
•	 Największym	zarzutem	jaki	można	sformułować	nie	tylko	wobec	Nie-
miec,	ale	także	innych	państw	członkowskich	jest	brak	wizji	przyszłości	
UE.	Określono	działania	w	zakresie	spraw	bieżących	i	nadano	im	kieru-
nek,	ale	żaden	kraj	członkowski	nie	jest	w	stanie	powiedzieć	dzisiaj	jak	
będzie	wyglądać	UE	za	lat	15	czy	20.	Ten	brak	wizji	czy	dalekosiężnych	
planów	podyktowany	jest	po	części	kryzysem	wewnętrznym	samej	UE.	
Po	opanowaniu	kwestii	 zdrowotnych	związanych	z	pandemią	oraz	 roz-
kręceniu	gospodarki	konflikty	wewnętrzne	powrócą	ze	zdwojoną	siłą.
•	 Pierwszy	raz	w	historii	Unia	Europejska	przekaże	państwom	pieniądze	
pochodzące	z	pożyczek,	a	nie	z	budżetu	własnego.	Spłata	ich	będzie	wy-
magać	od	państw	członkowskich	dużej	dyscypliny	finansowej,	ponieważ	
w	przypadku	 braku	możliwości	 spłacania	 długu	 przez	 jedno	 z	państw,	
pozostałe	będą	spłacać	jego	długi.	Może	to	rodzić	przyszłe	konflikty	lub	
nieporozumienia	w	Unii.
•	 Opuszczenie	 UE	 przez	 Wielką	 Brytanię	 spowodowało	 przesunięcie	
wektorów	wewnątrz	Unii,	koncentrując	unijną	siłę	w	stolicach	Niemiec	
i	Francji.	Podczas	prac	nad	budżetem	zarysowały	się	wewnątrz	Unii	trzy	
bloki,	 które	w	wielu	 sprawach	występowały	wspólnie	 i	broniły	 swoich	
interesów.	 Holandia,	 Austria,	 Szwecja,	 Dania	 oraz	 Finlandia	 utworzy-
ły	„klub	oszczędnych”,	który	nie	był	zwolennikiem	przekazywania	pań-
stwom	 członkowskim	 pieniędzy	 w	formie	 grantów,	 a	raczej	 pożyczek.	
Drugą	 grupę	 utworzyły	 państwa	 południowej	 Europy,	 które	 potrzebo-
wały	 pieniędzy	 unijnych	 na	 walkę	 z	recesją,	 były	 bowiem	 państwami	
dotkniętymi	w	znacznym	stopniu	negatywnymi	skutkami	pandemii	oraz	
dodatkowo	narażonymi	na	napływ	nielegalnych	migrantów.	Kolejną	gru-
pą	była	Grupa	Wyszehradzka,	wspierana	przez	niektóre	państwa,	 któ-
re	przed	1989	r.	 leżały	za	żelazną	kurtyną.	Z	mniejszymi	 lub	większymi	
wyjątkami,	wspomniane	bloki	będą	odgrywać	w	UE	coraz	większą	rolę,	
wspierać	się		i	wspólnie	forsować	własne	interesy.				
•	 Wynegocjowanie	porozumienia	z	Chinami	oraz	zamówienie	szczepio-
nek	poza	unijnymi	procedurami	świadczą	o	tym,	że	Niemcy	kierują	się	
głównie	państwową	 racją	 stanu.	Dojrzała	 jest	u	naszego	 sąsiada	 świa-
domość,	że	organizacje	przemijają,	a	szanse	na	dalszy	rozwój	mają	tylko	
silne	państwa.	
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WNIOSKI 
 

 

Niemcy to najsilniejsza gospodarka 

UE i najbardziej wpływowy kraj unijny. 

Potwierdzeniem tego było półrocze 

niemieckiej prezydencji, podczas której 

udało się uregulować sprawy bieżące 

związane z budżetem unijnym czy umową z 

Wielką Brytanią, a także od dawna 

negocjowaną umowę inwestycyjną z 

Chinami i zwiększenie celu klimatycznego.   

Choć niektóre sprawy zostały 

załatwione bądź na ostatnią chwilę 

(umowa handlowa z Wielką Brytanią), bądź 

częściowo w tajemnicy (umowa 

inwestycyjna z Chinami), to jednak 

utrzymanie dynamiki regulowania spraw w 

trudnych czasach pandemii wskazuje na 

wysoką sprawność organizacyjną 

Niemców.  

Dla Niemiec ważne są relacje nie 

tylko wewnątrz Unii, ale także w szerszym 

kontekście ze Stanami Zjednoczonymi, 

Chinami i Rosją. Kraj eksportujący tyle co 

USA potrzebuje zarówno amerykańskich 

jak i chińskich rynków zbytu. Szybkość z 

jaką zawarto negocjowaną od siedmiu lat 

umowę z Chinami może świadczyć o 

rosnących potrzebach ekspansyjnych 

niemieckiej gospodarki.    

Wynegocjowanie porozumienia z 

Chinami oraz zamówienie szczepionek 

poza unijnymi procedurami świadczą o 

tym, że Niemcy kierują się głównie 

państwową racją stanu. Dojrzała jest u 

naszego sąsiada świadomość, że 

organizacje przemijają, a szanse na dalszy 

rozwój mają tylko silne państwa.  

Niemcy na ratowanie gospodarki 

przygotowały 1 bln 200 mld euro. Gotowe 

są wesprzeć gospodarkę dodatkową kwotą 

300 mld euro. To działania, które będą 

miały skutek także dla polskich 

przedsiębiorstw, ponieważ najważniejszym 

odbiorcą polskich towarów są Niemcy.    

Kontrowersje budzą wypowiedzi 

niektórych niemieckich polityków, 

dziennikarzy czy ekspertów dotyczące 

Polski. Reinhard Petzold mówił niedawno, 

że Niemcy zrobiły z Polski kraj taniej siły 

roboczej, w Deutschlandfunk ukazał się 

wywiad z wiceszefową PE Katariną Barley, 

w którym mowa była o zagłodzeniu 

finansowym Polski, a niektóre media 

niemieckie nawołują do dyscyplinowania 

Polski.  

Wypowiedzi te są niepojące i 

świadczą o tym, jak Polska postrzegana jest 

za Odrą. Aby zmienić ten wizerunek 

konieczna jest właściwa realizacja działań 

w zakresie bezpieczeństwa narracyjnego 

Polski, budowanie relacji i szukanie 

sprzymierzeńców wśród państw 

członkowskich UE. 

Jednym z celów prezydencji 

niemieckiej była poprawa zdolności UE do 

podejmowania decyzji i działań 
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politycznych w oparciu o regularne 

procedury. Pojawił się pomysł powiązania 

wypłaty funduszy z praworządnością. W 

kolejnych miesiącach należy spodziewać 

się dalszej realizacji tego pomysłu. Komisja 

już zapowiedziała, że zajmie się Polską na 

początku 2021 r.    

Coraz częściej także krytyce 

poddawana jest jednomyślność podczas 

głosowań. To powoduje jeszcze większą 

presję na szukanie sojuszników wewnątrz 

Unii, tworzenie bloków oraz grup 

wspierających się wzajemnie.  

Angela Merkel w 2021 r. rezygnuje 

ze stanowiska przewodniczącej CDU i 

planuje zakończyć karierę. Na dalszy kryzys 

wewnątrz Unii może przełożyć się brak 

osobowości politycznych oraz 

przywódców, którzy potrafiliby nakreślić 

wizje przyszłości Unii Europejskiej.  

Dodatkowym czynnikiem 

osłabiającym Unię jest brak dialogu oraz 

koncentracja na nośnych tematach, takich 

jak gender studies czy LGBT. Unia choć 

pożąda różnorodności i temat ten pojawia 

się podczas wszelkich kwestii związanych 

np. z migracją, to jednak w wymiarze 

praktycznym w UE nie ma miejsca na 

różnorodność. Skupienie narracji na 

tematach, o których powinny decydować 

państwa członkowskie, ich parlamenty oraz 

społeczeństwa może powodować dalsze 

konflikty wewnątrz Unii. 

W ciągu ostatnich 20-30 lat 

dokonały się zmiany społeczne, które 

zdezawuowały wartości wyznawane przez 

wcześniejsze pokolenia. W związku z 

powyższym niektóre państwa próbują 

nadużywać swojej pozycji politycznej w 

Unii poprzez działania osłabiające inne 

państwa i ograniczające ich rolę. 

Wobec powyższego należy 

spodziewać się coraz większego wpływu 

brukselskich elit (zależnych od Niemiec, 

Francji i Holandii) na decyzje podejmowane 

przez państwa członkowskie w kwestiach 

nie należących do acquis communautaire. 

W 1995 r. prezydent RFN Roman 

Herzog powiedział na forum Niemieckiego 

Towarzystwa Polityki Zagranicznej: „[…] 

Niemieckie interesy są to przede wszystkim 

nasze interesy narodowe, takie jak 

bezpieczeństwo i utrzymanie dobrobytu. 

Nie ma sensu tego przemilczać. Nasi 

partnerzy zagraniczni i tak nam nie uwierzą, 

iż kierujemy się tylko altruizmem 

międzynarodowym […]”. Choć od słów 

prezydenta Herzoga minęło 25 lat, są one 

nadal aktualne. Przez ich pryzmat należy 

także interpretować nieprzychylne Polsce 

komentarze w niemieckich mediach.  

Niepokój w stosunkach 

bilateralnych oraz wielostronnych wzbudza 

coraz bardziej działanie z pozycji siły oraz 

brak dialogu. Konsekwencje braku obu tych 

elementów państwa takie jak Polska czy 

Węgry mogą doświadczyć wkrótce w 

polityce wewnątrzunijnej. W perspektywie 

długofalowej mogą mieć one negatywne 

konsekwencje dla całej Unii Europejskiej. 

Ogromnym wyzwaniem będą także 

przyszłe stosunki polsko-niemieckie. Przy 

harmonijnym ich kształtowaniu powinny 

odzwierciedlać interesy Polski i polską rację 

stanu.    
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DZIAŁANIA PODJĘTE PODCZAS PREZYDENCJI 

NIEMIECKIEJ W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 

IN MINUS: 
§ Nowy pakt o migracji i azylu – jest zbyt ogólny, nie zawiera rozwiązań, które 

pomogłyby w znacznym stopniu ograniczyć nielegalną migrację. Wciąż akcent 

położony jest na efekty migracji zamiast jej przyczyny.  

§ Brak podjęcia tematu reformy UE oraz jej przyszłości – pogłębiające się 

konflikty wewnątrz Unii mogą zahamować rozwój UE lub nadać mu 

niewłaściwy kierunek.  

HISTORYCZNE i PRZEŁOMOWE: 
§ Ustanowienie globalnego reżimu sankcyjnego za łamanie praw człowieka, 

ludobójstwo, tortury i handel ludźmi oraz nałożenie sankcji za cyberataki – 

sankcje w polityce międzynarodowej stają się coraz popularniejszą formą 

wywierania nacisku na inne państwa, jednak w ich stosowaniu należy 

wystrzegać się podwójnych standardów i uważać na działania odwetowe. 

§ Podpisanie umowy inwestycyjnej z Chinami – niepokój budzi szybkość z jaką 

umowa została zawarta oraz zachowanie w tajemnicy jej szczegółów. Wydaje 

się, że Niemcy jako największy eksporter do Chin chciały zawrzeć ją na 

własnych warunkach.   

§ Zadłużenie UE na rynkach zewnętrznych – wymaga dyscypliny finansowej od 

wszystkich państw członkowskich UE. Stwarza możliwości wpływania grup 

biznesowych na europejską politykę.   

 

IN PLUS: 
§ Przyjęcie wieloletnich ram finansowych w wysokości 1074,3 mld euro oraz 

Funduszu Odbudowy w kwocie 750 mld euro – zastrzyk finansowy dla państw 

członkowskich dotkniętych pandemią, daje gwarancję odbudowy gospodarek 

oraz dalszego rozwoju UE. 

§ Ograniczenie emisji gazów cieplarniach o 55% do 2030 r. w porównaniu z 

poziomem z roku 1990 – ma być elementem wprowadzania Zielonego Ładu, 

który zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 

§ Podpisanie umowy z Wielką Brytanią – choć umowa liczy ponad 1200 stron i 

wiele jej szczegółów jest nieznanych, to jednak sam fakt zawarcia umowy jest 

korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron. 
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W części pierwszej omówione zostaną plany prezydencji niemieckiej na drugie półrocze 

2020 r. Prezydencja miała skoncentrować się wokół następujących głównych tematów: 

silniejsza i bardziej innowacyjna Europa, sprawiedliwa i zrównoważona Europa, Europa 

bezpieczeństwa i wspólnych wartości, silna Europa na arenie światowej. Priorytetem 

Niemiec stało się przezwyciężenie pandemii koronawirusa, z którą Unia borykała się od 

pierwszego kwartału 2020 r. i odnowa gospodarcza, ponieważ kryzys zdrowotny 

spowodował recesję gospodarczą w wielu krajach unijnych.     
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ROZDZIAŁ I 
 

ZAŁOŻENIA PREZYDENCJI NIEMIECKIEJ 
 

1 lipca 2020 r. Niemcy rozpoczęły prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Był to 

trudny moment dla całej Europy, która zyskała oddech po pierwszy fali epidemii 

SARS-CoV-2, ale nadal znajdowała się w trudnej sytuacji gospodarczej. Sytuacji nie 

ułatwiał trwający kryzys migracyjny, który choć częściowo został zażegnany, 

ponieważ mniej osób przybywało do Europy, to jednak państwom członkowskim 

coraz bardziej dawały się we znaki konsekwencje masowej nielegalnej migracji.  

  

Wobec przytoczonych powyżej wyzwań, przed którymi 1 lipca stanęła prezydencja 

niemiecka, celem jej stało się wspólne wzmocnienie Europy. Cel ten zakładał 

realizację planów, które zostały podzielone na następujące bloki tematyczne:  

§ trwałe przezwyciężenie pandemii i odnowa gospodarcza, 

§ silniejsza i bardziej innowacyjna Europa, 

§ sprawiedliwa Europa, 

§ zrównoważona Europa, 

§ Europa bezpieczeństwa i wspólnych wartości, 

§ silna Europa na arenie światowej.    

Kluczowe dla unijnych krajów stało się także szybkie zakończenie negocjacji 

budżetowych i ustalenie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, które 

musiały uwzględniać bieżące wyzwania związane z kryzysem Covid, ale także 

długotrwałe cele strategiczne Unii Europejskiej.  

