% PKB w skali rocznej. Mo¿na bêdzie odejœæ
od tych ustaleñ, ale tylko przy nadzwyczaj ostrej recesji. Porozumienie u³atwi te¿
nak³adanie sankcji finansowych na kraje euro, które przekraczaj¹ dozwolony próg defi-
cytu bud¿etowego (3% PKB). W tej kwestii pakt fiskalny przewiduje istotn¹ rolê dla
Komisji Europejskiej oraz Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE. To Komisja Europejska bê-
dzie kontrolowaæ wdra¿anie nowych zasad fiskalnych, a Trybuna³ orzekaæ kary finan-
sowe dla pañstw, które nie wdro¿¹ regu³y wydatkowej. Kary w wysokoœci do 0,1%
PKB kraju zasil¹ przysz³y fundusz ratunkowy dla eurolandu. Ratyfikacja paktu by³aby
dla krajów euro warunkiem uzyskania pomocy z nowego, wartego 500 mld euro, fun-
duszu ratunkowego eurolandu (European Stability Mechanism – ESM), który rozpocz-
nie funkcjonowanie w lipcu 2012 r. Budz¹ce spore kontrowersje kwestie udzia³u
pañstw niebêd¹cych cz³onkami euro w posiedzeniach „17” rozwi¹za³a Francja, a Niem-
cy tylko przychyli³y siê do tej opinii. Postanowiono, ¿e pañstwa spoza euro bêd¹ mog³y
byæ dopraszane na tematyczne szczyty strefy euro, dotycz¹ce konkurencyjnoœci, za-
trudnienia, globalnej strategii euro oraz „przynajmniej raz w roku” na szczyty dotycz¹ce
wdra¿ania paktu fiskalnego. Gotowoœæ do podpisania paktu wyrazi³y wszystkie kraje
UE oprócz Wielkiej Brytanii oraz Czech, które podtrzyma³y opiniê o koniecznoœci
wczeœniejszych konsultacji w parlamencie (Pour l’euro, 2012; Fortschritte, 2012;
S³ojewska, Gostyñska, Tokarski, 2012).

Ostatnim akordem intensywnego wspó³dzia³ania pomiêdzy Merkel i Sarkozym
by³o podpisanie 2 marca 2012 r. przez 25 przywódców krajów UE (bez Zjednoczonego
Królestwa i Czech) w Brukseli nowego traktatu miêdzyrz¹dowego okreœlaj¹cego zasa-
dy wzmacniania dyscypliny finansowej w Unii Europejskiej. Jego oficjalna nazwa
brzmia³a: „Traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej” (Treaty on the stability, coordination and management in the Economic and
Monetary Union). Zawiera³ on wszystkie postanowienia podjête na spotkaniu Rady
Europejskiej w koñcu stycznia 2012 r. Umowa mia³a wejœæ w ¿ycie 1 stycznia 2013
roku, przy za³o¿eniu, ¿e do tego czasu bêdzie ratyfikowana przez co najmniej 12 z 17
pañstw strefy euro (Treaty on the stability, 2012).

Niemcy okazywali niema³e zadowolenie z osi¹gniêtego porozumienia, choæ opo-
nenci w niemieckim parlamencie wskazywali, ¿e brak prawnej mo¿liwoœci wyst¹pienia
z paktu powoduje, ¿e RFN po „wieczne czasy” zwi¹¿e swoje losy z Uni¹ Europejsk¹.
Podczas konferencji prasowej kanclerz A. Merkel z naciskiem jednak podkreœla³a, ¿e
pakt stanowi nowy rozdzia³ w przezwyciê¿aniu kryzysu i powa¿ny krok na drodze
do unii stabilizacji, a w dalszej perspektywie zawiera elementy pozwalaj¹ce przejœæ
w krótkiej perspektywie do unii politycznej (Schritt auf dem Weg zu einer Stabilitäts-
union und auch zu Elementen einer politischen Union innerhalb sehr kurzer Frist zu
gehen). Wyra¿a³a nadziejê, ¿e przyjête porozumienia bêd¹ œciœle respektowane i zwy-
ciê¿y odpowiedzialnoœæ. Silnie opowiada³a siê za pobudzaniem wzrostu w unijnych
pañstwach i nadaniem nowych bodŸców gospodarce i nowych impulsów dla wzrostu
konkurencyjnoœci europejskich produktów na rynkach œwiatowych (Pressekonferenz,
Fiskalpakt, 2012).

Kampania wyborcza we Francji w du¿ym stopniu koncentrowa³a siê na ró¿nych
propozycjach sk³adanych przez 10 kandydatów do fotela prezydenckiego, a doty-
cz¹cych recept na wyjœcie z kryzysu gospodarczego i wzmocnienia pozycji Francji
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w Unii Europejskiej i na œwiecie. Po pierwszej turze wyborów 22 kwietnia 2012 r. na
placu boju pozostali tylko Sarkozy i Hollande. W tej sytuacji zarysowa³a siê przewaga
kandydata socjalistów, gdy¿ dotychczasowi pretendenci – Jean-Luc Mélenchon (Front
Lewicy) i Eva Joly (Europa Ekologia-Zieloni) jednoznacznie opowiedzieli siê za Hol-
lande’m. Zgodnie z przewidywaniami, Marine Le Pen (Front Narodowy) og³osi³a
1 maja 2012 r., ¿e odda g³os niewa¿ny (vote blanc). N. Sarkozy mimo tego do³¹czy³ do
swego programu niektóre z propozycji wyborczych Le Pen, by przyci¹gn¹æ jej elekto-
rat. Centrysta François Bayrou (Ruch Demokratyczny), wprawdzie historycznie bli¿-
szy by³ kierowanej przez Sarkozy’ego Unii na Rzecz Ruchu Ludowego to jednak na
konferencji prasowej potwierdzi³, ¿e bêdzie g³osowaæ na Hollande’a. 6 maja 2012 wy-
bory wygra³ przywódca socjalistów zdobywaj¹c 51,64% g³osów. N. Sarkozy przegra³,
zajmowa³ urz¹d prezydencki do 15 maja 2012 r., po czym wycofa³ siê z czynnego ¿ycia
politycznego (Résultats, 2012; François Hollande, 2012).

Jak siê tego spodziewano, wybór 6 maja 2012 r. F. Hollande’a na siódmego prezy-
denta V Republiki spowodowa³ oziêbienie relacji francusko-niemieckich. Nowy pre-
zydent w kampanii wyborczej ostro protestowa³ przeciwko oszczêdnoœciowej polityce
A. Merkel w strefie euro bez stworzenia mechanizmów pobudzaj¹cych wzrost gospo-
darczy i zwiêkszenie zatrudnienia (Merkel und Hollande auf Kollisionskurs, 2012).
Niemiecka prasa wytyka³a kanclerz Merkel, ¿e preferowa³a Sarkozy’ego, nie trakto-
wa³a obu kandydatów w jednakowy sposób i nie zaprosi³a Hollande’a do odwiedzin
w Berlinie. Komentowano, ¿e zwyciêstwo socjalisty szefowa rz¹du musi zaakcepto-
waæ, ale nie przyjdzie jej to ³atwo i dopiero pierwsze miesi¹ce rz¹dów Hollande’a po-
ka¿¹ jego prawdziwe oblicze (Brössler, 2012; Nelles, 2012; Nonnenmacher, 2012;
Wiegel, 2012).

OdpowiedŸ na pytanie o przysz³oœæ wspó³pracy Niemiec i Francji da³a ju¿ pierwsza
zagraniczna wizyta francuskiego prezydenta elekta, z³o¿ona jeszcze w dniu jego za-
przysiê¿enia. 15 maja 2012 r. F. Hollande przyby³ do Berlina, aby podtrzymaæ dobr¹
wspó³pracê obu pañstw, ale jak sam zaznaczy³ „bez ukrywania dziel¹cych ich ró¿nic”.
W tym samym duchu brzmia³a odpowiedŸ kanclerz Merkel, która podkreœli³a odpowie-
dzialnoœæ Berlina i Pary¿a za „dobry rozwój Europy”.

Kanclerz A. Merkel z trudem uda³o siê pozyskaæ nowego prezydenta Francji dla
koncepcji unii fiskalnej, który pocz¹tkowo nie da³ jednoznacznej odpowiedzi na pyta-
nie, czy Francja ratyfikuje pakt fiskalny, mocno nalega³ natomiast na uruchomienie
mechanizmów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Nie chc¹c ju¿ na pocz¹tku
wchodziæ w polityczne zwarcie, Merkel obieca³a do czerwca 2012 r. wypracowaæ wspól-
ne propozycje dotycz¹ce polityki wzrostu i zatrudnienia (Weiland, 2012; Merkel und
Hollande, 2012).

