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Streszczenie 

1. Krótkie o¿ywienie gospodarcze w UE dobieg³o koñca. Zawsze by³o s³abe i nigdy nie przerwa³o 
b³êdnego ko³a niskiego poziomu wzrostu, wysokiego bezrobocia i coraz wiêkszego braku 
równoœci. Niedostateczny popyt wewnêtrzny nadal sprawia, ¿e gospodarka UE jest bardzo 
krucha. Chocia¿ rozszerzenie nale¿y przyj¹æ jako historyczny wk³ad w ustanawianie pokoju w 
Europie, zwiêkszy³o ono regionalne odchylenia od równowagi. Zarówno ci¹g³e bezrobocie, jak i 
rosn¹ce dysproporcje wymagaj¹ silnych politycznych œrodków zaradczych. Jednak¿e UE jest 
daleka od zastosowania takich œrodków. 
 
2. Zapocz¹tkowana w marcu 2000r. Strategia Lizboñska, maj¹ca na celu stworzenie z UE 
„najbardziej konkurencyjnego regionu gospodarczego na œwiecie” do 2010r. bez w¹tpienia nie 
zda³a egzaminu. Powodem tego nie by³o nieudane wdro¿enie jej programu, ale same b³êdne 
kierunki polityki Strategii Lizboñskiej, a mianowicie 
- w¹skie ramy makroekonomiczne, niesprzyjaj¹ce wzrostowi i zatrudnieniu, 
- bardzo silne nastawienie na liberalizacjê i wyjmowanie rynków spod kontroli, co, wraz z fal¹ 
prywatyzacji, ma szkodliwy wp³yw na tkankê gospodarcz¹ i spo³eczn¹ spójnoœæ UE, 
- brak przejrzystoœci i brak okazji do szerokiej demokratycznej dyskusji i uczestnictwa; to jeszcze 
bardziej wyalienowa³o du¿e czêœci populacji od struktur i polityki UE. 
 
3. Aby wprowadziæ UE na bardziej zrównowa¿on¹ œcie¿kê rozwoju gospodarczego i spo³ecznego 
proponuje siê podjêcie nastêpuj¹cych kroków:  
 
- Nale¿y utworzyæ du¿y koordynowany publiczny program inwestycyjny w wysokoœci 1% PKB 
UE (= ca. 90mld €). Œrodki te nale¿y przeznaczyæ na restrukturyzacjê infrastrukturaln¹ i 
ekologiczn¹, z uwzglêdnieniem restrukturyzacji sektora energetycznego. Wiêksza czêœæ 
programu powinna byæ finansowana po¿yczkami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które 
nie dzia³aj¹ na niekorzyœæ deficytu. 
 
- Nale¿y jeszcze bardziej z³agodziæ politykê monetarn¹ poprzez obni¿enie g³ównej stopy 
procentowej do 1,5 %. 
 
- Nale¿y stopniowo i nieustannie zwiêkszaæ bud¿et UE do poziomu 5% PKB UE, aby umo¿liwiæ 
UE wype³nianie jej zwiêkszonego zakresu obowi¹zków. 
 
- Aby po³o¿yæ kres obecnej, niezwykle szkodliwej, konkurencji w obszarze podatku od osób 
prawnych wœród krajów cz³onkowskich, UE winna zharmonizowaæ w ca³ej Unii podstawê 
podatkow¹ i na³o¿yæ jednolit¹ minimaln¹ stawkê w wysokoœci 40% (30% w krajach, w których 
dochód na osobê jest ni¿szy od 75% œredniego dochodu na osobê w UE.  
 
- Jeœli chodzi o oczywiste problemy prywatnych, finansowanych kapita³owo systemów 
emerytalnych, UE powinna skierowaæ wysi³ki w inn¹ stronê, aby poprawiæ sytuacjê ekonomiczn¹ 
i spo³eczn¹ starszych pokoleñ. Potrzeba tutaj wzmocnienia systemów repartycyjnych (ang. pay-
as-you-go) gwarantowanymi minimalnymi emeryturami i finansowanie ich sk³adkami 
pochodz¹cymi od wszystkich form dochodów, nie tylko od wynagrodzeñ.  
 