Niemiecka kanclerz przedstawiając priorytety prezydencji wspomniała także  

o ochronie klimatu, pracach na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz  

o cyfryzacji. Było prawie pewne, że Niemcy podejmą także prace związane  

z europejskim systemem azylowym, czego efektem stało się stworzenie Nowego 

Wyzwaniem pozostawały sprawy klimatyczne oraz spójność społeczna Europy. 

Jednocześnie polityka prowadzona przez Brukselę musiała wzmocnić Europę na 

forum międzynarodowym, tak aby Unia Europejska mogła współtworzyć normy 

i zasady obowiązujące w środowisku międzynarodowym, co zawsze jest siłą 

rażenia polityki zewnętrznej państwa lub organizacji. Kryzysy wewnętrzne 

osłabiają tę siłę. 
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paktu o migracji i azylu. Choć ostatni raz na forum unijnym kwestie te były 

poruszane w 2018 r. to jednak zaproponowane wówczas rozwiązania pozostały w 

sferze planowania, a kraje samodzielnie musiały mierzyć się z napływem 

nielegalnych migrantów. Był to więc kolejny z obowiązkowych punktów na 

niemieckiej liście priorytetów.1 

W ramach trójki, która przygotowywała wspólny plan oraz długofalowe cele na 18 

miesięcy Niemcy współpracowali z Portugalią, która objęła prezydencję od 

stycznia 2021 r. oraz Chorwacją, która przekazała ją Niemcom w 2020 r.2  

 

ODPOWIEDŹ EUROPY NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA 

Niemcy przyjęły prezydencję Europy w momencie, kiedy Unia radziła sobie ze 

skutkami kryzysu gospodarczego związanego z pierwszą falą pandemii 

koronawirusa. Kraje najbardziej dotknięte kryzysem, szczególnie kraje południa, 

krytykowały Unię za to, że ta pozostawiła państwa członkowskie same w obliczu 

kryzysu z jakim dotychczas większość państw członkowskich się nie zetknęła. 

Europa podczas pierwszej fali pandemii krytykowana była za brak koordynacji 

działań pomiędzy poszczególnymi krajami oraz brak wsparcia w zwalczaniu 

kryzysu. Główny nacisk przywódców unijnych został skierowany na utrzymanie 

łańcucha dostaw oraz stworzenia tzw. zielonych korytarzy, którymi żywność oraz 

najpotrzebniejsze towary mogły bez przeszkód przekraczać granice.  

Niemcy przystępując do prezydencji w drugim półroczu 2020 r. zaznaczyły, że chcą: 

§ znosić spowodowane kryzysem ograniczenia ruchu transgranicznego  

i jednolitego rynku, tworząc warunki dla odnowy gospodarczej, 

§ znosić ograniczenia uwarunkowane koronawirusem w strefie Schengen: 

przywrócić stosowanie zwykłych procedur zarządzania granicami 

zewnętrznymi i postępowań wizowych, utrzymać otwarte rynki, 

§ odbudować Europę gospodarczo po pandemii. 

Prezydencja niemiecka opowiedziała się także za powołaniem ograniczonego w 

czasie, skoncentrowanego na celach merytorycznych instrumentu odbudowy, 

włączonego w wieloletnie ramy finansowe (WRF). Przyszłe WRF miały stać się 

ważnym wkładem w odnowę kontynentu po kryzysach (zdrowotnym  

i gospodarczym). Znaczącymi elementami, łagodzącymi gospodarcze i społeczne 

skutki pandemii COVID-19 i stymulującymi ożywienie gospodarcze w regionach 

nadal miały pozostać fundusze strukturalne. W tym celu Niemcy chciały przyjąć 

odpowiednie akty prawne, które miałyby pozwolić na szybką lokację środków  

i przeznaczenie ich na odpowiedni cel.  
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Kolejnym działaniem, mającym poprawić funkcjonowanie Europy w dobie kryzysu 

były dziania na rzecz poprawy zarządzania kryzysowego UE. Obejmowało ono 

unijny mechanizm reagowania w sytuacjach kryzysowych (ICPR), unijny 

mechanizm ochrony ludności (UCPM), Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (HSC) 

oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Za cel 

postawiono także zapobieganie pandemiom w trybie międzysystemowej wymiany 

informacji poprzez stosowanie aplikacji monitorujących oraz ostrzegających 

(Tracing and Warning Apps).  

W związku z pandemią koronawirusa Niemcy zamierzały podjąć dyskusję na temat 

działań w zakresie opieki zdrowotnej zapewniającymi poprawę zaopatrzenia  

w leki, środki ochrony osobistej i wyroby medyczne. Zamierzano podjąć działania 

mające zwiększyć autonomię UE w zakresie zaopatrywania w leki. Główny nacisk 

Niemcy chciały położyć na produkcję substancji czynnych leków o znaczeniu 

krytycznym oraz dywersyfikację i przejrzystość łańcucha dostaw. W tym celu kraj 

zapowiedział zainicjowanie w Radzie dyskusji na temat ukierunkowania unijnych 

przepisów o zamówieniach publicznych na zagrożenia oraz zwalczanie kryzysów 

gospodarczych, będących skutkiem innych kryzysów. Zaakceptowano 

sprawiedliwy dostęp i przejrzystą dystrybucję materiałów do diagnostyki Covid-19, 

szczepionek oraz leków.   

Podkreślono także rolę Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, ponieważ – 

jak zaznaczono - polityka bezpieczeństwa jest kotwicą Europy. Niemcy chciały 

zwiększyć odporność struktur i procesów w ramach WPBiO oraz wprowadzić 

konkretne projekty, mające stać na straży tej polityki.  
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ROZDZIAŁ II 

SILNIEJSZA I BARDZIEJ INNOWACYJNA 

EUROPA 
 

W zakresie silniejszej oraz bardziej innowacyjnej Europy Niemcy zaproponowały: 

§ rozwój suwerenności cyfrowej i technologicznej, 

§ wzmocnienie konkurencyjności, 

§ kształtowanie zrównoważonej oraz stabilnej architektury finansowej. 

Motywem przewodnim tego celu stało się osiągnięcie suwerenności cyfrowej oraz 

zdobycie kompetencji w dziedzinie kluczowych technologii cyfrowych. Działania te 

miały obejmować także rozwój europejskiej infrastruktury cyfrowej – 

nowoczesnej, wydajnej oraz odpornej. Prezydencja niemiecka zaplanowała 

dyskusję o takich projektach jak Gaia X, a także rozmowy dotyczące tego jak 

traktować postęp techniczny w zakresie sztucznej inteligencji czy technologii 

kwantowych, tak aby oprócz zwiększania dobrobytu oraz chronienia naszego 

bezpieczeństwa zachować europejskie wartości.  

W zakresie suwerenności cyfrowej Unia Europejska pod przewodnictwem Niemiec 

zamierzała położyć akcent na dostęp do danych, odpowiedzialne ich 

wykorzystanie oraz bezpieczeństwo, zwracając równocześnie uwagę na 

innowacyjność. Nacisk miał być też położony na właściwe zarządzanie 

europejskimi biurami danych. W związku z pandemią wspomniano o 

ogólnoeuropejskim dostępie do danych zdrowotnych oraz ich wymianie. 

Zaproponowano stworzenie europejskiego biura danych zdrowotnych oraz Code 

of Conduct w zakresie korzystania z tych informacji.  

 

Położono także nacisk na wzmocnienie i właściwe funkcjonowanie jednolitego 

rynku, także w dziedzinie cyfryzacji. Zapowiedziano działania mające na celu 

stworzenie nowoczesnej polityki ładu cyfrowego, która miała przyspieszyć 

transformację cyfrową oraz ukształtować ją w sposób sprzyjający 

konkurencyjności, zrównoważony oraz przyjazny konsumentom. W tym celu w 

Radzie miała być prowadzona dyskusja nad planem działania komisji w zakresie 

edukacji cyfrowej. 
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Niemcy w swoim programie podkreślili, że jednolity rynek wewnętrzny jest 

podstawą dobrobytu całej Unii, bezpieczeństwa socjalnego oraz spójności 

społecznej. Dlatego opowiedzieli się za usunięciem istniejących jeszcze ograniczeń 

na rynku wewnętrznym. Szczególna rola została przypisana sektorowi MŚP, 

ponieważ jego siła jest niezbędna dla pomyślnej realizacji transformacji cyfrowej 

oraz ekologicznej. Przy okazji podkreślono wagę Zielonego Ładu dla przyszłości 

Europy. Wspomniano o działaniach zapobiegających ucieczce emisji CO2 do 

państw trzecich, odchodzenie od węgla, zarówno w regionach, jak również w całej 

gospodarce oraz nowelizacji przepisów o pomocy publicznej, dotyczących pomocy 

dla środowiska oraz energii.  

W zakresie stabilnej polityki finansowej oraz sprawiedliwości podatkowej 

zapowiedziano kontynuację prac nad nowelizacją dyrektywy w zakresie wzajemnej 

pomocy administracyjnej. Miała ona pomóc w unikaniu opodatkowania przez 

niektóre firmy oraz zintensyfikowaniu walki z praniem brudnych pieniędzy oraz 

finansowaniem terroryzmu. Niemcy opowiedziały się także za wprowadzeniem 

podatku od transakcji finansowych na poziomie europejskim oraz 

współdziałaniem organów podatkowych państw członkowskich. Wszystkie te 

działania miały zapewnić międzynarodową konkurencyjność Unii.      
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ROZDZIAŁ III 
 

SPRAWIEDLIWA EUROPA 
 

Niemcy podczas swej prezydencji w zakresie celu jakim była sprawiedliwa Europa 

pragnęli promować równouprawnienie kobiet i mężczyzn, wspierać osoby  

z niepełnosprawnościami oraz aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Słusznie 

zwrócono uwagę, że wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego Europy będą 

przybierać na sile wraz z transformacją ekologiczną, cyfrową oraz demograficzną.  

 

Zwrócono uwagę, że ubóstwo oraz wykluczenie społeczne nadal pozostają 

wyzwaniami dla Europy, szczególnie w okresie kryzysów. Niemcy zamierzali 

rozpatrzyć w Radzie zapowiedzianą przez Komisję propozycję rozwiązania  

w  zakresie reasekuracji ubezpieczeń od bezrobocia. Była to propozycja, która 

została określona w programie trójki sprawującej prezydencję jako istotny krok  

w kierunku wprowadzenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.  

W dziedzinie rynku pracy Niemcy zaproponowali ponadto wdrożenie nowego 

programu Komisji na rzecz umiejętności (Skills Agenda) i skupienie się na 

kształceniu głównie dla potrzeb transformacji cyfrowej oraz ekologicznej – miała 

to być odpowiedź na nowe zapotrzebowania na rynku pracy. Miałoby temu służyć 

zintensyfikowanie wymiany pracowników oraz studentów między państwami 

członkowskimi. Rozwijać miała się także współpraca w dziedzinie edukacji 

zawodowej w ramach tzw. procesu kopenhaskiego. Wymianie międzynarodowej 

mieli podlegać nie tylko studenci, ale także nauczyciele szkół wyższych czy wreszcie 

procesy dydaktyczne i doświadczenia. Zapowiedziano  wsparcie dla młodzieży 

wchodzącej na rynek pracy, pomoc młodym w sytuacjach kryzysowych oraz 

zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. 

Niemcy w swoim programie zwrócili uwagę, że pomimo wdrożenia środków 

zaradczych w następstwie pandemii ucierpiała nie tylko gospodarka, ale także 

kwestie zatrudnieniowe pracowników oraz ich bezpieczeństwo socjalne.  

W związku z tym zaproponowano wdrożenie Europejskiego Filaru Praw 

Socjalnych, którego zadaniem miała być poprawa ochrony społecznej, 

niwelowanie różnic w całej Unii, a także łagodzenie wstrząsów występujących na 

rynku pracy. Realizację tych postulatów rozumiano poprzez wprowadzenie ram 

w zakresie krajowych płac minimalnych oraz krajowych systemów 

podstawowego zabezpieczenia społecznego. 

 

 



S t r o n a  18 | 58 

 

Zapowiedziano także urzeczywistnienie równości kobiet i mężczyzn. W tym 

zakresie Niemcy mieli podjąć następujące działania: 

§ prawo do równej płacy za równą pracę dla kobiet i mężczyzn, 

§ partnerski podział pracy zawodowej, domowej oraz opiekuńczej między 

kobiety i mężczyzn, 

§ wspieranie samodzielnego utrzymania kobiet, 

§ upowszechnienie dostępu do ochrony i doradztwa, 

§ zwalczanie przemocy związanej z płcią, 

§ wspieranie równouprawnienia w kulturze. 

Niemcy zapowiedziały także monitorowanie prac w zakresie walki z rakiem, 

osiąganie postępów w leczeniu oraz wykorzystanie potencjałów cyfryzacji  

w zwalczaniu tej choroby. Wspomniano także o zainicjowanej przez Komisję idei 

konferencji nt. przyszłości Europy. Miałoby to być forum umożliwiające 

przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat perspektywicznych celów Europy  

w nadchodzących latach. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

ZRÓWNOWAŻONA EUROPA 
 

W zakresie tego celu Niemcy zapowiedziały udzielenie zrównoważonej  

i powszechnej odpowiedzi na skutki pandemii – społeczne i gospodarcze, a także 

przejście do zrównoważonej gospodarki. Miały temu służyć priorytety określone  

w Agendzie 2020, a skupiające się na ambitnej polityce klimatycznej  

i środowiskowej. Niemcy zapisali, że podejmą wszelkie wysiłki na rzecz wspierania 

tej transformacji.  

 

Obrady dotyczące Europejskiego prawa o klimacie miały być zakończone podczas 

prezydencji niemieckiej. Zakładano osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 

r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na rok 2030 r. oraz zwiększenie 

unijnego celu na rok 2030 do 50-55% w odniesieniu do roku 1990.  

Niemcy zaplanowali także dyskusję w Radzie nad nowymi zasadami kształtowania 

rynku oraz rozwoju dwóch rynków: energii oraz infrastruktury. Ważną rolę w tym 

zakresie miały pełnić wspólne projekty energii odnawialnej państw członkowskich 

poprzez wykorzystanie: 

§ morskiej energii wiatrowej, 

§ neutralnych pod względem emisji lub wolnych od emisji gazów np. 

wodoru,  

§ wzmocnienie potencjału w zakresie dekarbonizacji. 