Te propozycje uzale¿nienia de facto wprowadzenia unii fiskalnej od dzia³añ na
rzecz zwiêkszenia zatrudnienia, walki z bezrobociem i uruchomienia mechanizmów
stymuluj¹cych gospodarkê znalaz³y silnie poparcie czo³ówki niemieckich socjal-
demokratów. W dniu pobytu francuskiego prezydenta w Berlinie, Sigmar Gabriel,
Frank-Walter Steinmeier i Peer Steinbrück, g³oœno domagali siê uzupe³nienia unii fis-
kalnej o pakt zatrudnienia i wzrostu. Argumentowali, ¿e ostry kurs na oszczêdnoœci
przyniesie recesjê i spadek wp³ywów podatkowych, co uderzy w politykê spo³eczn¹
pañstw cz³onkowskich. Restrykcje i zaciskanie pasa przez spo³eczeñstwa po³udnia Eu-
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ropy mog¹ odwróciæ te narody od UE i nawet pogrzebaæ tamtejsze demokracje. Kon-
kretnie ¿¹dano, aby przy wprowadzaniu dyscypliny finansowej stworzyæ program
wzrostu i zatrudnienia, natychmiastowego nakreœlenia programu walki z bezrobociem
wœród m³odzie¿y, umorzenia czêœci d³ugów pañstw po³udnia strefy euro, wiêkszego
zaanga¿owania Europejskiego Banku Inwestycyjnego w projekty rokuj¹ce nadzieje na
wzrost gospodarczy i europejskiej kontroli nad bankami. Dodatkowo sugerowano opo-
datkowanie sektora finansowego od transakcji kapita³owych i aby to rz¹d federalny,
a nie kraje zwi¹zkowe i samorz¹dy ponosi³y ciê¿ary wprowadzenia unii fiskalnej (Die
Bedingungen, 2012; SPD-Troika, 2012; SPD stellt, Unter Brüdern, 2012).

Od pocz¹tku objêcia urzêdu przez nowego prezydenta Francji zauwa¿yæ mo¿na
by³o zmianê jego modelu wspó³pracy z Niemcami. Dot¹d w najwa¿niejszych kwe-
stiach polityki europejskiej, a zw³aszcza w sprawach kryzysu strefy euro przywódcy
obu pañstw spotykali siê na nieformalnych, poufnych posiedzeniach i wypracowywali
wspólne stanowisko. Nastêpnie by³o ono komunikowane pozosta³ym partnerom z Unii
Europejskiej i najczêœciej przyjmowane do realizacji. Jak pokaza³y szczyty UE w koñ-
cu maja i w czerwcu 2012 r., Hollande w kontaktach z Niemcami okaza³ wiêksz¹ aser-
tywnoœæ i doœæ ostentacyjne szuka³ sojuszników dla swoich koncepcji w Hiszpanii
i W³oszech (Hilz, 2013, s. 28–29).

Przykr¹ niespodziank¹ dla kanclerz Merkel by³a pora¿ka koncepcji wypromowania
niemieckiego ministra finansów Wofganga Schäuble na stanowisko przewodnicz¹cego
eurogrupy na posiedzeniu Rady Europejskiej 28–29 czerwca 2012 r. Na tydzieñ przed
szczytem Francja zarekomendowa³a na to stanowisko Pierre’a Moscovici by³ego mini-
stra ds. europejskich za rz¹dów premiera Lionela Jospina i ministra gospodarki finan-
sów i handlu zagranicznego w niedawno utworzonym gabinecie Jeana-Marca Ayraulta.
W tych okolicznoœciach Niemcy wycofa³y kandydaturê Schäublego i przewodni-
cz¹cym grupy ministrów finansów krajów strefy euro pozosta³ jej dotychczasowy szef
Jean-Claude Juncker. Wynik personalnych rozgrywek okaza³ siê jednak niekorzystny
dla Niemiec. Aby zwiêkszyæ szanse swojego ministra na przejêcie kierownictwa w eu-
rogrupie, RFN zrezygnowa³a z reelekcji Thomasa Mirowa na szefa Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju. W bardzo podobnej intrydze, na pocz¹tku 2012 roku,
Francji uda³o siê zablokowaæ mianowanie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
Jõrga Asmussena na stanowisko g³ównego ekonomisty EBC, wysuwaj¹c w ostatniej
chwili kontrkandydata (Ciechanowicz, Sadowski, 2012).

Ponadto w kwestiach obronnoœci i bezpieczeñstwa pierwsze decyzje Françoisa Hol-
lande’a, który trzymaj¹c siê obietnic wyborczych zapowiedzia³ wycofanie wojsk fran-
cuskich z Afganistanu do koñca 2012 r., wywo³a³y konsternacjê w Berlinie, gdy¿
wiêkszoœæ sojuszników z NATO podawa³a datê koñca 2014 r. Jeszcze przed szczytem
Paktu w Chicago, Thomas de Maizière, minister obrony RFN, apelowa³ do Hollande’a
o zmianê stanowiska, ten jednak na razie jedynie z³agodzi³ deklaracje. Berlin du¿o bar-
dziej zaniepokoi³a sugestia francuskiego prezydenta z 30 maja 2012 r. o mo¿liwoœci
militarnej interwencji w Syrii. Oœwiadczenie Hollande’a wywo³a³o w RFN zaskocze-
nie, podobnie jak ambitne wczeœniejsze plany Sarkozy’ego budowy koalicji do projek-
towanego ataku na Libiê.

Hollande odziedziczy³ równie¿ po poprzedniku niemiecko-francuski konflikt w eu-
ropejskiej korporacji lotniczo-zbrojeniowej EADS (European Aeronautic Defence and
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Space Company), utworzonej przez grupy przemys³owe z Niemiec, Francji i Hiszpanii
w 2000 r., a zw³aszcza do jej sztandarowego produktu Airbusa. Chodzi³o o rów-
nomierny podzia³ kompetencji kierowniczych, kosztów pracy i zadañ przy produkcji
tego samolotu oraz zwiêkszenie francuskiego udzia³u w akcjach korporacji, co automa-
tycznie przek³ada³o siê na powiêkszenie rz¹dowych wp³ywów w EADS. Podczas bila-
teralnych konsultacji w Tuluzie 16 lipca 2007 r. kanclerz Merkel wysz³a naprzeciw
oczekiwaniom Pary¿a i zgodzi³a siê na francuskie propozycje. Zrezygnowano ponadto
z podwójnego kierownictwa w EADS. Uzgodniono, ¿e szefem EADS pozostanie Fran-
cuz Louis Gallois, a prezesem Airbusa Thomas Enders. Da³o to jednak¿e taki efekt, ¿e
dosz³o do rywalizacji miêdzy mened¿erami z Niemiec i Francji o decyduj¹cy g³os
w koncernie co mia³o znaczenie nie tylko ambicjonalne i presti¿owe. Berlin obawia³ siê
(nie bezpodstawnie), ¿e przewaga Francuzów doprowadzi do os³abienia znaczenia fa-
bryk koncernu znajduj¹cych siê w Niemczech, a co za tym idzie – zwolnieñ pracowni-
ków i odciêcia od nowych technologii.

Mniej kontrowersji ani¿eli siê spodziewano budzi³a kwestia energetyki j¹drowej.
Francja za rz¹dów Sarkozy’ego d¹¿y³a do budowy nowych elektrowni atomowych
i zwiêkszenia udzia³u energii j¹drowej w ogólnym bilansie UE, aby uniezale¿niæ siê od
dostaw surowców rosyjskich i bliskowschodnich. Dziêki rozbudowanemu parkowi
j¹drowemu Francja korzysta z jednych z najni¿szych cen energii elektrycznej w Euro-
pie i ma jeden z najni¿szych na œwiecie wskaŸników emisji CO2/PKB, podczas gdy
wskaŸnik niemiecki jest o 62% wy¿szy od francuskiego. Pary¿ uwa¿a³ energiê ato-
mow¹ za przysz³oœæ, gdy¿ 75% jej produkcji pochodzi z reaktorów bêd¹cych wytwo-
rem francuskiej myœli technologicznej. W RFN spo³eczeñstwo w coraz wiêkszym
stopniu identyfikowa³o siê z twardo stawianymi przez opozycjê „zielon¹” ¿¹daniami
zamkniêcia wszystkich niemieckich si³owni j¹drowych do 2022 r. i rz¹d Merkel podj¹³
tak¹ decyzjê bez konsultacji z zachodnim s¹siadem.