- Aby skuteczniej walczyæ z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym, UE powinna wykorzystaæ 
czêœæ zwiêkszonego bud¿etu Unii na bezpoœrednie transfery na rzecz osób najbardziej 
dotkniêtych bied¹. 
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- Aby zatrzymaæ wyœcig w kierunku dalszego znoszenia kontroli i zwiêkszania konkurencyjnoœci, 
UE powinna wycofaæ propozycjê dyrektywy przedstawion¹ przez Komisjê dotycz¹c¹ jednego 
rynku dla us³ug i zaproponowaæ krajom cz³onkowskim moratorium na prywatyzacjê us³ug 
publicznych do czasu, a¿ przeprowadzony zostanie szczegó³owy, niezale¿ny audyt, zarówno w 
kategoriach ekonomicznych jak i spo³ecznych, poprzednich rund liberalizacji rynku, wyjmowania 
go spod kontroli i prywatyzacji, a tak¿e dopóki jego wyniki nie zostan¹ poddane publicznej 
dyskusji. 
 
- Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu siê warunków pracy, UE powinna wycofaæ swoj¹ 
propozycjê nowej dyrektywy dotycz¹cej czasu pracy okreœlaj¹cej d³u¿sze czasy pracy, a zamiast 
tego zbadaæ mo¿liwoœci jego skrócenia.  
 
4. Gruntowana reforma polityki gospodarczej i spo³ecznej UE, maj¹ca na celu stworzenie 
specyficznego Europejskiego Modelu Spo³ecznego jako alternatywy dla modelu 
amerykañskiego, powinna opieraæ siê na nastêpuj¹cych podstawowych elementach, na temat 
których nale¿y przeprowadziæ szeroko zakrojon¹ debatê polityczn¹ : 
 
- pe³ne zatrudnienie z przyzwoitymi warunkami pracy i wynagrodzeniem wystarczaj¹cym do 
prowadzenia niezale¿nego ¿ycia, 
 
- opieka spo³eczna jako gwarancja, ¿e nikt nie bêdzie nara¿ony na ubóstwo i brak pomocy, 
 
- sprawiedliwoœæ spo³eczna oznaczaj¹ca brak dyskryminacji i nadmiernych ró¿nic w dochodach, 
zamo¿noœci lub dostêpnie do dóbr publicznych i mo¿liwoœci,  
 
- równowaga ekologiczna jako ochrona naturalnej podstawy ¿ycia jednostki i spo³eczeñstwa, 
 
- równowaga w stosunkach miêdzynarodowych oraz skuteczna pomoc w rozwoju jako 
d³ugoterminowe niezbêdne warunki utrzymania pokoju i stabilnoœci politycznej.  
 
5. Podpisana pod koniec paŸdziernika i aktualnie poddana procedurze ratyfikacyjnej Konstytucja 
Europejska nie jest pomocna, a nawet na wiele sposobów nieprzyjazna wobec osi¹gniêcia 
Europejskiego Modelu Spo³ecznego.  
 
Po pierwsze, mocno krytykowany deficyt demokratyczny Traktatów europejskich nie jest 
kwestionowany w ¿adnej z jego najwa¿niejszych cech. Parlament Europejski nadal nie ma prawa 
inicjowania ustawodawstwa i poza jego zasiêgiem pozostaj¹ takie kluczowe obszary jak podatki i 
prawa pracownicze.  
 
Zasady zawarte w Konstytucji dotycz¹ce polityki gospodarczej i spo³ecznej zmieniaj¹ zawê¿one i 
przynosz¹ce efekt przeciwny do zamierzonego postanowienia istn iej¹cych Traktatów w 
konstytucyjne imperatywy , które bêdzie bardzo trudno zmieniæ – nawet w œwietle najnowszej 
wiedzy i nowych wiêkszoœci politycznych. W czêœci III Konstytucji pojawia siê próba ochrony 
bardzo kontrowersyjnych neoliberalnych koncepcji przed rosn¹c¹ teoretyczn¹ krytyk¹ i 
politycznym sprzeciwem poprzez nadanie im konstytucyjnego statusu. Kryj¹ca siê za t¹ prób¹ 
postawa jest nie tylko antynaukowa, ale równie¿ g³êboko antydemokratyczna. 
 