Niemcy rozważali także omówienie w Radzie wprowadzenia umiarkowanej ceny 

minimalnej CO2 w ramach unijnego systemy handlu uprawnieniami do emisji (EU 

ETS).  

Ponownie wspomniano o Europejskim Zielonym Ładzie. Program ten ma łączyć  

ochronę klimatu, środowiska i bioróżnorodność. Prezydencja zaplanowała także 

przyjąć w Radzie konkluzje w sprawie nowego planu działania Komisji na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jego wdrażania. Niemcy chcieli także 

przygotować konkluzje Rady w zakresie nowej strategii bioróżnorodności. Miała 

być ona kluczowym elementem Zielonego Ładu i pomóc w przezwyciężeniu 

skutków pandemii COVID-19.  
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Wspomniano także o dyplomacji klimatycznej oraz współpracy z partnerami 

zagranicznymi w celu ogólnoświatowego zwiększania celów klimatycznych 

zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża. Zaplanowano przedstawienie 

wymiaru kulturowego zrównoważonego rozwoju poprzez przedstawienie 

zależności pomiędzy tym rozwojem, transformacją klimatyczną oraz ochroną 

dziedzictwa kultury. 

Niemcy w ramach celu związanego ze zrównoważoną Europą rozważały także 

podjęcie następujących działań: 

§ wniesienie wkładu we wdrażanie SDG (Sustainable Development Goals) 

poprzez nowoczesne rolnictwo i rybołówstwo, 

§ w dziedzinie rolnictwa planowano dobrostan zwierząt, etykietowanie 

artykułów spożywczych, zabezpieczenie przyszłości obszarów wiejskich, 

§ w dziedzinie rybołówstwa negocjacje dotyczące dopuszczalnych połowów 

na rok 2021.   

Dodatkowym celem w zakresie ochrony konsumentów stało się opracowanie 

nowej agendy ochrony konsumentów w UE i dostosowanie jej do wyzwań 

cyfrowych i klimatycznych. 
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ROZDZIAŁ V 

EUROPA BEZPIECZEŃSTWA  

I WSPÓLNYCH WARTOŚCI 
 

W tym zakresie tematyka została podzielona na następujące obszary: 

§ wzmocnienie podstawowych praw i wartości – w tym kontekście 

szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestii praworządności. Na podstawie 

pierwszego rocznego sprawozdania Komisji dotyczącego sytuacji 

praworządności w każdym państwie członkowskim Niemcy planowały 

prowadzić w Radzie dialog polityczny, na który miały złożyć się dwie 

debaty: pierwsza – doroczna nad całością sprawozdania i jego aspektami 

horyzontalnymi oraz druga – półroczna.  

 

 

§ wzmocnienie bezpieczeństwa obywatelek i obywateli – wspomniano  

o wzmocnieniu współpracy policji, służb celnych i wymiaru 

sprawiedliwości. Zwrócono uwagę na kwestie transgranicznej współpracy 

policji, współpracy sądowej w zakresie przeciwdziałania przestępczości 

transgranicznej oraz rozwijania zróżnicowanych instrumentów UE 

współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Szczególną rolę poświęcono 

zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu. Podkreślono, że w Europie 

należy zapewnić szybki przepływ informacji, wspólną analizę dotyczącą 

wykazów osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zwrócono 

uwagę także na szybkie przyjęcie rozporządzenia w zakresie zapobiegania 

rozpowszechnianiu w sieci informacji o charakterze terrorystycznym. Obok 

Niemcy zapowiedziały chęć zrozumienia sytuacji w każdym państwie 

członkowskim, wczesne rozpatrywanie zagrożeń oraz wsparcie. Równocześnie 

opowiedziano się za powiązaniem środków budżetowych Unii z przestrzeganiem 

standardów w zakresie praworządności w państwach członkowskich. 

Opowiedziano się także za wykorzystaniem mechanizmów wszędzie tam, gdzie 

występują uchybienia w zakresie praworządności. Chodziło zarówno o procedury  

z art. 7 TUE jak również postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. 

Mniej miejsca – można powiedzieć symbolicznie – poświęcono zwalczaniu 

przestępstw z nienawiści i rasizmu, wspieraniu międzynarodowych stosunków 

kulturalnych czy zwalczaniu przypadków antysemityzmu.  
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terroryzmu islamskiego zwrócono uwagę na terroryzm prawicowy, 

zapowiedziano w tym zakresie badania ogólnoeuropejskich jego powiązań 

w Internecie.  

§ odnowa europejskiej polityki migracyjnej i azylowej – zapowiedziano 

reformę Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA) poprzez 

uregulowanie na nowo podziału odpowiedzialności pomiędzy 

poszczególnymi krajami oraz kwestię solidarności. Zapowiedziano 

wprowadzenie systemu, który pozwoli uniknąć przeciążenia pomiędzy 

poszczególnymi państwami członkowskimi, a to dzięki systemowi 

dystrybucji osób poszukujących ochrony oraz wprowadzenie 

obowiązkowych procedur na granicach zewnętrznych UE, gdzie miała się 

odbywać wczesna kategoryzacja wniosków o udzielenie azylu i ich 

rozpatrzenie, a w przypadku braku podstaw do udzielenia azylu odmowa 

wjazdu. Poruszono także kwestie powrotów i nadanie pierwszeństwa 

powrotom dobrowolnym, zrównoważonej reintegracji osób, którym nie 

można przyznać w UE prawa do ochrony, następnie skutecznej i zgodnej  

z prawami człowieka readmisji. Wspomniano o szybkim wprowadzeniu 

nowego mandatu Frontexu oraz współpracy z krajami pochodzenia, 

tranzytu oraz przyjmującymi migrantów. Podkreślono trwałe rozwiązania 

na rzecz uchodźców, zintegrowania polityki uchodźczej i migracyjnej  

z innymi politykami w ramach tzw. spójnego podejścia oraz stabilizacji 

regionów pochodzenia. Podkreślono konieczność poprawy możliwości 

legalnej migracji. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

SILNA EUROPA NA ARENIE ŚWIATOWEJ 
 

Głównym tematem w obszarze działań zewnętrznych UE pozostała walka  

z pandemią COVID-19, pomyślne przezwyciężenie jej skutków oraz zapobieganie 

podobnym kryzysom w przyszłości.  

 

W zakresie dążenia do pokonywania konfliktów oraz wspierania pokoju 

zapowiedziano: 

§ zaangażowanie w sprawie rozwiązania konfliktu w Libii, 

§ przezwyciężanie skutków kryzysu syryjskiego, 

§ rozwiązanie problemu programu jądrowego z Iranem, problemów Sahelu 

i Wschodniej Ukrainy,  

§ wsparcie Afganistanu na drodze do pokoju, stabilności i wzrostu. 

Niemcy napisali, że podstawowym instrumentem na rzecz silnej UE na arenie 

międzynarodowej jest wzajemne zazębianie się wszystkich dostępnych polityk 

oraz cywilnych i wojskowych instrumentów zapobiegania kryzysom, wspieranie 

pokoju oraz długotrwałego rozwoju.  

W tym kontekście położono szczególny nacisk na relacje handlowe. Zapowiedziano 

osiągnięcie postępów w zakresie zmodernizowanej umowy z Meksykiem, 

zakończenie negocjacji z Nową Zelandią oraz Australią, osiągnięcie postępów  

w rozmowach z Chile, Indonezją oraz Tunezją, a w stosunkach z Chinami 

utrwalenie bardziej wyrównanych warunków konkurencji.  

Zapowiedziano także jak najszybsze wprowadzenie Agendy 2030 oraz: 

Zapowiedziano intensywną współpracę z Wysokim Przedstawicielem ds. 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Miała ona obejmować kompleksową i 

aktywną współpracę UE z USA, obejmującą zarówno dyskusję polityczną, jak 

również kontakty handlowe, kompleksowe partnerstwo z Wielką Brytanią, 

poszerzanie współpracy z Chinami we wszystkich obszarach polityki, przyjęcie 

agendy europejsko-afrykańskiej oraz pogłębienie partnerstwa politycznego  

z Afryką. 
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§ utworzenie sieci e-dyplomacji (Digital Diplomacy Networking), która miała 

łączyć ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich pod 

kierownictwem ESDZ -> powstanie europejskiej dyplomacji cyfrowej, 

§ skonkretyzować strategiczne cele UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony, 

§ utworzyć Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cywilnego 

Zarządzania Kryzysowego w Berlinie -> miało ono opracowywać standardy  

i zalecenia koncepcyjne dla cywilnych misji kryzysowych, 

§ wzmocnienie kompetencji cyfrowych w dziedzinie obrony cybernetycznej 

sił zbrojnych państw członkowskich.    
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W drugiej części zaprezentowane zostaną działania podjęte przez prezydencję niemiecką 

oraz ich konsekwencje. Przedstawione zostaną negocjacje dotyczące wieloletnich ram 

finansowych na lata 2021-2027 oraz Next Generation, a także kwestie powiązania 

wypłaty funduszy unijnych z praworządnością. Przytoczone zostaną oceny 

prowadzonych przez Polskę negocjacji w sprawie budżetu przez niemieckie media oraz 

pozostałe zadania, które prezydencja niemiecka zrealizowała w II półroczu 2020 r.  

Należą do nich: uzgodnienie kształtu umowy z Wielką Brytanią, zatwierdzenie sankcji dla 

Białorusi, zwiększenie celu klimatycznego, ustanowienie globalnego reżimu sankcyjnego 

za naruszenie podstawowych wolności, ludobójstwo, tortury i handel ludźmi oraz 

osiągnięcie porozumienia politycznego w sprawie Kompleksowej Umowy Inwestycyjnej  

z Chinami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSEKWENCJE  

NIEMIECKIEJ PREZYDENCJI 

    __________________________ 



S t r o n a  26 | 58 

 

 

  



S t r o n a  27 | 58 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

 

BILANS PIERWSZYCH TRZECH MIESIĘCY 

PREZYDENCJI NIEMIECKIEJ 
 

Niemieckie media po trzech pierwszych miesiącach prezydencji niemieckiej 

podjęły się podsumowania podjętych przez Berlin na arenie europejskiej kwestii. 

Wśród najważniejszych wymieniono następujące sprawy:  

 

KORONAWIRUS, BUDŻET UE I KWESTIE PRAWORZĄDNOŚCI 

W programie prezydencji Berlin podkreślił, że „tylko jeśli powstrzymamy wirusa 

Sars-CoV-2 w sposób zrównoważony i wzmocnimy spójność, UE i jej państwa 

członkowskie będą w stanie trwale przezwyciężyć kryzys.” Na zakończonym 

21.07.2020 r. nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej postanowiono  

o utworzeniu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który miał złagodzić 

skutki kryzysu. Jego budżet wyniósł 750 mld euro (z czego 390 mld euro w formie 

dotacji oraz 360 mld w formie pożyczek). Wartość całego budżetu na lata 2021-

2027 miała wynosić 1 074 mld euro plus wspomniany Fundusz Next Generation 

750 mld euro. Ponadto, w ramach programu prac krótkoterminowych SURE do 

dyspozycji państw członkowskich przewidziano pożyczki w łącznej wysokości 100 

mld euro. 

 

 

Dla Polski przeznaczono 124 mld euro w dotacjach oraz ponad 34 mld euro  

w tanich pożyczkach. Polska nadal miała być największym beneficjentem 

Funduszu Spójności, z którego dla kraju przeznaczono 66,8 mld euro. 

Dodatkowo, w ramach funduszu do Polski miało trafić ok. 3 mld euro na walkę 

ze skutkami Covid-19. Dofinansowanie ze Wspólnej Polityki Rolnej wyniosło 28,5 

mld euro. W efekcie przyjętego budżetu Polska miała otrzymać w ciągu 

najbliższych 7 lat 770 mld złotych. 

Podczas szczytu pojawiła się także kwestia powiązania wypłaty funduszy  

z praworządnością, jednak szczegóły nie zostały ustalone. Kierownictwo 

niemieckiej prezydencji oświadczyło, że szybkie przyjęcie budżetu ma „wysoki 

priorytet”.  
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Szefowa Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP) Daniela 

Schwarzer powiedział, że „nawet jeśli w Parlamencie nadal trwa realizacja 

budżetu ogólnego, decyzja podjęta w Radzie w lipcu w zasadzie jest już dużym 

sukcesem prezydencji niemieckiej”.3 Punktem wymagającym doprecyzowania 

pozostawał, jak wspomniano, mechanizm praworządności. Posłowie  

w Parlamencie Europejskim skrytykowali niemiecką propozycję cięcia funduszy 

tylko w przypadku „bezpośrednich skutków” łamania praworządności, co 

potraktowano jako ukłon w stronę Węgier i Polski. Oba kraje w opublikowanym 

30.09.2020 r. pierwszym raporcie Komisji Europejskiej na temat stanu 

praworządności otrzymały krytyczną ocenę. Komisja zapowiedziała powstawanie 

takich raportów co rok, miały one stać się elementem unijnego mechanizmu 

ochrony praworządności.  

 

KSZTAŁT NOWEGO BUDŻETU 

Wieloletnie ramy finansowania z budżetem w wysokości 1074 mld euro 

przeznaczone będą na następujące cele:  

 

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych  https://polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2637233,Budzet-UE-na-lata-

20212027-Ile-pieniedzy-ma-trafic-do-Polski 
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NOWE ŹRODŁA FINANSOWANIA 

Po raz pierwszy w historii nowy budżet unijny spowodował konieczność 

zaciągnięcia pożyczek. W dniu 16.09.2020 r. Parlament UE podtrzymał stanowisko, 

że budżet unijny potrzebuje nowych źródeł przychodów. Do tej pory był 

finansowany głównie z ceł zewnętrznych, składek państw członkowskich oraz 

udziału w krajowych wpływach z VAT. Komisja Europejska zaznaczyła, że chciałaby, 

aby Unia pozyskała nowe środki z opodatkowania korporacji z branży IT oraz  

z podatku węglowego. Niemiecki minister finansów Olaf Scholz (SPD) powiedział  

w połowie września 2020 r., że decyzje o nowych funduszach własnych UE będą 

musiały zostać podjęte stosunkowo szybko. 