Tymczasem nowy prezydent jeszcze w kampanii wyborczej zadeklarowa³ zamkniê-
cie 24 spoœrod 58 reaktorów atomowych i zmniejszenie do 2025 r. francuskiej zale¿noœci
od energii atomowej ze wspomnianych 75% do 50% przy równoczesnym wzroœcie po-
zyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Zapowiada³ zdecydowan¹ dywersyfikacjê
Ÿróde³ energii i gruntown¹ modernizacjê francuskiego przemys³u atomowego (Hollan-
de). Nowa filozofia myœlenia i koncepcje francuskiego przywódcy sprowadza³y siê do
wprowadzenia wizji zrównowa¿onej, gdzie energetyka j¹drowa bêdzie wprawdzie od-
grywa³a kluczow¹ rolê, ale nie bêdzie to jedyny model energetycznego rozwoju kraju
(M³ynarski, 2013, s. 108).

W po³owie 2012 r. przywódcy Niemiec i Francji najwiêcej uwagi poœwiêcili ratyfi-
kacji paktu fiskalnego. W Republice Federalnej przyjêcie paktu sta³o siê niema³ym pro-
blemem, gdy¿ rz¹dz¹ca koalicja CDU/CSU i FDP potrzebowa³a do tego w Bundestagu
wiêkszoœci dwóch trzecich g³osów. Opozycja mia³a jednak wiele zastrze¿eñ do doku-
mentu. Np. Partia Zielonych domaga³a siê inwestycji w modernizacjê ekologiczn¹, in-
westycji na zwiêkszenie efektywnoœci zasobów surowcowych oraz wprowadzenia
podatku transakcyjnego oraz dodatkowego podatku dochodowego (Die Linke, Ratifi-
zierung).

Ze wzglêdu na fakt, ¿e w koñcu czerwca zbli¿a³ siê termin ratyfikacji uk³adu, ko-
nieczne sta³o siê dla koalicji rz¹dowej wypracowanie kompromisu. W pewnym poœ-
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piechu pomiêdzy Urzêdem Kanclerskim, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem
Gospodarki i Auswärtiges Amt uzgodniony zosta³ piêciostronicowy dokument „Wiê-
cej wzrostu dla Europy: Zatrudnienie – Inwestycje – Innowacje (Mehr Wachstum für
Europa: Beschäftigung – Investitionen – Innovationen). Uwzglêdnia³ on wiele pos-
tulatów opozycji socjaldemokratycznej i „Zielonych”, ale nacisk k³ad³ na reformy
strukturalne w Unii Europejskiej (Bundeskanzlerin, Deutschland, Bundesregierung).
16 czerwca na konwencie partyjnym SPD w Berlinie przyjêto program poparcia paktu
fiskalnego pod warunkiem realizacji wczeœniej przedstawionych postulatów.

Po partyjnych uzgodnieniach, 29 czerwca Niemcy ratyfikowa³y pakt fiskalny oraz
Europejski Mechanizm Stabilnoœci Finansowej (ESM). Jednak prezydent federalny
Joachim Gauck nie móg³ podpisaæ na prze³omie czerwca i lipca 2012 r. ustawy ratyfika-
cyjnej ze wzglêdu na skargi, które wp³ynê³y do Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego
(FTK) w Karlsruhe ze strony Partii Lewicy oraz pierwszy raz w historii RFN ugrupowa-
nia ponadpartyjnego „Wiêcej Demokracji” z podpisami 37 000 obywateli. Zgoda Trybu-
na³u na ratyfikacjê paktu fiskalnego i ESM nast¹pi³a dopiero 12 wrzeœnia 2012 r.
i opatrzona by³a konkretnymi warunkami. Niemcy nie mog³y przekroczyæ pu³apu
190 mld euro gwarancji kredytowej Europejskiego Funduszu Stabilnoœci Finansowej (EFSF)
i zakomunikowaæ to pozosta³ym sygnatariuszom w formie specjalnej noty. Wszystkie
operacje finansowe w sprawie ratowania zad³u¿onych pañstw musia³y byæ najpierw
uzgodnione z parlamentem przez co uzyskiwa³ on du¿y wp³yw na decyzje podejmowane
przez rz¹d w sprawach polityki europejskiej (Bundesverfassungsgericht, 2012).

We wrzeœniu rz¹d federalny notyfikowa³ zastrze¿enia FTK w formie odpowiedniej
noty, która zosta³a przyjêta do wiadomoœci przez 25 sygnatariuszy paktu fiskalnego
oraz ESM. Usunê³o to ostateczna przeszkodê w formalnej ratyfikacji przez Niemcy. Do
paŸdziernika 2012 r. pakt fiskalny ratyfikowa³o osiem pañstw strefy euro, a piêæ z nich
znajdowa³o siê na ostatnim etapie procedur ratyfikacyjnych.

Jakkolwiek pakt fiskalny by³ ostro krytykowany we Francji przez radykaln¹ lewicê,
zielonych, Front Narodowy i zwi¹zki zawodowe, 9 paŸdziernika Zgromadzenie Naro-
dowe g³osami 477 deputowanych przeciwko 70 (21 wstrzyma³o siê od g³osu) ratyfiko-
wa³o to porozumienie. 11 paŸdziernika pakt przyj¹³ Senat. Socjaliœci uzasadniaj¹c
koniecznoœæ ratyfikacji kwestionowali jednoczeœnie zawarte w nim instrumenty pro-
muj¹ce dalsze oszczêdnoœci jako narzêdzia walki z kryzysem. Aby utrzymaæ poli-
tyczn¹ wiarygodnoœæ, – choæ opowiadali siê w wiêkszoœci za ratyfikacj¹ – podwa¿ali
znaczenie paktu lub przedstawiali go jako jeden z wielu elementów reformy UGiW.
W ich przekonaniu dokument ten stanowi³ kompromis umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie
wiêkszej solidarnoœci w strefie euro (La France ratifie, 2012; La France ratifie le trai-
té, 2012; Gostyñska, Liszczyk, 2012). Po przyjêciu paktu fiskalnego przez cz³onków
eurogrupy zgodnie z planem wszed³ on w ¿ycie 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z francusko-niemieckimi ustaleniami, rz¹d A. Merkel wyrazi³ zgodê na
uzupe³nienie paktu fiskalnego o dzia³ania na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Unii Euro-
pejskiej. Do pracy przyst¹pili eksperci obu krajów. 21 czerwca g³osami partii reprezen-
towanych w Bundestagu (poza Die Linke) przyjêta zosta³a wspólna deklaracja na
zbli¿aj¹ce siê obrady Rady Europejskiej. Frakcje parlamentarne domaga³y siê podjêcia
ró¿nych dzia³añ m.in. opodatkowania banków, wzrost zatrudnienia i inwestycji, uru-
chomienie programu zapobiegaj¹cego bezrobociu wœród m³odzie¿y (Pakt, 2013).
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Zastrze¿enia do niemieckich koncepcji oszczêdnoœciowych w przeddzieñ szczytu
zasygnalizowa³y W³ochy i Hiszpania. Rz¹dowi Mariano Rajoy’a zale¿a³o na bezpo-
œredniej pomocy pañstw strefy euro dla ratowania zagro¿onych banków (ok. 100 mld
euro), ale bez podejmowania dzia³añ, które zosta³y narzucone przez UE i MFW Grecji.
W³osi natomiast domagali siê stworzenia mo¿liwoœci lepszej obs³ugi sp³acanych kre-
dytów i umo¿liwiania zaci¹gania nowych nisko oprocentowanych kredytów w postaci
obligacji europejskich (eurbonds) emitowanych przez EBC. Takie pogl¹dy bliskie by³y
prezydentowi Hollande’owi, który musia³ liczyæ siê z tym, ¿e wpadaj¹ca w tarapaty gos-
podarka francuska równie¿ potrzebowaæ bêdzie zastrzyku finansowego w postaci euro-
obligacji. Wspólnie zamierzano izolowaæ kanclerz Merkel w Brukseli i aktywnie wzi¹æ
udzia³ w „wojnie przeciwko oszczêdnoœciom” (Hollande et Monti, 2013; Krauss, 2012;
Hollande drängt, 2012).

Kanclerz Merkel nie sprzeciwia³a siê ¿¹daniom Hiszpanii w kwestii kredytu banko-
wego, ale postulowane przez Francjê emisje euroobligacji traktowa³a – podobnie jak
ko³a gospodarcze w Niemczech – jako niebezpieczne dzia³ania zmierzaj¹ce w kierunku
„uwspólnotowienia d³ugów” w strefie euro. Wyra¿a³a obawê, ¿e nadmierna ich emisja
i sprzeda¿ wywo³a³aby perturbacje w RFN, która ponosi³aby najwiêksze ryzyko jako
najsilniejsza gospodarka UE.

22 czerwca na szczycie niemiecko-francusko-w³osko-hiszpañskim w Rzymie uzgod-
niono wsparcie wzrostu gospodarczego w UE sum¹ 130 mld euro, co mia³o odpowia-
daæ jednemu procentowi PKB ca³ej UE. Nie by³o porozumienia w sprawie emisji
euroobligacji, które prezydent Hollande uwa¿a³ za „niezbêdny instrument” w walce
z kryzysem i zapowiedzia³ kontynuacjê prac w tym zakresie (Milliarden-Programm,
2012; Pressekonferenz Bundeskanzlerin, 2012).

Na szczycie Rady Europejskiej 28–29 czerwca 2012 r. zapad³y wi¹¿¹ce decyzje
i przyjêto Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W konkluzjach ze
spotkania z naciskiem podkreœlono, ¿e Unia Europejska ma podj¹æ dzia³ania w celu
„przywrócenia wzrostu i inwestycji oraz zwiêkszenia zatrudnienia i europejskiej kon-
kurencyjnoœci”. Obiecywano, ¿e UE „bêdzie nadal czyniæ wszystko, co jest konieczne
do ponownego wprowadzenia Europy na œcie¿kê inteligentnego, trwa³ego wzrostu gos-
podarczego sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu” (Rada Europejska).

W wyniku ustaleñ nie 130, lecz 120 miliardów euro mia³o byæ przeznaczone na
wsparcie wzrostu gospodarczego. W³ochy i Hiszpania pocz¹tkowo odmówi³y podpisa-
nia dokumentu twierdz¹c, ¿e najpierw nale¿y przedsiêwzi¹æ krótkoterminowe œrodki,
których te pañstwa potrzebuj¹, aby obni¿yæ koszty kredytów. Dopiero po 13 godzinach
negocjacji oba kraje wycofa³y swoje zastrze¿enia i zgodzi³y siê na podpisanie doku-
mentu. W zamian kanclerz Niemiec obieca³a rozwa¿enie w przysz³oœci kwestii emisji
eurobligacji pod warunkiem ratyfikacji oraz wejœcia w ¿ycie paktu fiskalnego i ESM.
Poszerzanie uprawnieñ pañstw Eurolandu i UE do ewentualnego korzystania z ³atwiej-
szego dostêpu do wspólnotowych gwarancji kredytowych winno jednak zostaæ po-
³¹czone w przysz³oœci ze zobowi¹zaniami zainteresowanych pañstw do rygorystycznego
przestrzegania paktu fiskalnego oraz ustanowieniem zapowiedzianym na szczycie do-
datkowym projekcie utworzenia unii bankowej (Cziomer, 2012).

Zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej, przed szczytem UE 18–19 paŸdziernika
2012 r. Komisja Europejska przygotowa³a raport o realizacji Paktu na rzecz zatrudnie-
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nia i wzrostu. Postulowano jak najszybsze wprowadzenie decyzji czerwcowych w pañ-
stwach cz³onkowskich. Za dalsze priorytety uznano pog³êbienie jednolitego rynku,
utworzenie jednolitego rynku internetowego i wewnêtrznego rynku energii, tworzenie
odpowiednich ram regulacyjnych dla wzrostu, budowanie Unii innowacji, inwestowa-
nie na rzecz wzrostu, tworzenie miejsc pracy i prawdziwego europejskiego rynku pracy
oraz wykorzystanie potencja³u UE w handlu z innymi pañstwami (Realizacja Paktu).
Nie przebi³a siê propozycja ministra W. Schäuble utworzenia urzêdu superkomisarza
UE, który mia³by prawo ingerowania w bud¿ety narodowe pañstw cz³onkowskich eu-
rolandu w razie stwierdzenia uchybieñ i nieœcis³oœci finansowych. Swojego poparcia
odmówili premier Monti i prezydent Hollande (Monti und Hollande, 2012).

Przed unijnym szczytem 18 paŸdziernika w deklaracji rz¹dowej kanclerz Merkel
zapowiedzia³a liczne dzia³ania w kierunku pog³êbienia wspó³pracy pañstw strefy euro.
Na liœcie tej znalaz³o siê zbudowanie wspólnego nadzoru bankowego, forsowana przez
11 pañstw idea podatku od transakcji finansowych p³aconego przez banki, podtrzymanie
pomys³u ustanowienia dysponuj¹cego szerokimi kompetencjami kontrolnymi komisa-
rza ds. gospodarczo-walutowych, zredukowanie prawa weta pañstw cz³onkowskich
w kwestiach istotnych dla funkcjonowania strefy euro i udzielenie wiêkszego demo-
kratycznego mandatu dla instytucji tworzonych w obrêbie eurolandu ³¹cznie z powo-
³aniem specjalnych komisji w Parlamencie Europejskim tylko dla pos³ów pochodz¹cych
z obszaru eurolandu (Regierungserklärung, 2012).

6 listopada 2012 r. premier Ayrault przedstawi³ wdra¿anie Paktu przez Francjê
i punkty ciê¿koœci francuskiego „narodowego” planu. Sprowadzaæ siê to mia³o do ob-
ni¿ki podatku dochodowego i zmniejszenia kosztów pracy, lepszego finansowego do-
radztwa, wspierania dzia³añ innowacyjnych w gospodarce, u³atwiania zatrudnienia
i stworzenia administracyjnego zaplecza dla podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej
(Der nationale Pakt, 2012).

W cieniu debat nad uni¹ fiskaln¹ oraz paktem zatrudnienia i wzrostu przygotowy-
wane by³y uroczystoœci zwi¹zane z 50-letni¹ rocznic¹ podpisania traktatu elizejskiego.
Zanim rozpoczê³y siê oficjalne uroczystoœci dosz³o do tradycyjnego w takiej sytuacji
spotkania przywódców obu pañstw w Reims 8 lipca 2012 r. Pomimo istniej¹cych nie-
porozumieñ i ró¿nic wyra¿ono wolê wspólnego przezwyciê¿ania kryzysu strefy euro,
poniewa¿ jak powiedzia³a Merkel: „Europa to jest coœ wiêcej ani¿eli wspólna waluta”.
Podkreœli³a wagê stosunków francusko-niemieckich dla procesu integracji europej-
skiej. Doda³a, ¿e polityczne urzeczywistnienie unii walutowej i gospodarczej jest
wprawdzie herkulesowym zadaniem, ale Europa temu podo³a i wyjdzie z kryzysu
wzmocniona. W podobnym tonie przemawia³ Hollande stwierdzaj¹c, ¿e francusko-nie-
miecka przyjaŸñ „uskrzydla Europê” (Feierlichkeiten, 2012).

Z okazji 50. rocznicy przemówienia w Ludwigsburgu ówczesnego prezydenta
Francji Charles’a de Gaulle’a do niemieckiej m³odzie¿y, 22 wrzeœnia dosz³o w tym
mieœcie do kolejnej narady Merkel–Hollande. Pary¿ i Berlin rozpoczê³y tym spotka-
niem obchody Niemiecko-Francuskiego Roku. Oboje przywódców po raz kolejny za-
powiedzia³o zwarcie szeregów w celu skuteczniejszej walki z kryzysem w Europie,
opowiedzieli siê te¿ za œciœlejsz¹ wspó³prac¹ krajów strefy euro. „Stanowimy serce Eu-
ropy” – oœwiadczy³ Hollande, podkreœlaj¹c, ¿e zjednoczona Europa jest „przeznacze-
niem obu krajów”. Prezydent Francji nawi¹zuj¹c do niemieckich propozycji pog³êbienia
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integracji zastrzeg³, ¿e nie powinno siê ograniczaæ jej tylko do sektorów finansowego
i bankowego, lecz nale¿y d¹¿yæ do europejskiej unii politycznej i socjalnej. Wyrazi³
przekonanie, ¿e UE przezwyciê¿y nie tylko gospodarczy, lecz tak¿e trapi¹cy j¹ moral-
ny kryzys. Merkel wezwa³a do œciœlejszej wspó³pracy krajów strefy euro. Rz¹dy euro-
landu powinny regularnie spotykaæ siê, by dyskutowaæ nad tym, jak osi¹gn¹æ szybszy
wzrost gospodarczy. Wspólnie podkreœlano, ¿e ich pogl¹dy na uniê bankow¹ nie ró¿ni¹
siê i tylko trzeba zatroszczyæ siê o jakoœæ tego projektu (Deutsch-französische Freund-
schaft, 2012; Hanke, 2012; Hollande fordert, 2012).