Warto wspomnieć, że w lipcu 2020 r. ustalono opłatę za niepoddane recyklingowi 

tworzywo sztuczne. Wyniosła ona 0,8 euro za kilogram plastiku, który nie został 

przetworzony. Nowy podatek obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Wspomniana 

Daniela Schwarzer powiedziała komentując nowe możliwości finansowania Unii, 

że „nawet bez kryzysu koronawirusa system finansowania UE osiągnął swoje 

granice. Szczególnie ważna jest dyskusja na temat podatków od CO2”. 

 

SPŁATA ZADŁUŻENIA UE 

Nowe unijne źródła finansowania miały służyć powstrzymaniu negatywnych 

skutków pandemii koronawirusa, jednak kwestią otwartą pozostawała sprawa nie 

tylko zaciągania wspólnych długów, ale także nadwyrężenia krajowych budżetów, 

z których duże kwoty przeznaczano na pomoc gospodarczą. Wspólne zasady 

dotyczące długu i deficytu zostały na razie zawieszone z powodu kryzysu. 

Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej zaznaczyło, że ważne będzie, w jaki 

sposób rządy będą radzić sobie z własną polityką zadłużenia. Podkreślono także, 

że „jak tylko pozwolą na to warunki ekonomiczne, polityka budżetowa powinna 

zostać przeorientowana na perspektywę średnioterminową i dostosowana do 

rozsądnego budżetu”. 

 

 ZIELONY ŁAD 

W ramach europejskiego prawa o klimacie Komisja zaproponowała, by unijny cel 

dotyczący osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. zapisać  

w ustawodawstwie i ustanowić przepisy niezbędne do osiągnięcia tego celu. 

Postanowienia te miały spowodować, że wszystkie sektory gospodarki i 

społeczeństwa przyczyniałyby się do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r.  

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został w lipcu 2020 r. podczas szczytu Rady 

Europejskiej zredukowany z 30 do 10 mld euro. Miał on pomóc krajom takim jak 

Polska w transformacji energetycznej. Przez takie postanowienie Polska straciła 
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około 3 z 8 mld euro. Ponadto, 50% tych środków zależeć miało od tego, czy kraj 

poparł cel neutralności klimatycznej. 

 

 

  

We wrześniu 2020 r. Komisja zmieniła swój pierwotny projekt w sprawie 

europejskiego prawa o klimacie, tak by uwzględniony w nim został zmieniony 

unijny cel redukcyjny w wysokości co najmniej 55% do 2030 r. W październiku 2020 

r. Rada Europejska omówiła zaproponowany przez Komisję cel redukcyjny oraz 

działania niezbędne do jego realizacji. Przywódcy postanowili powrócić do tej 

kwestii na grudniowym szczycie Rady Europejskiej, by zatwierdzić nowy cel 

redukcyjny na 2030 r. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 

BUDŻET 
 

Przełomem w kwestiach negocjacji budżetowych była informacja z 5.11.2020 r., 

która została zamieszczona na Twitterze przez rzecznika niemieckiej prezydencji 

Sebastiana Fischera. Informacja głosiła, że został osiągnięty kompromis w sprawie 

powiazania funduszy z praworządnością przez przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego oraz państw członkowskich.  

Jeden z negocjatorów ze strony Parlamentu Europejskiego, obywatel Finlandii Petr 

Sarvamaa tłumaczył, że kompromis ma dotyczyć nie tylko pojedynczych 

przypadków naruszeń praworządności, ale naruszeń systemowych. Ponadto, 

europosłowie wywalczyli możliwość wprowadzenia zapisów o rozszerzeniu pojęcia 

naruszeń praworządności o wartości podstawowe z art. 2 Traktatu o UE. Zdaniem 

jednego z  negocjatorów kontekst ten może odnosić się do sytuacji, kiedy np. jakaś 

organizacja pozarządowa nie otrzymuje pieniędzy na pomoc dla uchodźców, a sąd 

popiera stanowisko urzędu. W takim przypadku problem ten staje się problemem 

praworządnościowym w rozumieniu przyjętego w rozporządzeniu mechanizmu.4 

To wywalczone w parlamencie porozumienie szef frakcji Europejskiej Partii 

Ludowej nazwał „historycznym”. 

 

Polska i Węgry opowiedziały się wówczas przeciwko pakietowi budżetowemu. 

Rząd Polski stał na stanowisku, że przyjęty mechanizm wykraczał poza lipcowe 

ustalenia, był nieprecyzyjny i uznaniowy. Poza tym polski ambasador przy UE 

 

16 listopada 2020 r. rozporządzenie w sprawie powiązania budżetu  

z praworządnością zostało poparte przez większość z 27 państw UE. 

Porozumienie osiągnięte pomiędzy przedstawicielami Parlamentu Europejskiego 

oraz prezydencji niemieckiej zakładało, że Komisja Europejska będzie mogła 

uruchomić mechanizm prowadzący do zatrzymania wypłaty środków 

budżetowych np. w przypadku zagrożenia dla niezawisłości sądownictwa. 

Decyzje w tej sprawie będą podejmowane  przez państwa członkowskie UE 

większością kwalifikowaną, czyli do ich uchwalenia potrzebna będzie większość 

15 z 27 głosów krajów członkowskich UE, reprezentujących 65% ludności UE. 

Wynegocjowany tekst porozumienia skraca także czas na zamrożenie funduszy 

do ok. 5-7 miesięcy od złożenia wniosku przez Komisję do czasu ostatecznej 

decyzji Rady UE. 
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słusznie uznał, że kwestie dotyczące pakietu budżetowego i uzależnienie wypłaty 

pieniędzy od kwestii praworządności powinny być traktowane łącznie.5   

Zawetowanie budżetu zapowiedziały w tym samym dniu Węgry, a węgierscy 

deputowani już w lipcu zapowiedzieli, że rząd nie powinien zgadzać się na takie 

warunki podczas rozmów budżetowych.  

17.11.2020 r. Niemcy zaapelowali do Polski i Węgier, aby te nie blokowały 

porozumienia w sprawie budżetu. Niemiecki minister ds. europejskich Michael 

Roth powiedział, że Unia potrzebuje porozumienia, bo na pieniądze z nowego 

budżetu czekają Europejczycy. Roth powiedział: „Apeluję do każdego  

o wypełnienie zobowiązań, to nie jest czas na weto, ale na szybkie działania  

w duchu solidarności. Nasi obywatele zapłacą bardzo wysoko cenę za tę blokadę”.6 

Dziewiętnastego listopada odbył się wideoszczyt UE poświęcony powiązaniu 

funduszy z praworządnością. Trwał on tylko ok. 15 min. Podczas szczytu Polska  

i Węgry powtórzyły, że nie poprą budżetu, jeśli zostaną powiązane w nim kwestie 

dotyczące wypłaty funduszy z praworządnością. Kraje te uznały, że mechanizm jest 

nieprecyzyjny, uznaniowy, pozwala na podejmowanie decyzji motywowanych 

politycznie. Ważnym argumentem było także to, że zaproponowany mechanizm 

odbiega od ustaleń traktatowych i jest próbą forsowania nowej koncepcji, nie 

mającej precedensu w historii UE.    

W związku z sytuacją patową pojawiły się propozycje dotyczące rozwiązania 

sytuacji. Mowa o dodatkowej deklaracji stwierdzającej, że mechanizm nie będzie 

ani uznaniowy ani dyskryminujący, oparty jedynie o obiektywne kryteria, 

dołączany do pakietu budżetowego. Były też propozycje sugerujące zmiany  

w rozporządzeniu polegające na wprowadzeniu jednomyślności wśród unijnych 

komisarzy przy głosowaniu nad wnioskiem o zablokowanie funduszy.  

W dniu 27.11.2020 r. premier Morawiecki odbył wideokonferencję z kanclerz 

Angelą Merkel podczas której potwierdził gotowość weta w przypadku powiązania 

wypłaty środków unijnych z mechanizmem praworządności. 
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ROZDZIAŁ IX 

 

KOMENTARZE W MEDIACH 

ZAGRANICZNYCH 
 

 

Zapowiedź wprowadzenia mechanizmu praworządności oraz zawetowania 

pakietu budżetowego przez Polskę spowodowała szereg komentarzy w mediach 

europejskich. I choć media w krajach takich jak Włochy pozostawały neutralne to 

w mediach niemieckich wywiązała się szeroka dyskusja na ten temat, a Polska  

i Węgry były mocno krytykowane przez niemieckich dziennikarzy.  

 

DEUTSCHE WELLE 

„Dajcie nam pieniądze z UE, w przeciwnym razie nie chcemy, aby nam 

przeszkadzano”. Tym zdaniem eurodeputowany Daniel Freund (Zieloni) opisał 

stosunek wielu posłów w PE do stanowiska Polski i Węgier w kwestii 

praworządności. W internetowym wydaniu periodyku pojawiła się informacja, że 

mechanizm praworządności miał zmuszać państwa członkowskie do 

zagwarantowania np. niezawisłości sądownictwa. Zdaniem dziennika niemiecka 

prezydencja celowo pozwoliła, aby doszło do skandalu dyplomatycznego, aby 

pokazać dwa fronty w UE. Dodano, że otwarte weto Węgier i Polski przeciwko 

budżetowi, który ma wyprowadzić państwa członkowskie z kryzysu 

koronacyjnego, jest postrzegane jako zniewaga oraz że eurodeputowani oskarżyli 

Orbana o to, że potraktował resztę Europy jako zakładnika w celu zapobieżenia 

wprowadzenia mechanizmu.7 

 

 

Przewodniczący grupy chadeków w Parlamencie Europejskim Manfred Weber 

(CSU) powiedział, że mechanizm praworządności nie jest skierowany przeciwko 

konkretnemu krajowi. „Każdy, kto zachowuje się właściwie, nie ma się czego 

obawiać” - powiedział Weber w Brukseli. „Jeśli premier Węgier Orban i lider 

polskiej partii Kaczyński przeszkadzają w realizacji całego budżetu UE, muszą to 

teraz wyjaśnić milionom pracowników, biznesmenów, burmistrzów, studentów, 

naukowców i rolników, którzy polegali na tych funduszach”.  

 



S t r o n a  34 | 58 

 

TAGESSCHAU 

W dzienniku pojawił się następujący komentarz dotyczący weta w sprawie 

budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy:  

„UE ponownie przechodzi poważny kryzys polityczny pośrodku kryzysu 

związanego z koronawirusem. Zdaniem dyplomatów, kanclerz Angela Merkel, 

przewodniczący Rady UE Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej 

Ursula von der Leyen będą musieli teraz przedyskutować jak postępować. Spór 

zapewne stanie się wówczas tematem zaplanowanej na czwartek (26.11.2020 r.) 

wideokonferencji szefów państw i rządów. Chodzi o lepszą współpracę w walce  

z pandemią koronawirusa.  

Jeśli nie uda się uruchomić pakietu finansowego, UE będzie miała budżet awaryjny 

dopiero od przyszłego roku, a kraje takie jak Włochy oraz Hiszpania nie otrzymają 

pomocy finansowej, która miała uchronić je przed gospodarczym krachem. […] 

Krytykowana przez Węgry i Polskę procedura ochrony praworządności przewiduje 

ograniczenie w przyszłości środków unijnych w przypadku niektórych naruszeń 

podstawowych wartości UE. Instrument powinien być stosowany tylko wtedy, gdy 

istnieje groźba niewłaściwego wykorzystania funduszy UE. Mogłoby to jednak 

mieć miejsce już wtedy, gdyby brak niezależności sądów budził uzasadnione 

obawy, że decyzje w sprawie podziału środków unijnych nie mogłyby być 

niezależnie kontrolowane. W szczególności rządy na Węgrzech i w Polsce były 

ostatnio wielokrotnie oskarżane o rozszerzanie swoich wpływów na wymiar 

sprawiedliwości”.8 

 

ZDF 

Korespondentka ZDF Anne Gellinek w Brukseli poinformowała, że decyzje  

o unijnym budżecie i pomocy w związku z pandemią koronawirusa muszą być 

podejmowane jednogłośnie, tak więc Węgry i Polska mają prawo wstrzymać 

fundusze dla wszystkich 27 państw. 

Dziennik napisał, że Europie grozi namacalny kryzys i jeżeli budżet nie będzie 

przyjęty, Europa od stycznia 2021 r. będzie miała do dyspozycji jedynie budżet 

awaryjny (tzw. prowizorium budżetowe).  

W artykule poinformowano także, że weto Węgier i Polski należy rozumieć przede 

wszystkim jako protest, ponieważ Węgry nie chcą zaakceptować tego, aby wypłaty 

funduszy były powiązane z praworządnością. Dodano przy tym, że „prawicowy 

nacjonalistyczny rząd premiera Węgier Viktora Orbana od lat jest oskarżany  

o osłabianie podstawowych zasad demokracji. Dlatego większość krajów UE chce, 

między innymi, powiązać wypłaty z niezależnością sądów i mediów i kraj ten nie 

powinien renegocjować tej kwestii”. W kwestii Polski napisano, że minister 

 



S t r o n a  35 | 58 

 

sprawiedliwości RP stwierdził, że Europa jest w ważnym momencie, a Polska może 

pokazać, że nie chce ograniczać swojej suwerenności. 

Korespondentka ZDF Gellinek napisała ponadto, że zablokowanie budżetu 

oznacza, że „UE wróciła do trybu kryzysowego” i „każde państwo musi ponownie 

zająć się budżetem”.9 

 

DER SPIEGEL 

Dużo ostrzejszy w swojej wymowie był komentarz Marcusa Beckera w „Der 

Spiegel”, który na początku napisał, że UE musi rozprawić się z Polską oraz 

Węgrami. Dziennikarz napisał, że kiedy Polska i Węgry zagroziły zablokowaniem 

unijnego budżetu, większość państw sądziła, że to blef. Zatwierdzenie 

mechanizmu – kontynuuje Becker – powinno być w rzeczywistości sprawą 

oczywistą w środowisku prawniczym, jakim jest Unia. Ocenił, że skoro inne 

państwa Unii i Parlament Europejski uznali wprowadzenie mechanizmu za 

konieczne, wiele mówi to o stanie praworządności w niektórych unijnych 

państwach członkowskich.  