Jesieni¹ 2012 r. francusko-niemieckie nieporozumienia na tle dróg wyjœcia z kryzy-
su finansowego strefy euro doœæ nieoczekiwanie nasili³y siê. Kiedy w listopadzie wizy-
tê w Berlinie z³o¿y³ nowy premier Jean-Marc Ayrault otwarcie zarzuci³ gospodarzom
„pouczanie” Francji, która ma sprawdzony model spo³eczny (sprawiedliwoœæ spo³ecz-
na), gospodarczy i dobrze wie jakich nale¿y u¿yæ instrumentów, aby przezwyciê¿yæ
kryzys. Ten absolwent literaturoznawstwa uniwersytetu w Nantes i by³y nauczyciel jê-
zyka niemieckiego otrzyma³ od prezydenta zadanie ocieplenia wzajemnych relacji, ale
nie przychodzi³o mu to ³atwo. Oceniaj¹c na marginesie jego wizyty stan stosunków po-
miêdzy kanclerz Merkel i prezydentem Hollande’m tygodnik „Der Spiegel” pesymi-
stycznie odnotowa³: „w³aœnie teraz w 50-letni¹ rocznicê traktatu elizejskiego, który
zapocz¹tkowa³ przyjaŸñ francusko-niemieck¹ pojawi³a siê troska o przysz³oœæ tande-
mu Berlin–Pary¿. Lewicowy Hollande uwa¿any jest w Berlinie za nieprzeniknionego
i dogmatycznego polityka, z kolei w Pary¿u Niemka [kanclerz Merkel] ma opiniê nie-
solidarnej i bezkompromisowej «kobiety z marmuru»”(Simons a, 2012).

Nowy rz¹d Jean-Marca Ayraulta kontynuowa³ podjête jeszcze za kadencji prezy-
denta Sarkozy’ego postanowienia o ciêciu wydatków i podwy¿ce podatków, znosz¹c
ulgi podatkowe i zwolnienia ze sk³adek podatkowych za nadgodziny, lecz zwiêkszy³
równoczeœnie wydatki poprzez obni¿enie wieku emerytalnego (dla czêœci Francuzów)
z 62 do 60 lat. Dzia³ania te tylko pog³êbi³y dysproporcjê francuskiej gospodarki wobec
niemieckiej. Prezydent i rz¹d stanêli przed wyzwaniem przeprowadzenia g³êbokich
strukturalnych reform spo³ecznych i administracyjnych, które nie sz³y w parze z przed-
wyborczymi zapowiedziami utrzymania przywilejów socjalnych. Bezrobocie w pierw-
szym roku urzêdowania Hollande’a wzros³o o 322 tys. osób. Próba zwiêkszenia
obci¹¿eñ podatkowych dla najbogatszych (wzrost podatku dochodowego nawet do
75%) zosta³a zablokowana jesieni¹ 2012 r. przez francusk¹ Radê Konstytucyjn¹. Dra-
koñskie reformy gospodarcze i ciêcia w polityce spo³ecznej oznacza³y zabójcz¹ dla
prezydenta konfrontacjê z w³asnym zapleczem politycznym, które choæ œwiadome ko-
niecznoœci g³êbokich zmian kurczowo trzyma³o siê kontynuacji konserwatywnego mo-
delu spo³ecznego (Gõtz, 2013).

Olbrzymie problemy gospodarcze Francji zwi¹zane z nadmiernym deficytem bu-
d¿etowym, zad³u¿eniem wewnêtrznym, s³abym tempem wzrostu gospodarczego,
rosn¹cym bezrobociem i wzmagaj¹cym siê od wielu lat spadkiem konkurencyjnoœci
francuskich produktów na rynkach œwiatowych powa¿nie obni¿y³y notowania prezy-
denta Hollande’a w rankingach popularnoœci (Monsieur faible), podczas gdy kanclerz
Merkel mog³a mówiæ o gospodarczych sukcesach i olbrzymich szansach na zwyciês-
two w wyborach w 2013 r. Zorganizowany w dniach 3–5 grudnia 2012 r. w Hanowerze
25. Kongres Unii Chrzeœcijañsko-Demokratycznej po raz kolejny wybra³ kanclerz na
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stanowisko przewodnicz¹cej partii, a rekordowe poparcie, jakie otrzyma³a od delega-
tów (blisko 98,0%) by³o szeroko komentowane w mediach. Kongres pokaza³, ¿e partia
bêdzie kontynuowa³a dotychczasowy kurs, jest spójna i bezwzglêdnie stoi za A. Mer-
kel (Kubiak, 2012).

W tej sytuacji na obchodach 50-lecia traktatu elizejskiego w styczniu 2013 r.
(http://www.elysee50.de). jakkolwiek zaprogramowanych z wielkim rozmachem w Ber-
linie cieniem po³o¿y³y siê problemy finansowe strefy euro i wewnêtrzne napiêcia w sto-
sunkach francusko-niemieckich. Ju¿ 21 stycznia Hollande i Merkel spotkali siê
w Urzêdzie Kanclerskim z przedstawicielami m³odzie¿y obu krajów. Nastêpnego dnia
odby³o siê uroczyste posiedzenie obu rz¹dów i obu izb parlamentu. Rezultatem posie-
dzenia rad ministrów by³o przyjêcie 75-punktowej deklaracji, w której oba pañstwa zo-
bowi¹za³y siê do œciœlejszej wspó³pracy. Dotyczy³o to m.in. obszaru wspó³pracy
m³odzie¿owej, kultury, energii i polityki obronnej. Mia³a byæ powo³ana specjalna ko-
misja, która zajê³aby siê kwesti¹ polepszenia konkurencyjnoœci. Do koñca kwietnia
znany francuski przemys³owiec Jean-Louis Beffa z koncernu Saint-Gobain oraz znany
frankofil przewodnicz¹cy rady nadzorczej koncernu Thyssena Gerhard Cromme
przedstawiæ mieli konkretne propozycje w tej sprawie (Alexander, Lehnartz, 2013).

Podczas posiedzenia Bundestagu i Zgromadzenia Narodowego Hollande i Merkel
podkreœlali kluczow¹ rolê obu krajów w Europie, zapowiadaj¹c propozycje pog³êbie-
nia unii gospodarczej i walutowej, gdy¿ jak powiedzia³a kanclerz „niemiecko-francus-
ka przyjaŸñ ma kluczowe znaczenie nie tylko dla obu narodów, lecz tak¿e dla ca³ej
Europy”, a oba pañstwa zawsze pojmowa³y swoj¹ rolê jako „motor europejskiej inte-
gracji”. Hollande zwróci³ uwagê, ¿e przysz³oœæ Europy zale¿y od jakoœci stosunków
niemiecko-francuskich, a przyjaŸñ miêdzy Francuzami i Niemcami „jest otwarta i ni-
kogo nie wyklucza, lecz chce poci¹gn¹æ za sob¹ ca³¹ Europê”. „To w³aœnie my musimy
pokazaæ, dok¹d prowadzi droga” – doda³ prezydent Francji. Wed³ug Merkel obecny
kryzys strefy euro stanowi dla Unii Europejskiej „najwiêksze wyzwanie w jej ca³ej
historii”. Zapowiedzia³a, ¿e wspólnie z Hollande’em przedstawi do maja, przed czerw-
cowym szczytem UE, propozycje zmierzaj¹ce do pog³êbienia unii gospodarczej i walu-
towej. Jak wyjaœni³a, ich istot¹ ma byæ po³¹czenie konkurencyjnoœci z bezpieczeñstwem
socjalnym. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji chc¹ w³¹czyæ organizacje pracodaw-
ców i pracobiorców z Francji i Niemiec do dialogu o przysz³oœci gospodarki spo³ecz-
nej. Hollande opowiedzia³ siê za podjêciem dzia³añ zmierzaj¹cych do przekszta³cenia
UE w uniê polityczn¹. Merkel podkreœli³a, ¿e oba kraje s¹ odpowiedzialne za przyjêcie
bud¿etu UE na lata 2014–2020. Zastrzeg³a, ¿e francusko-niemiecki duet nie chce na-
rzucaæ rozwi¹zañ innym, lecz pracuje nad przezwyciê¿eniem rozbie¿nych interesów,
by osi¹gn¹æ kompromis i przedstawiæ ofertê, która rozwi¹¿e problem unijnych finan-
sów na siedem lat. Hollande równie¿ domaga³ siê szybkiej decyzji w sprawie unijnego
bud¿etu. Przywódcy Francji i Niemiec podkreœlali rolê m³odzie¿y w procesie pojedna-
nia. Postanowili przeznaczyæ dodatkowe dwa miliony euro na Niemiecko-Francusk¹
Wymianê M³odzie¿y (w 2011 r. jej bud¿et wyniós³ 21 mln euro).