Dalej Marcus Becker napisał: 

Dalej dziennikarz wyliczał, że w ciągu najbliższych dwóch lat Polska otrzyma prawie 

19 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy „Next Generation”, których nie trzeba 

będzie spłacać. Tylko Włochy, Francja i Hiszpania otrzymają więcej.10 

„To pokazuje, jak daleko Węgry i Polska mogą się posunąć: nadużywają budżetu 

UE i kryzysu koronowego, aby zmusić resztę UE do rezygnacji z mechanizmu 

praworządności. To wandalizm polityczny, który szkodzi nie tylko ofiarom 

pandemii we Włoszech czy Hiszpanii, ale także ludności Polski i Węgier. I to 

otwarte przyznanie się Orbána i Kaczyńskiego, że w końcu pożegnali się ze 

wspólnotą wartości, za którą UE wciąż się uważa. 

Taka brutalna akcja wymierzona w mechanizm praworządności pokazuje, że dla 

Orbána i Kaczyńskiego niezmiernie ważne jest dalsze zapewnianie sobie władzy, 

doprowadzenie mediów do porządku, korumpowanie sądownictwa  

i ignorowanie krytycznej wobec rządu części społeczeństwa obywatelskiego - tak 

ważne, że są gotowi w razie potrzeby stać się pariasem w UE i stracić miliardy 

euro. 

Każdy, kto zachowuje się w ten sposób w obliczu kryzysu, w którym umarły setki 

tysięcy osób, odmawia społeczności ostatniej odrobiny solidarności. Jeśli UE to 

zniesie, może się równie dobrze rozwiązać.” 
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I jeszcze jeden cytat dziennikarza, który nie krył swoich krytycznych poglądów 

wobec rządów Polski i Węgier: 

 

LE MONDE 

Komentarz francuskiego dziennika był bardziej wyważony niż oceny niemieckich 

dziennikarzy. Dziennikarka napisała: 

Dziennikarka napisała, że premier Węgier Viktor Orban oraz w mniejszym stopniu 

Mateusz Morawiecki ostrzegali wiosną, gdy rozpoczęły się negocjacje między  

27 państwami członkowskimi, że nie poprą takiego mechanizmu warunkowości. Z 

kolei kilka państw UE, szczególnie te należące do grupy oszczędnych takie jak 

Holandia, Szwecja, Dania uznały, że powiązanie to jest warunkiem sine qua non 

wypłaty funduszy.  

„[…] Presja finansowa wydaje się być jedynym środkiem UE, aby zapobiec 

staczaniu się tych państw członkowskich do autokracji. Wszystkie inne narzędzia 

okazały się bezużyteczne - dlatego mechanizm praworządności jest tak ważny. 

Unii Europejskiej grozi również to, że się ośmieszy, jeśli nie zareaguje ostro. Od 

lat Polsce i Węgrom grozi się, że za odmowę przyjęcia uchodźców i ich 

autorytarne zachowania zostanie wystawiony rachunek w kolejnym wieloletnim 

budżecie UE. Teraz kwestia ta leży na stole. A kto znów jest na szczycie listy 

odbiorców netto? Tak, Polska i Węgry. 

Ostatecznie UE może mieć tylko nadzieję, że środki z funduszy europejskich 

zwrócą społeczeństwo przeciwko rządom o tendencjach autokratycznych - do 

tego stopnia, że będą musieli bać się o swoją władzę. Na pewno jest powód do 

nadziei, bo ludność Węgier i Polski najwyraźniej jest po stronie UE, przynajmniej 

jeśli chodzi o praworządność. W niedawnym sondażu przeprowadzonym w obu 

krajach 72 procent ankietowanych stwierdziło, że alokacja środków unijnych 

powinna być powiązana z przestrzeganiem praworządności i zasad demokracji.” 

„Niektórzy myśleli, że blefują; inni traktowali je poważnie. To są ci, którzy mieli 

rację. Budapeszt i Warszawa w końcu spełniły swoje zagrożenie. W poniedziałek 

16 listopada Węgry i Polska zablokowały europejski plan naprawczy w wysokości 

750 mld euro, a także wieloletni budżet (2021-2027) w wysokości 1074 mld euro. 

Nie chodzi o to, że dwie demokracje, które twierdzą, że są nieliberalne, są wrogo 

nastawione do Brukseli. […] Odmawiają jednak uznania, że wypłata środków 

wspólnotowych jest obecnie uzależniona od poszanowania praworządności, 

czego teoretycznie oczekuje się od przyszłego roku.” 
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Zwróciła także uwagę, że „Polska miała otrzymać blisko 160 mld euro 

bezpośrednich dotacji lub preferencyjnych pożyczek, w kontekście, w którym 

ekonomiści zgadzają się, że finanse publiczne kraju zostały w dużej mierze 

osłabione przez politykę gospodarczą i społeczną ultrakonserwatywnego rządu 

PiS, który doszedł do władzy w 2015 roku”.11 
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ROZDZIAŁ X 

 

UNIJNY SZCZYT W GRUDNIU 
 

Kluczowym szczytem będącym podsumowaniem prezydencji niemieckiej był 

szczyt Rady Europejskiej zorganizowany w dniach 10-11.12.2020 r. Najważniejszą 

sprawą szczytu pozostawał wciąż budżet, ponieważ Polska i Węgry były gotowe 

zablokować jego przyjęcie, jeżeli zasady dotyczące stosowania mechanizmu 

warunkowości nie zostaną zmienione.  

Szczyt Rady Europejskiej poprzedziły trzy spotkania premiera Mateusza 

Morawieckiego z premierem Victorem Orbanem (26.11, 30.11 i 8.12.2020 r.). 

Omówiono podczas nich wspólne stanowisko oraz strategię, jaką należy przyjąć 

podczas szczytu. Sukces ogłoszono po pierwszym dniu negocjacji. Przewodniczący 

Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że osiągnięto zgodę unijnych 

przywódców co do pakietu budżetowego oraz dołączonego do niego mechanizmu 

praworządnościowego.  

 

 

Ustalono także, że mechanizm związany z praworządnością nie może być 

uruchomiony z powodów politycznych. Osiągnięte podczas szczytu konkluzje 

mogły zostać zmienione jedynie poprzez jednomyślność głosów. Jeżeli ktoś 

chciałby odwołać się do mechanizmu praworządności w innych politycznych 

kwestiach musiałby powrócić do traktatów oraz art.7.12 

Polska i Węgry nie zawetowały budżetu, ponieważ mechanizm praworządności 

został obwarowany wytycznymi i warunkami co do możliwości jego użycia. 

Określono, że celem warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed 

korupcją, defraudacją oraz konfliktem interesów. Ustalono ponadto, że: 

§ samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do 

uruchomienia mechanizmu warunkowości, 

§ Komisja została zobowiązana do przygotowania wytycznych, a dopóki nie 

zostaną one ustanowione, nie będzie ona proponować środków na mocy 

rozporządzenia, 

§  mechanizm warunkowości nie może być również użyty przed oceną 

zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości, co  

w praktyce oznacza, że może zostać zablokowany na najbliższe dwa lata. 
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Z kolei stosowanie mechanizmu warunkowości miało być „obiektywne, uczciwe, 

bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą 

niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich”. Środki w ramach 

mechanizmu powinny być „proporcjonalne do wpływu naruszeń praworządności 

na należyte zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii, a związek 

przyczynowy pomiędzy takimi naruszeniami a ich negatywnymi konsekwencjami 

dla interesów finansowych Unii będzie musiał być wystarczająco bezpośredni  

i należycie ustalony”.13 

Polskie władze konkluzje ustalone na szczycie nazwały mechanizmem 

gwarancyjnym.14 Warto podkreślić, że są one politycznie zobowiązujące, ale nie są 

prawnie wiążące, co było powodem obrad zarządu Solidarnej Polski podczas 

których omawiano skutki porozumienia zawartego podczas szczytu. Choć minister 

sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w oświadczeniu stwierdził, że „decyzja  

o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących 

zabezpieczeń jest błędem”, to jednak zarząd zadecydował o nieopuszczaniu 

koalicji.15 

 

Po przyjęciu kompromisu w sprawie budżetu oraz funduszu odbudowy Angela 

Merkel mówiła o uldze w związku z ustaleniem zasad dotyczących nowego 

budżetu. W istocie sprawa ta była dla niej priorytetowa, ponieważ nieuchwalenie 

budżetu i wprowadzenie prowizorium budżetowego rzutowałoby nie tylko na 

ocenę prezydencji niemieckiej, ale także na ocenę niemieckiej kanclerz, która  

w 2021 r. ustępuje ze stanowiska. Przyjęcie kompromisu jest zwycięstwem 

wszystkich państw Unii Europejskiej – takie komentarze pojawiały się najczęściej 

Po zakończeniu szczytu premier Polski napisał na Facebooku, że Komisja 

Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie 

odpowiadających konkluzjom Rady Europejskiej. W istocie 11.12.2020 r. Komisja 

Europejska na posiedzeniu ambasadorów państw UE złożyła deklarację, w której 

zobowiązała się do uwzględniania zapisów paragrafu 2 konkluzji. Paragraf ten 

zawiera 11 reguł stosowania rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii.  

O opracowaniu i przyjęciu wytycznych dotyczących sposobu stosowania 

rozporządzenia, w tym metodologii przeprowadzenia oceny przez Komisję mówi 

punkt 2c. Czytamy w nim, że „wytyczne zostaną opracowane w ścisłej konsultacji 

z państwami członkowskimi. W przypadku wniesienia skargi o stwierdzenie 

nieważności rozporządzenia, wytyczne zostaną sfinalizowane po wydaniu 

orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości, tak aby uwzględnić wszystkie istotne 

elementy  wynikające z takiego orzeczenia. Przewodnicząca Komisji będzie 

szczegółowo informowała Radę Europejską. Dopóki takie wytyczne nie zostaną  

ustanowione, Komisja nie będzie proponować środków na mocy 

rozporządzenia”. 
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w europejskich mediach. Udało się zachować równowagę pomiędzy koniecznością 

przyjęcia budżetu, na który oczekują państwa Europy Południowej a kontrolą 

wydatkowania funduszy bez zbytniej ingerencji w politykę wewnętrzną krajów 

członkowskich. Nie da się jednak ukryć, że Polska wygrała bitwę, ale wojna 

narracyjna, polityczna i wizerunkowa wewnątrz Unii trwa nadal.  

Prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana na antenie Polskiego Radia 24, 

komentując wypracowany kompromis zaznaczył, że to, iż teraz nie udało się 

prezydencji niemieckiej zbliżyć do idei super państwa, nie oznacza, że Niemcy 

zarzucą ten pomysł. Choć kolejna prezydencja niemiecka wypada za 13 lat, to 

jednak należy liczyć się ze zmianą strategii ze strony naszego sąsiada.16 Kolejną 

niepokojącą kwestią jest sfinansowanie/zrealizowanie budżetu z zaciągniętych 

przez Unię pożyczek lub poprzez emisję obligacji. Warto przy okazji wspomnieć, że 

pochodzący z Węgier George Soros zaproponował emisje wiecznych obligacji, 

które spowodowałyby uzależnienie brukselskich elit od światowej finansjery  

i międzynarodowych koncernów.17 

 

W dniu 15.12.2020 r. minister ds. UE poinformował, że Polska zaskarży do 

Trybunału Sprawiedliwości UE rozporządzenie dotyczące mechanizmu 

warunkowości. Dalsza praca nad budżetem unijnym obejmowała przedstawienie 

wytycznych do działania mechanizmu przez Komisję Europejską a następnie 

ratyfikowanie decyzji o zasobach własnych w parlamentach 27 państw 

członkowskich UE. 

Z kolei 16.12.2020 r. Parlament Europejski zatwierdził unijny budżet na lata 2021-

2027 tym samym wyrażając także zgodę na mechanizm warunkowości, 

uzależniający wypłatę funduszy unijnych od przestrzegania praworządności. 

Podczas debaty większość eurodeputowanych kwestionowała te ustalenia, 

przyjmując rezolucję uzgodnioną przez chadeków, socjalistów, liberałów  

i zielonych. Napisano w niej, że stosowanie rozporządzenia (uzależniającego 

wypłatę funduszy od przestrzegania praworządności) nie może być uzależnione od 

Odnosząc się do szczytu Rady Europejskiej międzynarodowy finansista oraz 

spekulant na łamach portalu Project Syndicate, którego jest sponsorem ocenił, 

że Angela Merkel poddała się szantażowi Polski i Węgier, a zawarty w Brukseli 

kompromis jest najgorszym z możliwych. Przy okazji zaznaczył, że Merkel stała 

się w ostatnim czasie „jedynym głównym decydentem w Unii Europejskiej”. 

Wynegocjowany kompromis ma - według Sorosa - poważne słabości z trzech 

głównych powodów: po pierwsze zmienia istotę i intencje przyjętego  

w rozporządzeniu mechanizmu warunkowości, po drugie odkłada jego działanie  

o dwa lata (czyli w przypadku Węgier do okresu po wyborach 2022 r.) oraz po 

trzecie stanowi niebezpieczny precedens, którym liderzy UE ograniczają działania 

Komisji. 
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stosowania jakichkolwiek wytycznych. Europosłowie zapowiedzieli więc, że będą 

domagać się od Trybunału Sprawiedliwości rozstrzygnięcia w sprawie stosowania 

mechanizmu w trybie przyspieszonym. Ursula von der Leyen zapewniała, że nie 

będzie żadnych opóźnień w stosowaniu rozporządzenia, a regulacje będę 

obowiązywać od stycznia 2021 r. podkreślając, że każde złamanie przepisów 

będzie zbadane, a żaden przypadek nie będzie zignorowany przez Komisję.18     

Budżet na 2021 r. został przyjęty 18.12.2020 r. głosami 540 posłów przy 77 przeciw 

i 70 wstrzymującymi się. Europosłom udało się wzmocnić programy, które 

uważane były za kluczowe dla wzrostu gospodarczego oraz dalszego rozwoju. I tak 

dla Cyfrowej Europy przekazano dodatkowe 25,7 mln euro, Łącząc Europę 

otrzymało 60,3 mln euro, Erasmus o 175,1 mln euro więcej, EU4Health o 74,3 mln 

euro więcej. Także program Praw i wartości zyskał dodatkowe 6,6 mln euro. Na 

2021 r. budżet miał wynieść 164,3 mld euro w zobowiązaniach oraz 166,1 mld euro  

w płatnościach.19 

Przyjęcie budżetu było ważnym etapem rozwoju Unii i jej wsparcia w okresie 

pandemii. Nie należy jednak sądzić, że kwestie praworządności zostały 

ograniczone jedynie do uczciwości w wydatkowaniu funduszy unijnych. 