W przyjêtej przez oba parlamenty 10-punktowej deklaracji zapowiadano wzmoc-
nienie wspó³pracy poszczególnych komisji parlamentarnych i regularne spotkania pre-
zydiów, tworzenie specjalnych wspólnych grup parlamentarnych do zajmowania siê
konkretnymi kwestiami np. energii, m³odzie¿y czy wspó³pracy gospodarczej. Obiecy-
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wano poszerzyæ program wspó³pracy szkolnej, nauki jêzyków, wymiany m³odzie¿y
i rozci¹gn¹æ go na inne pañstwa. W ostatniej czêœci deklarowano powo³anie do ¿ycia
wspólnych instytutów kultury i przedstawicielstw dyplomatycznych za granic¹ (Gemein-
same Erklärung, 2013; Bannas, 2013).

Uzupe³nieniem uroczystoœci by³o podwójne wydanie czo³owych dzienników
z Francji („Le Monde”) i Niemiec („Die Welt”), gdzie ukaza³y siê artyku³y nawi¹zuj¹ce
do francusko-niemieckiej przyjaŸni oraz wspólny tekst ministrów spraw zagranicznych
obu krajów. Laurent Fabius i Guido Westerwelle szczególny nacisk po³o¿yli na integra-
cjê europejsk¹. „W centrum naszego partnerstwa stoi dzisiaj bardziej ni¿ kiedykolwiek
Europa. Sukcesy Unii Europejskiej, od rynku wewnêtrznego poprzez swobodê podró-
¿owania i przep³ywu towarów, a¿ do wspólnej waluty, nie by³yby mo¿liwe bez naszej
wspólnej woli i bez naszego wspólnego dzia³ania. Chcemy, aby w dalszym ci¹gu nie-
miecko-francuska przyjaŸñ sta³a pod znakiem s³u¿by na rzecz Europy, i zapraszamy tu
do wspó³dzia³ania […] Natomiast Europa „á la carte”, w której niektóre pañstwa chc¹
skorzystaæ na przynale¿noœci do Unii Europejskiej bez wype³niania zwi¹zanych z tym
obowi¹zków, nie jest dla nas opcj¹, któr¹ powinniœmy braæ pod uwagê. […] Europa stoi
przed wielkimi wyzwaniami. Na p³aszczyŸnie gospodarczej priorytetowe znaczenie
ma przezwyciê¿enie kryzysu oraz podejœcie do g³êboko siêgaj¹cych zmian gospodar-
czych. Potrzebny jest nam w tym celu nie tylko skonsolidowany system finansów
pañstwowych, lecz tak¿e wzrost gospodarczy i solidarnoœæ tak, aby sprawiæ, ¿e euro-
pejska gospodarka podŸwignie siê i bêdzie mog³a sprostaæ globalnej konkurencji.
Chc¹c utrzymaæ siê w wielobiegunowym œwiecie XXI wieku, musimy byæ gotowi do
ci¹g³ego modernizowania naszych gospodarek oraz naszych spo³eczeñstw, a tak¿e do
dalszego rozbudowania w odpowiednim czasie Europejskiego Domu i uczynienia go
odpornym na kryzysy” (Fabius i Westerwelle, 2013).

W kolejnych miesi¹cach kontakty francusko-niemieckie nabra³y intensywnoœci.
Kolejna podró¿ francuskiego prezydenta do Berlina 17 marca 2013 r. sta³a pod znakiem
debaty na temat zwiêkszenia konkurencyjnoœci w Unii Europejskiej (Besuch, 2013;
Simons, 2013 b). 16 maja na konferencji prasowej Hollande przeszed³ do ofensywy
i zapowiedzia³ francusk¹ „ofertê” dla Europy. Twierdz¹c, ¿e Francja powinna byæ
„³¹cznikiem” miêdzy Pó³noc¹ a Po³udniem Europy, odrzuci³ pomys³ zjednoczenia
krajów ³aciñskich przeciwko germañskiej czêœci Europy. Wzywa³ do powo³ania „rz¹du
gospodarczego” w strefie euro ze sta³ym prezydentem mianowanym na d³u¿szy okres,
specjalnego bud¿etu dla tej strefy i zbudowanie unii politycznej w ci¹gu dwóch najbli¿-
szych lat. Inne postulaty dotyczy³y w³¹czenia m³odzie¿y do dzia³alnoœci gospodarczej
i rozwoju nowych technologii (Staatspräsident, 2013). 23 maja wspólnie z kanclerz
Merkel wzi¹³ udzia³ w obchodach w Lipsku 150-lecia za³o¿enia niemieckiej SPD. Jak-
kolwiek prasa francuska zwi¹zana z socjalistami wiele miejsca poœwiêca³a szansom
niemieckiej socjaldemokracji w wyborach do Bundestagu 22 wrzeœnia 2013 r. to sam
Hollande wykazywa³ wstrzemiêŸliwoœæ i powstrzymywa³ siê od jednostronnych ko-
mentarzy, które mog³yby byæ odczytane jako poparcie Francji dla SPD (Lemaître,
Revault d’Allonnes et Ricard, 2013).

Realizuj¹c obietnicê przedstawienia konstruktywnych propozycji do koñca maja,
rzeczywiœcie 30 maja podczas pobytu kanclerz w Pary¿u og³oszono po raz pierwszy od
czasu wyboru Hollande’a na prezydenta wspólne oœmiostronicowe oœwiadczenie po-
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œwiêcone wzmocnieniu „europejskiej stabilnoœci i wzrostu”. By³o ono przygotowane
na szczyt Rady Europejskiej 27–28 czerwca i interpretowane jako niemiecka zgoda na
francuskie propozycje co do sposobu zarz¹dzania stref¹ euro. Wybrany mia³ byæ sta³y
przewodnicz¹cy eurogrupy i utworzony oddzielny bud¿et dla 17 pañstw. W Parlamen-
cie Europejskim mia³a byæ utworzona specjalna komisja dla strefy euro odpowiedzial-
na za sprawowanie demokratycznej kontroli nad nowymi strukturami unii walutowej.
Z punktu widzenia Niemiec ta zmiana powinna sprzyjaæ reformom strukturalnym
maj¹cym na celu przywrócenie konkurencyjnoœci Europy, ale z drugiej strony obawia-
no siê, ¿e rz¹d gospodarczy mo¿e zagroziæ wp³ywom Europejskiego Banku Centralne-
go (Merkel et Hollande, Hollande et Merkel miment, 2013; Merkel et Hollande réunis,
2013; Ziedler, 2013; Riesbeck, 2013).

Kordialna atmosfera spotkania by³a nastêpstwem d¹¿enia do przezwyciê¿enia krótko-
trwa³ego napiêcia na linii Pary¿–Berlin wywo³anego kwietniowym dokumentem przygo-
towanym przez francuskich socjalistów na konferencjê partyjn¹ w czerwcu 2013 r. Pad³y
w nim ostre s³owa krytyki pod adresem kanclerz Merkel. By³a tam mowa o „egoistycznej,
bezkompromisowej” niemieckiej przywódczyni, która myœli wy³¹cznie o oszczêdnoœciach
w³asnych obywateli i zbli¿aj¹cych siê wyborach do Bundestagu. Zakoñczono mocnym ak-
centem, ¿e „przyjaŸñ pomiêdzy Francj¹ i Niemcami nie jest przyjaŸni¹ pomiêdzy Francj¹
i europejsk¹ polityk¹ kanclerz Merkel”. Spotka³o siê to z ostr¹ ripost¹ by³ego premiera Fran-
çoisa Fillona i przywódcy opozycyjnego UMP Jeana-Françoisa Copé, którzy zarzucili pre-
zydentowi osobist¹ odpowiedzialnoœæ za pogorszenie siê stosunków pomiêdzy Niemcami
i Francj¹ i stworzenie wrêcz wrogiego klimatu wobec wschodniego s¹siada V republiki
(Frankreich, 2013; Frankreichs Sozialisten, 2013; Schulz, 2013).

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e stosunki francusko-niemieckie z powodu kryzysowej sy-
tuacji w Unii Europejskiej i przede wszystkim w samej Francji znalaz³y siê na trudnym
etapie. W pierwszej po³owie 2013 r. wypracowanie kompromisów przychodzi³o z trud-
noœci¹, chocia¿ zarówno w Pary¿u, jak i w Berlinie istnieje œwiadomoœæ, ¿e zaniecha-
nie g³êbokich reform w europejskiej konstrukcji równoznaczne by³oby z naruszeniem
jej fundamentów. Zdecydowanie rzadziej te¿, ani¿eli by³o to za rz¹dów Sarkozy’ego
u¿ywa siê sformu³owania Merkollande lub Homer jako symbolu bliskiej wspó³pracy
Francji z Niemcami (Hilz, 2013b, s. 23–29).