28.12.2020 r. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości  

i przejrzystości Vera Jourova zapowiedziała, że już na początku 2021 r. Komisja 

będzie chciała zająć się praworządnością w Polsce oraz na Węgrzech. 

Zapowiedziano, że werdykt w sprawie mechanizmu praworządności będzie 

ogłoszony w trybie przyspieszonym, co oznacza wydanie go w ciągu kilku miesięcy, 

a nie jak sądzono 2 lat. Symptomatyczne jest zdanie wygłoszone przez 

wiceprzewodniczącą: „Mamy teraz dodatkowe opcje sankcji. Ale będziemy musieli 

ciężko pracować, aby rzeczywiście skorzystać z możliwości cięcia środków. 

Będziemy nadal musieli stosować wszystkie przepisy UE, które już istnieją, aby 

monitorować praworządność w państwach członkowskich”.20   
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ROZDZIAŁ XI 

 

ZWIĘKSZENIE CELU KLIMATYCZNEGO 
 

W dniu 11.12.2020 r., podczas drugiego dnia szczytu, osiągnięto porozumienie 

dotyczące zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 

2030. Kwota redukcji emisji gazów została zwiększona z obecnych 40% do 55%. Cel 

ten ma być osiągnięty do 2030 r. Temat ten omawiany był już w październiku, 

jednak wówczas postanowiono, że ostateczna decyzja będzie podjęta na 

grudniowym szczycie.  

Osiągnięte porozumienie w zakresie redukcji emisji jest elementem Europejskiego 

Zielonego Ładu, sztandarowego programu Komisji Europejskiej. Ma on 

spowodować, że UE do 2050 r. będzie neutralna klimatycznie.21  

Porozumienie zostało osiągnięte po przeciągających się negocjacjach z Polską. 

Ostatecznie nasz kraj poparł nowy cel, zyskując dodatkowe zobowiązania w 

zakresie pomocy finansowej na transformację energetyczną. Planuje się, że na 

transformację tę zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu modernizacyjnego, 

który będzie zasilany z dochodów z handlu emisjami, funduszu na sprawiedliwą 

transformację oraz z bieżącego funduszu odbudowy, którego 30% ma być 

wykorzystane na realizację celów klimatycznych.  

 

Konieczny będzie remont milionów domów, przejście na samochody elektryczne. 

Zwolennicy transformacji w inwestycjach tych postrzegają szanse na nowe miejsca 

pracy i stworzenie lub rozwinięcie nowych gałęzi gospodarki.22     

Poza tym, zwraca się uwagę na to, że istotna jest redukcja gazów cieplarnianych 

nie tylko w Europie, ale także na świecie. Jakie znaczenie ma bowiem redukcja  

 

Nowy cel klimatyczny postrzegany jest przez stowarzyszenia branżowe jako 

bardzo ambitny i zdecydowanie wymaga wysokich niejednokrotnie miliardowych 

inwestycji. Stowarzyszenia ekologów oraz Zieloni krytykują jednak to 

porozumienie, stojąc na stanowisku, że powstrzymanie niebezpiecznego 

przegrzania Ziemi wymaga celu na poziomie 65%. Dla UE jest to jednak krok do 

osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Nie ulega wątpliwości, że  

w najbliższych latach konieczne będzie odejście od paliw kopalnych na rzecz 

energii odnawialnej. Transformacja obejmie jednak nie tylko – jak w przypadku 

Polski – branżę węglową, ale również rolnictwo czy transport. 



S t r o n a  44 | 58 

 

w samej UE, jeżeli reszta świata nie dołoży do tych starań swojej cegiełki? Chiny 

zobowiązały się na razie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Poniższy wykres 

przedstawia kraje, które emitują najwięcej gazów cieplarnianych. Wyraźnie widać, 

że Zielony Ład, który jest priorytetem Unii nie spełni swojej roli, jeśli działania te 

nie obejmą całego globu. 

 

 
Źródło: https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,25088101,europa-chce-ratowac-swiat-czy-uda-jej-sie-bez-chin-i-

usa.html 
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ROZDZIAŁ XII 

 

SANKCJE DLA BIAŁORUSI 
 

W dniu 2 października 2020 r. kraje członkowskie UE zgodziły się na wprowadzenie 

sankcji wobec zwolenników białoruskiego prezydenta. UE chciała w ten sposób 

okazać swoją solidarność z mieszkańcami kraju, w którym od 9 sierpnia 2020 r. 

trwały protesty związane ze sfałszowaniem wyników wyborów prezydenckich. 

Według władz w wyborach zwyciężył sprawujący od 26 lat władzę prezydent 

Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Wprowadzenie sankcji było możliwe, ponieważ 

Cypr blokujący dotychczas ich wprowadzenie, wycofał swoje weto. 

 

Kraj ustąpił dopiero po decyzji pojawienia się „wyraźnych gróźb nałożenia sankcji 

na Turcję po raz pierwszy” jeśli „nadal będzie ona łamać prawo 

międzynarodowe”.23    

W odpowiedzi na sankcje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Mińsku 

poinformowało, że sporządziło listę osób, którym wydany zostanie zakaz wjazdu 

na Białoruś. Lista nie został opublikowana. 

Kolejna transza sankcji została wprowadzona 6 listopada 2020 r. Do poprzedniej 

listy osób dodano 15 członków białoruskich władz, w tym Aleksandra Łukaszenkę 

oraz Wiktora Łukaszenkę, jego syna, doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego. 

Sankcje obejmują zakaz podróżowania oraz zamrożenie aktywów wymienionych 

osób. Ponadto, wymienionym na liście ani osoby ani przedsiębiorstwa z UE nie 

mogą przekazywać funduszy.24 

W drugiej połowie listopada 2020 r. do decyzji o nałożeniu sankcji na urzędników 

i funkcjonariuszy białoruskich przyłączyły się Macedonia Północna, Albania, 

Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Ukraina. 

 

Pierwsza transza sankcji dotknęła 40 osób, które były oskarżane o udział  

w fałszerstwach wyborczych lub brutalne tłumienie protestów. Początkowo sam 

Łukaszenka nie został objęty sankcjami, ponieważ należało zachować przestrzeń 

dla mediacji z przywódcą Białorusi i ewentualne negocjacje. Równocześnie  

z nałożeniem sankcji na współpracowników Łukaszenki utrzymano groźbę sankcji 

wobec Turcji, której zarzucono nielegalne odwierty w poszukiwaniu gazu we 

wschodniej części Morza Śródziemnego. Sankcji domagał się głównie Cypr, który 

od dawna chciał zwrócić uwagę europejskich decydentów na tureckie działania. 
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Trzeci pakiet sankcji został przyjęty przez ambasadorów państw członkowskich UE 

16.12.2020 r. Obejmował 29 osób oraz 7 podmiotów. Wprowadzenie pakietu 

przyspieszyła informacja o śmierci jednego z protestujących Ramana Bandarenki, 

który miał zwracać uwagę mężczyznom, którzy w Mińsku zdejmowali flagi 

białoruskiej opozycji. Bandarenka został pobity, a następnie zawieziony na 

komisariat. Stamtąd trafił do szpitala, jednak pomimo operacji nie udało się go 

uratować.25      
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ROZDZIAŁ XIII 

 

UMOWA Z WIELKĄ BRYTANIĄ 
 

31 stycznia 2020 r. o północy czasu środkowoeuropejskiego Wielka Brytania 

opuściła Unię Europejską. Wówczas rozpoczęły się negocjacje co do przyszłego 

partnerstwa między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Pierwsza runda 

negocjacji odbyła się w Brukseli 2 marca 2020 r. We wrześniu tego samego roku 

Wielka Brytania naciskała na UE, aby negocjacje w sprawie nowej umowy 

handlowej zakończyły się do 15.10.2020 r. Rada Europejska zaznaczyła  jednak, że 

postępy w kluczowych kwestiach dotyczących negocjacji pomiędzy UE a Wielką 

Brytanią nadal nie są zadowalające, aby osiągnąć wspólne porozumienie. Okres 

przejściowy miał zakończyć się 31.12.2020 r.  

Wielka Brytania od początku wskazywała, że chciałaby zawrzeć z UE umowę 

podobną do tej, jaką ma Kanada, czyli na zasadach opartych na umowie o wolnym 

handlu. W dniu 17.12.2020 r. po ostatniej rozmowie pomiędzy premierem 

Johnsonem a Ursulą von der Leyen w oświadczeniu wydanym przez brytyjski rząd 

położono akcent na utrzymujące się różnice pomiędzy oboma stanowiskami. Po 

rozmowie każde ze stron wydało osobne oświadczenie, a nie jak do tej pory 

wspólne (w ciągu dwóch tygodni 3-17.12.2020 r. odbyło się pięć rozmów pomiędzy 

Borisem Johnsonem a Ursulą von der Leyen i po każdej wydawano wspólne 

oświadczenie).26     

Brak porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią i UE oznaczałby, że po okresie 

przejściowym, czyli od 1 stycznia 2021 r. handel pomiędzy UE a Wielką Brytanią  

odbywałby się na zasadach ogólnych, co oznaczałoby, że we wzajemnym handlu  

mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe czy inne bariery.27 Oprócz kwestii 

połowowych kwestią sporną pozostawała pomoc rządowa dla przedsiębiorstw 

oraz sposób rozstrzygania sporów. Wyjście z UE oznaczało dla brytyjskich 

 

Umowę kształtującą przyszłe kwestie handlowe oraz współpracę pomiędzy Unią 

Europejską a Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego udało się 

uzgodnić w grudniu 2020 r., chociaż negocjacje były trudne i niejednokrotnie 

wydawało się, że zgoda nie zostanie osiągnięta. Główną kwestią sporną 

pozostawała sprawa połowów. Premier Wielkiej Brytanii wyjaśnił, że nie może 

zaakceptować sytuacji, w której suwerenny kraj „nie będzie w stanie przez 

dłuższy czas kontrolować dostępu do swoich własnych wód”, a kwestia ta 

miałaby podlegać kwotom połowowym, co zaszkodziłoby brytyjskiemu 

przemysłowi.  
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przedsiębiorstw wyższe koszty działalności, brak umowy był więc dla nich opcją 

niekorzystną.  

Po rozmowie z Ursulą von der Leyen w dniu 17.12.2020 r. przemawiając  

w Londynie, Johnson powiedział, że obie strony pozostają „daleko od siebie  

w kluczowych kwestiach” i ostrzegł, że „najbardziej prawdopodobne jest teraz, że 

musimy przygotować się na warunki WTO, warunki australijskie” - ostrzegł. 

Australia nie ma umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, mimo że trwają 

rozmowy w sprawie jej zawarcia, jednak wyrażenie „warunki australijskie” było 

powszechnie używane przez Johnsona i jego rząd jako eufemizm dla brexitu bez 

porozumienia. 

Z kolei premier Irlandii Micheál Martin stwierdził, że zawarcie porozumienia 

pomiędzy Wielką Brytanią i UE jest „absolutnie konieczne”. Dodał, że scenariusz 

braku porozumienia byłby „tak szkodliwy dla pracowników” w Wielkiej Brytanii, 

Irlandii i całej Europie, że oznaczałby „przerażającą porażkę państwowości”.28 

Polski minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański oświadczył, że „w ramach 

umowy osiągnięto maksimum tego, co było możliwe we współpracy z państwem 

trzecim” oraz że porozumienie, jakie wynegocjowano jest „jest jednym  

z najbardziej kompleksowych, jakie kiedykolwiek zostały zawarte przez UE. 

Obejmuje zarówno obszar handlu, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego. Dotyczy 

kwestii celnych, transportu, wymiany danych, cywilnej współpracy nuklearnej, 

współpracy sądowej czy też policyjnej oraz koordynacji zabezpieczenia 

społecznego”.29  

Pomimo zawartej umowy handel będzie odbywał się z małymi trudnościami, 

głównie biurokratycznymi. Według oficjalnych danych, wyjście z Unii (nawet na 

podstawie zawartej umowy) uderzy w brytyjską gospodarkę i spowolni ją na około 

15 lat. To co zdecydowanie zadziała na korzyść Wielkiej Brytanii to możliwość 

samodzielnego kształtowania swojej polityki gospodarczej. Teraz Wielka Brytania 

będzie mogła zawierać umowy handlowe, kontrolować łowiska, na których 

ograniczona zostanie działalność unijnych rybaków (strefa brytyjskich połowów 

była największa w UE) oraz kształtować politykę imigracyjną. Niektórzy zwracają 

uwagę, że Wielka Brytania będzie mogła rozwijać stosunki handlowe  

z rozwijającymi się gospodarkami innych krajów spoza Europy.  

Porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską zostało uzgodnione 

24.12.2020 r. Jak wspomniano, kwestią sporną do ostatniej chwili pozostawała 

kwestia praw do połowu ryb na brytyjskich wodach. Ustalono w tej kwestii 5,5-

letni okres przejściowy, co oznaczało dobry kompromis zważywszy, że Wielka 

Brytania proponowała 3 lata, a Unia Europejska domagała się 14-letniego okresu 

przejściowego. Osiągnięcie porozumienia oznaczało, że udało się uniknąć 

twardego brexitu, czyli pojawienia się ceł i kwot eksportowych.  
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Kolejnym osiągnięciem jest ograniczenie napływu osób do Wielkiej Brytanii od  

1 stycznia 2021 r. W zakresie imigracji Londyn opracował system punktowy, 

zgodnie z którym największe szanse, aby wjechać do Wielkiej Brytanii będą mieli 

wysocy specjaliści oraz wykwalifikowani pracownicy. Zdecydowanie trudniej 

będzie znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii pracownikom niewykwalifikowanym.30  

W dniu 28.12.2020 r. ambasadorowie krajów Unii Europejskiej zatwierdzili umowę 

z Wielką Brytanią i zgodzili się na jej tymczasowe wdrożenie od stycznia 2021 r. 

Zgodnie z procedurą najpierw umowa powinna być ratyfikowana w krajach 

członkowskich i zatwierdzona przez Parlament Europejski, z tego względu jednak, 

że umowa została późno uzgodniona, zgodzono się na jej tymczasowe 

obwiązywanie, aby uniknąć chaosu po 31 grudnia 2020 r. Unijni europosłowie 

będą głosować nad umową w styczniu lub w lutym 2021 r.   
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ROZDZIAŁ XIV 

 

POZOSTAŁE KWESTIE 

 

Podczas prezydencji niemieckiej podjęto także inne decyzje, mające znaczenie dla 

przyszłości Europy. Należało do nich przyjęcie nowej strategii w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, podpisanie umowy inwestycyjnej z Chinami oraz przyjęcie 

globalnego reżimu sankcji za naruszenia podstawowych wolności.  

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

W dniu 16.12.2020 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych 

i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili nową strategię UE w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Strategia ta ma wzmocnić zbiorową odporność Europy na 

cyberzagrożenia oraz zapewnić przedsiębiorstwom i obywatelom możliwość 

korzystania z niezawodnych usług i narzędzi cyfrowych. Zawiera ona konkretne 

propozycje inicjatyw regulacyjnych, inwestycyjnych i politycznych w trzech 

obszarach działań UE: 

§ Odporność, suwerenność technologiczna i przywództwo – w tej dziedzinie 

chodzi o zreformowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa sieci  

i systemów informatycznych na mocy dyrektywy w sprawie środków 

zapewniających wysoki poziom cyberbezpieczeństwa w całej Unii. Komisja 

zaproponowała również uruchomienie w całej UE sieci Centrów Operacji 

Bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji (AI), która ma stanowić 

„tarczę cyberbezpieczeństwa” dla UE zdolną do wczesnego wykrywania 

oznak cyberataku i umożliwiającą  działanie zanim nastąpi uszkodzenie. 

§ Budowanie zdolności operacyjnych do zapobiegania, odstraszania  

i reagowania - Komisja ma przygotować stworzenie nowej wspólnej 

jednostki ds. cyberprzestrzeni w celu zacieśnienia współpracy między 

organami UE a organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za 

zapobieganie cyberatakom, powstrzymywanie ich i reagowanie na ataki 

cybernetyczne. Współpraca ta ma zapewnić ochronę infrastruktury 

krytycznej, łańcuchów dostaw oraz rozwijanie zdolności w zakresie 

cyberobrony. 

§ Rozwój globalnej i otwartej cyberprzestrzeni dzięki zacieśnionej 

współpracy - UE zadeklarowała zintensyfikowanie współpracy z partnerami 

międzynarodowymi w celu wzmocnienia międzynarodowego porządku 

opartego na zasadach, wspierania bezpieczeństwa międzynarodowego  
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i stabilności w cyberprzestrzeni oraz ochrony praw człowieka  

i podstawowych wolności w internecie. W tym zakresie zapowiedziano 

współpracę w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Zapewnieniu realizacji powyższych celów ma służyć budżet na lata 2021-2027,  

w którym zabezpieczono kwotę 4,5 mld euro. Mają być one przeznaczone na 

inwestycje szczególnie w ramach Centrum Kompetencji w dziedzinie 

Cyberbezpieczeństwa i Sieci Ośrodków Koordynacji. Znaczna część tych środków 

ma trafić do sektora MŚP.  

Cyberodporność i fizyczna odporność sieci, systemów informatycznych oraz 

podmiotów krytycznych ma koncentrować się na średnich i dużych podmiotach, 

stosownie do ich znaczenia dla gospodarki i społeczeństwa. Każde państwo 

zobowiązane będzie do przeprowadzania oceny ryzyka oraz przyjęcia krajowej 

strategii na rzecz zapewnienia odporności podmiotów krytycznych. Wśród 

kluczowej infrastruktury wymieniono: energię, transport, bankowość, 

infrastrukturę rynku finansowego, zdrowia, wody pitnej, ścieków, infrastrukturę 

cyfrową, administrację publiczną i przestrzeń kosmiczną.31 

 

UMOWA INWESTYCYJNA Z CHINAMI 

W dniu 30.12.2020 r. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel 

poinformował, że Unia Europejska oraz Chiny osiągnęły porozumienie polityczne 

w sprawie Kompleksowej Umowy Inwestycyjnej (Comprehensive Agreement on 

Investments - CAI). Umowa negocjowana była od 2014 r. W porozumieniu 

uzgodniono zniesienie restrykcji inwestycyjnych dla europejskich firm działających 

w Chinach z następujących branż: produkcja pojazdów z nowoczesnymi napędami, 

usługi w zakresie wykorzystania chmury obliczeniowej, usługi finansowe oraz 

ochrona zdrowia. Porozumienie zapewnia także unijnym przedsiębiorstwom 

równe warunki działania w branży nieruchomości, budownictwie oraz produkcji 

przemysłowej.32  

 

Na zamkniętym posiedzeniu 28.12.2020 r. Komisja poinformowała ambasadorów, 

że porozumienie zostało uzgodnione, o czym należy zawiadomić opinię 

publiczną.33  

Zastrzeżenia co do umowy wyraziła Polska, która stała na stanowisku, że  

w rozmowach pomiędzy UE a Chinami powinna uczestniczyć amerykańska 

Zastrzeżenia co do umowy budziło szybkie przyspieszenie prac nad umową CAI. 

Jak poinformował PAP, 27.12.2020 r. niemiecka prezydencja przekazała krajom 

członkowskim, że na spotkaniu ambasadorów 28.12.2020 r. pojawi się punkt 

dotyczący umowy inwestycyjnej. 
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administracja. Nowa administracja z prezydentem Joe Bidenem została tym 

samym postawiona przed faktem dokonanym.  

Ponadto, nie wiadomo jak w praktyce kształtować się będą przyszłe stosunki 

unijno-chińskie i czy rzeczywiście dostęp firm europejskich do chińskiego rynku 

będzie tak swobodny jak zaznaczono w umowie. Zwyczajowo udzielenie dostępu 

do chińskiego rynku wiąże się z zapewnieniem podobnych przywilejów dla 

chińskich firm. Podobnież w końcowej fazie negocjacji Chiny poprosiły Europę  

o dostęp do wrażliwych sektorów takich jak energia, usługi użyteczności publicznej 

czy uzdatnianie wody.34 Inną sporną kwestią są prawa człowieka oraz niechęć Chin 

do ratyfikowania międzynarodowych przepisów dotyczących prawa pracy.  

Warto także zwrócić uwagę, że największym europejskim eksporterem do Chin są 

Niemcy, dlatego być może pod swoim unijnym przywództwem zależało im na jak 

najszybszym zawarciu  umowy. Proces legislacyjny może jednak jeszcze potrwać. 

Aby umowa mogła wejść w życie musi być ratyfikowana przez parlamenty 

wszystkich krajów członkowskich. Konieczna jest też zgoda Parlamentu 

Europejskiego. Cały proces może potrwać od roku do dwóch lat.35  

 

EUROPEJSKA USTAWA MAGNICKIEGO 

Globalny charakter sankcji oznacza, że Unia Europejska będzie mogła zastosować 

sankcje wobec Rosji, ale także wobec krajów  Bliskiego czy Dalekiego Wschodu, 

Afryki oraz Ameryki Południowej. W grudniu 2020 r. zostały przyjęte ramy prawne 

reżimu sankcyjnego. W dalszej kolejności prowadzone będą prace nad 

konkretnymi osobami bądź firmami/organizacjami, co do których zastosowane 

zostaną sankcje. Pierwsze listy mają pojawić się na początku 2021 r.36   

 

NAŁOŻENIE SANKCJI ZA CYBERATAKI 

Kolejnym historycznym momentem było nałożenie po raz pierwszy w historii UE 

sankcji za cyberataki. Sankcje prawne przeciwko hakerom dokonującym 

cyberataków zostały opracowane w UE w 2019 r. W dniu 31.07.2020 r. zostały 

nałożone na czterech rosyjskich agentów, którym UE zarzuciła próbę 

przeprowadzenia cyberataków na Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej  

W dniu 08.12.2020 r. wszedł w życiu nowy, ustanowiony przez UE, globalny reżim 

sankcyjny zwany europejską ustawą Magnickiego. Ma być on stosowany 

przeciwko osobom prywatnym oraz fizycznym za naruszenie podstawowych 

wolności, ludobójstwo, tortury i handel ludźmi. Reżim ma charakter globalny, co 

oznacza możliwość interwencji w przypadku łamania praw człowieka na całym 

świecie. Wśród sankcji wymienia się zamrożenie aktywów oraz zakaz wjazdu na 

teren wspólnoty europejskiej.  
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z siedzibą w Hadze. Sankcje nałożono także na dwóch członków chińskiej grupy 

hakerów APT10 oraz Centrum ds. Technologii Specjalnych rosyjskiego wywiadu 

wojskowego GRU. Powodem podjęcia działań przez UE były cyberataki 

dokonywane przy użyciu specjalnego hakerskiego oprogramowania. Przykładem 

działania było np. wygaszenie tablic elektronicznych na dworcach kolejowych  

w Niemczech oraz atak na niemiecki Bundestag na przełomie kwietnia  

i maja 2015 r.37  
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ROZDZIAŁ XV 

PODSUMOWANIE PREZYDENCJI 

NIEMIECKIEJ 
 

Prezydencja niemiecka przypadła na czasy pandemii koronawirusa, pierwszej 

pandemii w historii Unii Europejskiej o globalnym zasięgu. Prezydencja rozpoczęła 

się od lipcowych negocjacji nad budżetem, które trwały 4 dni i których celem było 

ograniczenie negatywnych skutków pandemii. Podczas szczytu uzgodniono 

wysokość budżetu długoterminowego w kwocie 1074,3 mld oraz Fundusz 

Odbudowy w kwocie 750 mld euro. Dwie kwestie dotyczące budżetu zwracają 

uwagę: 

§ Pierwszy raz w historii Unia Europejska przekaże państwom pieniądze 

pochodzące z pożyczek, a nie z budżetu własnego. Spłata ich będzie 

wymagać od państw członkowskich dużej dyscypliny finansowej, 

ponieważ w przypadku braku możliwości spłacania długu przez jedno  

z państw, pozostałe będą spłacać jego długi. Może to rodzić przyszłe 

konflikty lub nieporozumienia w Unii. Kwestią pod znakiem zapytania 

pozostaje także ewentualne opuszczenie Unii Europejskiej przez któreś  

z krajów członkowskich. Spłata pożyczek od Unii Europejskiej dodatkowo 

może stanowić kolejny, trudny czynnik podczas ewentualnych negocjacji. 

Ponadto, uzależnienie UE od banków może spowodować naciski pewnych 

grup społecznych czy lobbingowych. George Soros zaproponował, aby UE 

emitowała obligacje wieczyste, które na zawsze związałyby Unię z obcym 

kapitałem.   

§ Po drugie praworządność – choć w ostatecznych negocjacjach udało się 

uzgodnić wspólne stanowisko, które wiąże praworządność z uczciwością 

w wydatkowaniu pieniędzy, to jednak nie należy zakładać, że Komisja 

Europejska oraz Parlament odpuszczą sprawy związane z troską  

o praworządność w Polsce. Prawdopodobnie orzeczenie Trybunału 

Sprawiedliwości zostanie wydane w trybie przyspieszonym. W większości 

krajów Europy Zachodniej panuje opinia, że powiązanie funduszy  

z praworządnością jest czymś koniecznym i naturalnym. Można więc 

spodziewać się kolejnych pomysłów i inicjatyw mających na celu obcinanie 

funduszy państwom członkowskim, kiedy te będą łamać ustalone przez 

Komisję zasady praworządności.  

Opuszczenie UE przez Wielką Brytanię spowodowało przesunięcie wektorów 

wewnątrz Unii, koncentrując unijną siłę w stolicach Niemiec i Francji. Podczas prac 

nad budżetem zarysowały się wewnątrz Unii trzy bloki, które w wielu sprawach 
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występowały wspólnie i broniły swoich interesów. Po pierwsze Holandia, Austria, 

Szwecja, Dania oraz Finlandia utworzyły „klub oszczędnych”, który nie był 

zwolennikiem przekazywania państwom członkowskim pieniędzy w formie 

grantów, a raczej pożyczek. Drugą grupę utworzyły państwa południowej Europy, 

które pieniędzy unijnych potrzebowały na walkę z recesją gospodarczą, były 

bowiem państwami dotkniętymi w znacznym stopniu negatywnymi skutkami 

pandemii, szczególnie w jej pierwszej fazie oraz dodatkowo narażonymi na napływ 

nielegalnych migrantów. Wreszcie kolejną grupą była Grupa Wyszehradzka, 

wspierana przez niektóre państwa, które przed 1989 r. leżały za żelazną kurtyną. 

Można przypuszczać, że z mniejszymi lub większymi wyjątkami, wspomniane bloki 

będą odgrywać w UE coraz większą rolę, wspierać się  i wspólnie forsować własne 

interesy.     

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że prezydencji niemieckiej nie 

udało się podjąć tematu reformy UE oraz jej rozszerzenia. Przełożony z maja 2020 

r. szczyt Bałkanów Zachodnich w efekcie odbył się w formie wideokonferencji, nie 

zaowocował jednak na tyle istotnymi kwestiami, które miałyby sprawę 

poszerzenia Unii pchnąć do przodu.  

W kwestii migracji nie poczyniono wielkich postępów. Nowy pakt o migracji  

i azylu w gruncie rzeczy nie proponuje żadnych nowatorskich rozwiązań, które 

miałyby zakończyć kryzys migracyjny i zminimalizować napływ nielegalnych 

migrantów do Europy. Zaproponowane rozwiązania są albo dyskusyjne albo 

niewykonalne. Nie podniesiono kwestii reformy systemu dublińskiego i strefy 

Schengen. Przyjmowanie, dystrybucja i odsyłanie migrantów nadal będą 

prowadzić do nieporozumień w Unii, a odpowiedzi poszczególnych państw na 

kryzys migracyjny będą rozbieżne.38 

 

 

 

Największym zarzutem jaki można sformułować nie tylko wobec Niemiec, ale 

także innych państw członkowskich jest brak wizji przyszłości UE. Określono 

działania w zakresie spraw bieżących i nadano im kierunek, ale żaden kraj 

członkowski nie jest w stanie powiedzieć dzisiaj jak będzie wyglądać UE za lat 15 

czy 20. Ten brak wizji czy dalekosiężnych planów podyktowany jest po części 

kryzysem wewnętrznym samej UE. Po opanowaniu kwestii zdrowotnych 

związanych z pandemią oraz rozkręceniu gospodarki konflikty wewnętrzne 

powrócą ze zdwojoną siłą. Nie udało się ich opanować podczas prezydencji 

niemieckiej, ale były też inne naglące sprawy, którymi należało się zająć. Brak 

autorytetów w Unii, polityków wielkiego formatu oraz osobowości dodatkowo 

będzie osłabiać UE lub nadawać jej niewłaściwy kierunek rozwoju.   