Kolejny raport z wdra¿ania Paktu zatrudnienia i wzrostu przygotowany na szczyt
Rady Europejskiej 27–28 czerwca 2013 r. wskazywa³, ¿e tylko niektóre propozycje
Komisji zosta³y przyjête, niemniej jednak wiele innych nie zosta³o uzgodnionych lub
te¿ wci¹¿ nie zosta³o zrealizowanych. Podkreœlano, ¿e koszty szans niewykorzysta-
nych z powodu opóŸnieñ s¹ ogromne. „OpóŸnienia w realizowaniu tych propozycji
oznaczaj¹, ¿e tracimy mo¿liwoœæ wykorzystania szans dla rozwoju gospodarki i nie
tworzymy tak bardzo potrzebnych nowych miejsc pracy” (Pakt na rzecz; Bielecki).

W takim samym tonie utrzymany by³ komunikat z posiedzenia Rady Europejskiej. Za-
apelowano, aby instytucje UE i pañstwa cz³onkowskie do³o¿y³y wszelkich starañ, by zapew-
niæ szybkie wdro¿enie wszystkich elementów okreœlonych w pakcie, zgodnie z poprzednimi
konkluzjami Rady Europejskiej, w szczególnoœci w odniesieniu do jednolitego rynku, inno-
wacji, agendy cyfrowej, us³ug, energii i podatków (Rada Europejska, 2013).

Zarówno w RFN, jak i we Francji w 2013 r. istnia³o przeœwiadczenie, ¿e dotychcza-
sowe recepty na wyjœcie z kryzysu i powrót na œcie¿kê dynamicznego rozwoju wyma-
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gaj¹ jednak zdecydowanych, niekonwencjonalnych dzia³añ. Nieprzypadkowo ju¿ rok
wczeœniej Niemcy sta³y siê aren¹ niekoñcz¹cych siê debat na temat niezbêdnych re-
form w Unii Walutowo-Gospodarczej, przekszta³ceñ instytucji unijnych i przysz³oœci
integracji europejskiej. Niemcy, którzy w UE wyraŸnie przejêli inicjatywê w myœl pro-
pagowanego szeroko has³a mehr Europa na ró¿nych forach europejskich postulowali
stopniowe przekszta³cenie UE w uniê polityczn¹. Francja wspiera³a ten pomys³
i dzia³ania, a prezydent Hollande choæ mia³ s³absz¹ pozycjê w duecie z powodu trudnej
sytuacji gospodarczej i s³abn¹cej pozycji w rankingach popularnoœci, próbowa³ wp³y-
waæ na kierunek tej dyskusji. Paradoksalnie, ale to Niemcy przychylaj¹ siê do starych
francuskich koncepcji daleko id¹cej integracji eurolandu z w³asnymi instytucjami, bu-
d¿etem i decyduj¹cym g³osem w Parlamencie Europejskim. Logika rozwoju wydarzeñ
wskazuje, ¿e oba pañstwa pogodzi³y siê z istnieniem dwu-, trzypoziomowej p³aszczyz-
ny integracji europejskiej i trend ten zostanie utrzymany.

Francja i Niemcy podtrzymuj¹ wolê zacieœnienia w najbli¿szych latach kooperacji
bilateralnej, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e to w szerszej perspektywie siê op³aci. Ale nadal ist-
niej¹ pola konfrontacji i rywalizacji w UE i poza ni¹. Oba kraje ró¿ni¹ siê w kwestii li-
beralizacji rynku energii, transportu, ekologii, polityki azylowej, imigracyjnej, rolnej,
rybo³ówstwa, jak i w pewnych aspektach polityki obronnej (pacyfistyczne Niemcy
i sk³onna do interwencji wojskowych Francja). Pary¿ swoje zainteresowania nadal
koncentruje wokó³ basenu Morza Œródziemnego i niechêtnie patrzy na niemieckie za-
anga¿owanie w Europie Œrodkowej i Wschodniej.

Bibliografia

Alexander R., Lehnartz S. (2013), Merkel und Hollande proben ein wenig Romantik, „Die Welt”,
23.01.2013.

Angela Merkel, l’encombrant modèle pour Nicolas Sarkozy, „Le Monde”, 30.01.2012.

Bannas G. (2013), Parlamente wollen kooperieren, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 15.01.2013.

Bart, Merkozy pije sobie z dzióbka, „Gazeta Wyborcza”, 7.02.2012.

Besuch von Hollande: Merkel wirbt für offene Märkte in Europa, „Der Spiegel”, 18.03.2013.

Bielecki T., Europo, naprawiaj siê szybciej, bo id¹ populiœci, „Gazeta Wyborcza”, 28.06.2013.

Brössler D. (2012), Stimmen zur französischen Präsidentschaftswahl. Wie Deutschland auf Hollande
reagiert, „Süddeutsche Zeitung”, 6.05.2012.

Brunet M., (2012), Nicolas Sarkozy ne profite pas de son intervention télévisée, „Le Figaro”,
30.01.2012.

Bundesverfassungsgericht weist Eilanträge gegen ESM und Fiskalpakt zurück – Ratifizierung kann
jetzt zügig umgesetzt warden, Bundesministerium der Finanzen, http://www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Franzpolitik/2012/09/2012-09-12-PM50.html.

Bundeskanzlerin kommt Opposition entgegen, „Handelsblatt”, 4.06.2012.

Bundesregierung legt Wachstumskonzept vor, „Die Zeit”, 4.06.2012.

Ciechanowicz A., Sadowski R. (2012), Przysz³oœæ tandemu niemiecko-francuskiego, „Komentarze
OSW”, 07.2012 file:///C:/Users/Gabinet/Desktop/Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20tan-
demu%20niemiecko-francuskiego%20%20%20OSW.htm.

RIE 7’13 Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej... 35



Cziomer E. (2012), Wyzwania kryzysu zad³u¿enia strefy euro dla poszukiwania nowej roli Niemiec
w Unii Europejskiej w XX wieku, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6.

Deutschland schnürt Wachstumspaket für Europa, „Der Spiegel”, 4.06.2012.

Der nationale Pakt für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, http://www.ambafran-
ce-at.org/IMG/pdf/Der_nationale_Pakt_fuer_Wachstum_Wettbewerbsfaehigkeit_und_Beschaeft-
igung_2012.pdf.

Deutsch-französische Freundschaft „Wir bilden das Herz Europas”, „Frankfurter Allgemeine Zeit-
ung”, 22.09.2012.

Die Bedingungen der SPD für ein Ja zum Fiskalpakt, „Handelsblatt”, 15.05.2012.

Die Linke: Fiskalpakt und Europäischen Stabilitätsmechanismus nicht ratifizieren, Deutscher Bun-
destag, http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_05/2012_217/01.html.

Fabius L., Westerwelle G. (2013), List ministrów spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Traktat,
który zmieni³ Europê, „Gazeta Wyborcza” 22.01.2013 (przedruk).

Feierlichkeiten in Reims: Merkel und Hollande in Freundschaft vereint, „Der Spiegel”, 8.07.2012.

Fortschritte bei Gesprächen über Schuldenschnitt, „Financial Times Deutschland”, 31.01.2012.

François Hollande remporte l’élection présidentielle, „Le Monde”, 7.05.2012.

Frankreich: Opposition gibt Hollande Schuld an Spannungen mit Merkel, „Der Spiegel”, 29.04.2013.

Frankreichs Sozialisten: Front gegen Merkel, „Der Spiegel”, 27.04.2013.

Gemeinsame Erklärung von Deutschem Bundestag und Assemblée nationale aus Anlass des 50. Jahres-
tags der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages, http://www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2013/42557672_kw04_elysee_erklaerung/index.html.

Gostyñska A., Tokarski P. (2012), Spór o nowy pakt fiskalny – analiza i ocena, „Biuletyn PISM”, nr 17
z 14.02. 2012, http://www.pism.pl/files/?id_plik=9516.

Gostyñska A., Liszczyk D. (2012), Ratyfikacja paktu fiskalnego we Francji: w kierunku dalszej frag-
mentacji UE?, „Biuletyn PISM”, nr 94 z 18 paŸdziernika 2012.

Gõtz M. ( 2013), Partnerstwo czy nierównowaga? Francja wobec rosn¹cej pozycji Niemiec w Unii
Europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 128.

Hanke Th. (2012), Merkel und Hollande nehmen Kurs auf Politische Union, „Handelblatt”,
22.09.2012.

Hilz W. (2013a), Getriebewechsel im europäischen Motor: Von „Merkozy” zu „Merkollande”?, „Aus
Politik und Zeitgeschichte”, B 1-3/2013.