S t r o n a  57 | 58 

 

PRZYPISY KOŃCOWE 

1 Niemcy rozpoczynają prezydencję w Unii Europejskiej, TVP Info, https://www.tvp.info/48770544/niemcy-rozpoczynaja-

prezydencje-w-unii-europejskiej, [dostęp: 15.11.2020]. 

2 Państwa członkowskie, które będą kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują, tworząc tzw. trójki. 
Wyznaczają one cele do realizacji w 18-miesiecznym okresie, na podstawie czego państwo danej prezydencji przedstawia 
plan bardziej szczegółowy na 6 miesięcy. System ten został wprowadzony traktatem lizbońskim w 2009 r.  

3 Erfolg oder Enttäuschung? Halbzeit für deutschen EU-Ratsvorsitz, Jan Petermann, dpa, 

https://www.heise.de/news/Erfolg-oder-Enttaeuschung-Halbzeit-fuer-deutschen-EU-Ratsvorsitz-4915907.html, [dostęp: 
12.12.2020]. 

4 UE coraz bliżej powiązania budżetu z praworządnością, Tomasz Bielecki, DW, https://www.dw.com/pl/ue-coraz-

bli%C5%BCej-powi%C4%85zania-bud%C5%BCetu-z-praworz%C4%85dno%C5%9Bci%C4%85/a-55510499, [dostęp: 
21.12.2020]. 

5 Weto za powiązanie praworządności z funduszami unijnymi. Jasna deklaracja Węgier, PolskieRadio24.pl, 

https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2621439,Weto-za-powiazanie-praworzadnosci-z-funduszami-unijnymi-

Jasna-deklaracja-Wegier, [dostęp: 20.12.2020]. 

6 Niemcy apelują o wycofanie sprzeciwu wobec pakietu budżetowego. Polska czeka na nowe propozycje, 

PolskieRadio24.pl, https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2622001,Niemcy-apeluja-o-wycofanie-sprzeciwu-wobec-

pakietu-budzetowego-Polska-czeka-na-nowe-propozycje, [dostęp: 20.12.2020]. 
7 Polen und Ungarn lösen EU-Haushaltskrise aus, Berndt Riegert, DW, https://www.dw.com/de/polen-und-ungarn-

l%C3%B6sen-eu-haushaltskrise-aus/a-55619404, [dostęp: 19.12.2020]. 

8 Ungarn und Polen legen Veto ein, Michael Grytz, https://www.tagesschau.de/ausland/polen-ungarn-eu-veto-101.html, 

[dostęp: 19.12.2020]. 

9 Ungarn und Polen blockieren Corona-Hilfen, ZDF, https://www.zdf.de/nachrichten/politik/eu-haushalt-polen-ungarn-

100.html, [dostęp: 19.12.2020]. 

10 Die EU muss hart gegen Ungarn und Polen vorgehen, Marcus Becker, https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-eu-

muss-hart-gegen-ungarn-und-polen-vorgehen-a-9a7a2049-043e-4f39-ad47-d1f4df7ea010, [dostęp: 19.12.2020]. 

11 La Hongrie et la Pologne bloquent le plan de relance européen, Virginie Malingre,  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/16/la-hongrie-et-la-pologne-bloquent-le-plan-de-relance-

europeen_6059976_3210.html, [dostęp: 17.12.2020]. 

12 Morawiecki, Orban: prawo do weta jest potrzebne; jest hamulcem bezpieczeństwa, PAP,  

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C773802%2Cmorawiecki-i-orban-prawo-do-weta-jest-potrzebne-jest-hamulcem, 

[dostęp: 21.12.2020]. 

13 Porozumienie w sprawie budżetu UE. Sam fakt naruszenia praworządności nie może uruchamiać zawieszenia płatności 
funduszy, PAP, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C773747%2Cporozumienie-w-sprawie-budzetu-ue-sam-fakt-

naruszenia-praworzadnosci-nie, [dostęp: 22.12.2020]. 

14 Szef Rady Europejskiej: jest porozumienie w sprawie budżetu UE, PolskieRadio24.pl 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2637553,Szef-Rady-Europejskiej-jest-porozumienie-ws-budzetu-UE, [dostęp: 
21.12.2020]. 

15 Premier o unijnym szczycie: upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu, K. Kropiwiec, K. Mózgowiec, A.Rebelińska, PAP, 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C774619%2Cpremier-o-unijnym-szczycie-upieklismy-dwie-pieczenie-na-jednym-

ogniu.html, [dostęp: 20.12.2020]. 

16 Zbliża nas do Europy Schumana, oddala od superpaństwa. Prof. Krysiak o kompromisie ws. Budżetu UE. PolskieRadio24.pl, 

https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2638192,Zbliza-nas-do-Europy-Schumana-oddala-od-superpanstwa-Prof-

Krysiak-o-kompromisie-ws-budzetu-UE, [dostęp: 22.12.2020]. 

17 Soros: Merkel poddała się polsko-węgierskiemu szantażowi, PAP, 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C774003%2Csoros-merkel-poddala-sie-polsko-wegierskiemu-szantazowi.html, 

[dostęp: 19.12.2020]. 

18 Mechanizm warunkowości tylko dla ochrony unijnych finansów. Eurodeputowani PE podjęli decyzję, IAR, 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2641913,Mechanizm-warunkowosci-tylko-dla-ochrony-unijnych-finansow-

Eurodeputowani-PE-podjeli-decyzje, [dostęp: 22.12.2020]. 

19 Parlament Europejski przyjął budżet na 2021 rok, PAP, 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C778853%2Cparlament-europejski-przyjal-budzet-na-2021-rok.html, [dostęp: 
19.12.2020]. 

20 Mechanizm praworządności. Wiceszefowa KE: na początku roku zajmiemy się Polską i Węgrami, PAP, 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2648680,Mechanizm-praworzadnosci-Wiceszefowa-KE-na-poczatku-roku-

zajmiemy-sie-Polska-i-Wegrami, [dostęp: 29.12.2020]. 

                                                           



S t r o n a  58 | 58 

 

                                                                                                                                                               

21 Michel: przywódcy UE uzgodnili zwiększenie celu klimatycznego na 2030 r., Łukasz Osiński, PAP, 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C773945%2Cmichel-przywodcy-ue-uzgodnili-zwiekszenie-celu-klimatycznego-

na-2030-rok, [dostęp: 12.12.2020]. 

22 EU-Gipfel: Einigung beim Haushalt, Streit beim Klima, Verena Schmitt-Roschmann, Teresa Dapp, Main-Post, 

https://www.mainpost.de/ueberregional/politik/brennpunkte/eu-gipfel-einigung-beim-haushalt-streit-beim-klima-art-

10540269, [dostęp: 12.12.2020]. 

23 EU einigt sich auf Belarus-Sanktionen, Wiener Zeitung, 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077254-EU-einigt-sich-auf-Belarus-Sanktionen.html, [dostęp: 
20.12.2020]  

24 Belarus: Sanktionen gegen Alexander Lukaschenko und 14 weitere Amtsträger wegen andauernder Unterdrückung 
verhängt, https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/11/06/belarus-alexandr-lukashenko-and-14-

other-officials-sanctioned-over-ongoing-repression/, [dostęp: 18.12.2020]. 

25 Źródło PAP: ambasadorowie państw UE przyjęli kolejne sankcje wobec Białorusi, wnp.pl, https://www.wnp.pl/rynki-

zagraniczne/zrodlo-pap-ambasadorowie-panstw-ue-przyjeli-kolejne-sankcje-wobec-bialorusi,438483.html, [dostęp: 
17.12.2020]. 

26 Nie będzie umowy, jeśli UE nie zmieni stanowiska - grozi Boris Johnson, PAP, 

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/brexit-bez-umowy-johnson-nie-bedzie-umowy-jesli-ue-nie-zmieni-

stanowiska/7c8ke2m, [dostęp: 14.12.2020]. 

27 Boris Johnson: wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do porozumienia z Unią Europejską, PAP, 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2641112,Boris-Johnson-wszystko-wskazuje-na-to-ze-nie-dojdzie-do-

porozumienia-z-Unia-Europejska, [dostęp: 20.12.2020]. 

28 UK and EU agree to keep talking but warn 'no-deal Brexit' is now likely, Ivana Kottasova, Arnaud Siad, CNN, 

https://edition.cnn.com/2020/12/13/uk/brexit-announcement-talks-extension-gbr-intl/index.html, [dostęp: 29.12.2020]. 

29 Umowa między UE a Wielką Brytanią. Konrad Szymański wskazał korzyści dla Polaków, PAP, 

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2648791,Umowa-miedzy-UE-a-Wielka-Brytania-Konrad-Szymanski-wskazal-

korzysci-dla-Polakow, [dostęp: 29.12.2020]. 

30 Jest umowa brexitowa. Szczegóły porozumienia Wielkiej Brytanii i UE, PAP, 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2647100,Jest-umowa-brexitowa-Wielka-Brytania-i-UE-osiagnely-porozumienie, 

[dostęp: 29.12.2020]. 

31 New EU Cybersecurity Strategy and new rules to make physical and digital critical entities more resilient, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2391, [dostęp: 16.12.2020]. 

32 UE pod 7 latach negocjacji podpisuje umową inwestycyjną z Chinami. Ze wszystkich państw UE tylko Polska zgłosiła 
obiekcje, 300Gospodarka, https://300gospodarka.pl/news/ue-pod-7-latach-negocjacji-podpisuje-umowa-inwestycyjna-z-

chinami-ze-wszystkich-panstw-ue-tylko-polska-zglosila-obiekcje, {dostęp: 30.12.2020]. 

33 Źródło: Polska w Brukseli sprzeciwiła się przyspieszeniu prac nad umową UE-Chiny, Łukasz Osiński, 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-sprzeciwila-sie-przyspieszeniu-prac-nad-umowa-UE-Chiny-8027789.html, 

[dostęp: 29.12.2020]. 

34 Tamże. 

35 KE wynegocjowała umowę inwestycyjną z Chinami. Polska ma do niej zastrzeżenia, IAR, 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2648685,KE-wynegocjowala-umowe-inwestycyjna-z-Chinami-Polska-ma-do-

niej-zastrzezenia, [dostęp: 29.12.2020]. 

36 Sankcje za łamanie praw człowieka i cyberataki. Historyczne decyzje UE, IAR, 

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2648839,Sankcje-za-lamanie-praw-czlowieka-i-cyberataki-Historyczne-decyzje-

UE, [dostęp: 29.12.2020]. 

37 Unijne sankcje wobec hakerów z Rosji i Chin, DW, https://www.dw.com/pl/unijne-sankcje-wobec-haker%C3%B3w-z-

rosji-i-chin/a-54391746, [dostęp: 20.12.2020]. 

38 Krisenmeisterin Merkel gibt den EU-Vorsitz ab, Andreas Lieb, Wiener Zeitung, 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2086382-Krisenmeisterin-Merkel-gibt-den-EU-Vorsitz-ab.html, 

[dostęp: 29.12.2020]. 



•	 Największym	zarzutem	jaki	można	sformułować	nie	tylko	wobec	Nie-
miec,	ale	także	innych	państw	członkowskich	jest	brak	wizji	przyszłości	
UE.	Określono	działania	w	zakresie	spraw	bieżących	i	nadano	im	kieru-
nek,	ale	żaden	kraj	członkowski	nie	jest	w	stanie	powiedzieć	dzisiaj	jak	
będzie	wyglądać	UE	za	lat	15	czy	20.	Ten	brak	wizji	czy	dalekosiężnych	
planów	podyktowany	jest	po	części	kryzysem	wewnętrznym	samej	UE.	
Po	opanowaniu	kwestii	 zdrowotnych	związanych	z	pandemią	oraz	 roz-
kręceniu	gospodarki	konflikty	wewnętrzne	powrócą	ze	zdwojoną	siłą.
•	 Pierwszy	raz	w	historii	Unia	Europejska	przekaże	państwom	pieniądze	
pochodzące	z	pożyczek,	a	nie	z	budżetu	własnego.	Spłata	ich	będzie	wy-
magać	od	państw	członkowskich	dużej	dyscypliny	finansowej,	ponieważ	
w	przypadku	 braku	możliwości	 spłacania	 długu	 przez	 jedno	 z	państw,	
pozostałe	będą	spłacać	jego	długi.	Może	to	rodzić	przyszłe	konflikty	lub	
nieporozumienia	w	Unii.
•	 Opuszczenie	 UE	 przez	 Wielką	 Brytanię	 spowodowało	 przesunięcie	
wektorów	wewnątrz	Unii,	koncentrując	unijną	siłę	w	stolicach	Niemiec	
i	Francji.	Podczas	prac	nad	budżetem	zarysowały	się	wewnątrz	Unii	trzy	
bloki,	 które	w	wielu	 sprawach	występowały	wspólnie	 i	broniły	 swoich	
interesów.	 Holandia,	 Austria,	 Szwecja,	 Dania	 oraz	 Finlandia	 utworzy-
ły	„klub	oszczędnych”,	który	nie	był	zwolennikiem	przekazywania	pań-
stwom	 członkowskim	 pieniędzy	 w	formie	 grantów,	 a	raczej	 pożyczek.	
Drugą	 grupę	 utworzyły	 państwa	 południowej	 Europy,	 które	 potrzebo-
wały	 pieniędzy	 unijnych	 na	 walkę	 z	recesją,	 były	 bowiem	 państwami	
dotkniętymi	w	znacznym	stopniu	negatywnymi	skutkami	pandemii	oraz	
dodatkowo	narażonymi	na	napływ	nielegalnych	migrantów.	Kolejną	gru-
pą	była	Grupa	Wyszehradzka,	wspierana	przez	niektóre	państwa,	 któ-
re	przed	1989	r.	 leżały	za	żelazną	kurtyną.	Z	mniejszymi	 lub	większymi	
wyjątkami,	wspomniane	bloki	będą	odgrywać	w	UE	coraz	większą	rolę,	
wspierać	się		i	wspólnie	forsować	własne	interesy.				
•	 Wynegocjowanie	porozumienia	z	Chinami	oraz	zamówienie	szczepio-
nek	poza	unijnymi	procedurami	świadczą	o	tym,	że	Niemcy	kierują	się	
głównie	państwową	 racją	 stanu.	Dojrzała	 jest	u	naszego	 sąsiada	 świa-
domość,	że	organizacje	przemijają,	a	szanse	na	dalszy	rozwój	mają	tylko	
silne	państwa.	