Hilz W. (2013b), Getriebewechsel im europäischen Motor: Von „Merkozy” zu „Merkollande”?, „Aus
Politik und Zeitgeschichte”, B 1-3/2013.

Hollande F., Réussir la transition énergetétique, „Le Monde”, 28.11.2011.

Hollande et Monti se rapprochent, Merkel prévient, Le JDD, http://www.lejdd.fr/International/
UE/Actualite/Hollande-et-Monti-affichent-leurs-convergences-sur-la-croissance-Merkel-pre-
vient-519446.

Hollande et Merkel miment l’entente cordiale, „Le Figaro”, 30.05.2013.

Hollande fordert politische Union unter Führung von Paris (und Berlin) 22.09.2012, http://deut-
sche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/09/22/hollande-deutschland-und-frankreich-sind-das-
herz-europas/.

Hollande drängt auf Wirtschaftsimpulse und Euro-Bonds, „Die Zeit”, 15.06.2012.

Koszel B. (2011), Merkel-Sarkozy.About the „political chemistry” between Germany and France, w:
Around the European Culture, (red.) B. Horodecki, J. Wiœniewski, P. Wiœniewska, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, Poznañ.

36 Bogdan Koszel RIE 7’13



http://www.elysee50.de (wykaz przedsiêwziêæ i uroczystoœci).

Krauss M. (2012), Hollande und Monti verprellen Merkel, „Financial Times Deutschland”,
6.06.2012.

Kubiak P. (2012), Kongres CDU w Hanowerze: Angela Merkel nadal na czele partii, „Biuletyn Insty-
tutu Zachodniego”, nr 111.

La France ratifie le traité budgétaire européen, „Le Monde”, 12.10.2012.

La France ratifie le traité budgétaire européen, „La Libéracion”, 11.10.2012.

Lemaître F., Revault d’Allonnes D., Ricard Ph. (2013), M. Hollande avec le SPD, le chef de l’Etat
avec Mme Merkel, „Le Monde”, 23.05.2013.

Merkel und Hollande auf Kollisionskurs, „Süddeustche Zeitung”, 21.05.2012.

Merkel und Hollande wollen Beziehungen ausbauen, „Frankfurter Rundschau”, 15.05.2012.

Merkel et Hollande à l’unisson pour un «président de l’Eurogroupe à temps plein», „Le Parisien”,
30.05.2013.

Milliarden-Programm: Merkel, Monti und Co. einigen sich auf Wachstumspakt für Europa, „Der
Spiegel”, 22.06.2012.

Minkmar N. (2012), Die Dialektik der hellgrauen Jacke, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 7.02.2012.

M³ynarski T. (2013), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeñstwa energetycznego i polityki
klimatycznej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków.

Monti und Hollande sind gegen einen „Superkommissar”, „Handelsblatt”, 19.06.2012.

Nelles R. (2012), Was Angela Merkel jetzt fürchten muss, „Der Spiegel”, 7.05.2012.

Niemcy i Francja œwiêtuj¹ w Berlinie 50-lecie traktatu elizejskiego, „Rzeczpospolita”, 22.01.2013.

Nonnenmacher G. (2012), Kommentar zur Frankreich-Wahl: „Moi, Président”, „Frankfurter Allge-
meine Zeitung”, 7.05.2012.

Pakt für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung. Gemeinsames Papier der Bundesregierung und
der Fraktionen CDU/CSU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag,
Pressemitteilung, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Nr. 212/12 vom 21. Juni 2013.

Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rok póŸniej. Sprawozdanie na szczyt Rady Euro-
pejskiej, 27–28 czerwca 2013, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/compact_pl.pdf.

Pourquoi Angela Merkel fait campagne pour Nicolas Sarkozy, „Le Monde”, 6.02.2012.

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zu den Ergebnissen des Europäischen Rates am
1./2. März in Brüssel, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonfe-
renzen/2012/03/2012-03-02-eu-ratbkin.html;jsessionid=F458A5386E89610086C5 F39441F
36975.s2t2?nn=28588&__site=Nachhaltigkeit.

Pressekonferenz Bundeskanzlerin Merkel, italienischer MP Monti, französischer StP Hollande und
spanischer MP Rajoy, Mitschrift Pressekonferenz, 22.06.2012. Die Bundesregierung,
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2012/06/2012-06-
-22-vierertreffen-rom.html.

Pszczó³kowska D. (2012), Niemiecki Sarkozy, „Gazeta Wyborcza”, 31.01.2012.

Rada Europejska – Konkluzje, Bruksela, 27–28/06/2013, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-
-13-5_pl.htm.

Ratifizierung im Bundestag bleibt ungewiss, „Handelsblatt”, 6.06.2012.

Realizacja Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Sprawozdanie dla Rady Europej-
skiej 18–19 paŸdziernika 2012 r., http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/growth_report_pl.pdf.

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat am 18. und 19. Oktober
2012 in Brüssel, Die Bundesregierung, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regie-
rungserklaerung/2012/2012-10-18-merkel.html.

RIE 7’13 Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej... 37



Rohr M. von, (2012), Dream-Team vom Elysée, „Der Spiegel„, z 6.02.2012.

Pour l’euro, l’Europe se dote d’une discipline de fer, „Libération”, 31.01.2012.

Rada Europejska 28/29 czerwca 2012 r. Konkluzje, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/PL/ec/131395.pdf.

Résultats de l’élection présidentielle 2012, Portail du Gouvernement, http://www.gouvernement.fr/
gouvernement/resultats-de-l-election-presidentielle-2012.

Riesbeck P. (2013), Die Not verbindet, „Frankfurter Rundschau”, 31.05.2013.

Schulz B. (2013), Das Nicht-Verhältnis von Merkel und Hollande, „Der Tagesspiegel”, 14.04.2013.

Simons S. (2012a), Frankreichs Premier Ayrault in Berlin: Deutschstunde, „Der Spiegel”, 15.11.2012.

Simons S. (2013b), Hollande-Besuch bei Merkel: Angeschlagen zur „Eisernen Madame”, „Der Spie-
gel”, 17.03.2013.

SPD-Troika stellt Bedingungen für Ja zum Fiskalpakt, „Financial Times Deutschland”, 15.05.2012.

SPD stellt harte Bedingungen, „Der Spiegel”, 8.06.2012.

Staatspräsident Hollande plädiert für Wirtschaftsregierung der Euro-Zone, Franzõsische Botschaft in
Berlin, http://www.ambafrance-de.org/Staatsprasident-Hollande-pladiert.

Treaty on the stability, coordination and management in the Economic and Monetary Union,
http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf.

Weiland S. (2012), Handschlag statt Küsschen, „Der Spiegel”, 15.05.2012.

Wiegel M. (2012), Der Triumph des geborenen Verlierers, „Die Tageszeitung”, 6.05.2012.

Unter BrüdernWie Hollande und die SPD Merkel in die Zange nehmen, „Der Tagesspiegel”, 15.05.2012.

Ziedler Ch. (2013), Mehr Symbolpolitik als Innovation, „Der Tagesspiegel”, 1.06.2013.

Streszczenie

Po przejêciu w³adzy we Francji przez prezydenta F. Hollande’a w maju 2012 r. wspó³praca fran-
cusko-niemiecka w Unii Europejskiej uleg³a os³abieniu, ale nie prze³o¿y³o siê to jakoœ szczególnie na
kooperacjê na p³aszczyŸnie bilateralnej. Koniecznoœæ œcis³ej wspó³pracy w celu przezwyciê¿enia
kryzysu strefy euro zmusza³a Berlin i Pary¿ do korygowania w³asnych ambitnych planów i wypraco-
wywania niezbêdnych kompromisów. Z kolei obchody okr¹g³ej rocznicy 50-lecia traktatu elizejskie-
go nakazywa³y wypracowywanie strategii rozwoju wzajemnych relacji na nastêpne lata. W Unii
Europejskiej oba pañstwa s¹ skazane na wspó³pracê, poniewa¿ w powszechnej opinii Niemcy i Fran-
cja stanowi¹ nadal motor integracji europejskiej i gwarancjê jej stabilnego rozwoju.

Summary

Merkollande? The French-German partnership in the European Union during

the presidency of President François Hollande

After President Francois Hollande assumed power in France in May 2012, French-German
cooperation in the European Union weakened, which did not translate into bilateral cooperation,
though. The need for tight collaboration in order to overcome the crisis of the eurozone, forced
Berlin and Paris to revise their own ambitious agendas and work out the necessary compromises.
The celebrations of the 50th anniversary of the Elysée Treaty called for the development of
a strategy of mutual relations in the years to come. Both states are doomed to cooperation within
the European Union, as Germany and France are commonly considered to be the engines of Eu-
ropean integration and the guarantors of its stable development.
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