Nasz¹ najwa¿niejsz¹ uwag¹ krytyczn¹ jest to, ¿e nadrzêdn¹  podstawê polityki gospodarczej i 
spo³ecznej w Konstytucji tworz¹ zliberalizowane rynki i konkurencja.  Konstytucja nie 
przewiduje miejsca dla sektora publicznego podlegaj¹cego demokratycznej kontroli politycznej, 
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mimo, ¿e taki sektor jest niezbêdny dla funkcjonowania gospodarki i utrzymania spójnoœci 
spo³ecznej. Priorytet absolutny, jaki Konstytucja daje konkurencyjnoœci otworzy drzwi bardziej 
zgubnym wyœcigom do dna i wiêkszemu socjalnemu dumpingowi. Makroekonomiczne podstawy 
polityki zawarte w Konstytucji s¹ tak restrykcyjne, ¿e utrudniaj¹ zrównowa¿ony rozwój 
gospodarczy i pe³ne zatrudnienie. Konstytucja praktycznie nie pozostawia UE prawa lub 
kompetencji do podnoszenia poziomu zamo¿noœci, zwiêkszenia praw pracowniczych lub 
poprawy spójnoœci spo³ecznej w c a³ej Unii, podczas gdy prawa pracodawcy s¹ nieustannie 
rozszerzane.  
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Wprowadzenie 

W roku 2004 odnotowano kilka wa¿nych dla UE wydarzeñ. W maju Unia powiêkszy³a 

siê o dziesiêciu nowych cz³onków. W czerwcu wybrano nowy Parlament, a tydzieñ 

póŸniej g³owy p añstw przyjê³y Konstytucjê UE. W lipcu mianowa³y one nowego 

prezydenta Komisji Europejskiej. W paŸdzierniku ten¿e prezydent zosta³ zmuszony do 

wycofania swojej propozycji nowej Konstytucji i wymiany kilku komisarzy po 

bezprecedensowym konflikcie, jaki mia³ miejsce w Parlamencie Europejskim. Rok 2004 

to równie¿ rok o¿ywienia gospodarczego z, jak okreœlone to zosta³o przez jednego z 

komisarzy, „niespodziank¹ pozytywnego wzrostu”. Czy teraz przygotowany zosta³ grunt 

pod „du¿y krok” naprzód w kierunku bardziej dynamicznego i sprawiedliwego rozwoju 

po d³ugim okresie s³abego wzrostu, wysokiego bezrobocia, rosn¹cych dysproporcji 

spo³ecznych i s³abo rozwiniêtej kultury demokratycznej? Czy „Strategia Lizboñska” z 

marca 2000r., która zak³ada³a przekszta³cenie UE w „najbardziej konkurencyjny region 

gospodarczy na œwiecie”, z „wiê ksz¹ liczba lepszych miejsc pracy” i pe³nym 

zatrudnieniem do roku 2010 w koñcu siê urzeczywistni? 

 

Nadzieje na to nie maj¹ mocnych podstaw i prawdopodobnie zostan¹ rozwiane. 

G³ównym tego powodem s¹ z jednej strony ci¹g³y deficyt demokratyczny Unii, a z 

drugiej strony nie ustêpuj¹ce ukryte s³aboœci jej gospodarki. Istnieje niezwyk³y deficyt 

politycznej determinacji i mo¿liwoœci poradzenia sobie z którymkolwiek z tych 

zasadniczych problemów.  

 

Uzupe³nieniem tego jest brak przejrzystoœci panuj¹cy wokó³ nominacji i mianowania 

prezydenta Komisji, który by³ uderzaj¹c¹ demonstracj¹ deficytu demokratycznego. Takie 

wydarzenia prawdopodobnie powiêksz¹ przepaœæ pomiêdzy UE i jej obywatelami. 

Podkreœlaj¹ one obecny kryzys legalnoœci, który doprowadzi³ do najni¿szej w historii 

frekwencji w wyborach europejskich, przez co 54 procenty potencjalnych wyborców w 

25 krajach cz³onkowskich Unii zdecydowa³o siê nie g³osowaæ. Na tym tle, niedawna 

odmowa Parlamentu zaakceptowania zaproponowanej Komisji by³a sukcesem i krokiem 

naprzód w próbie wzmocnienia demokracji wewn¹trz instytucji europejskich. Jednak¿e 

sukces ten pozostaje s³aby. Mimo, ¿e Konstytucja zawiera kilka pozytywnych 
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postanowieñ, nie poprowadzi ona procesu dalej w kierunku osi¹gniêcia nowego 

skonsolidowanego poziomu demokracji w Unii. 

 

W niniejszym opracowaniu podejmujemy siê krytycznej oceny rozwoju i obecnej sytuacji 

gospodarczej UE (czêœæ 1) i analizy powodów fiaska Strategii Lizboñskiej (2). Nastêpnie 

przedstawiamy propozycje zmian polityki, maj¹ce na celu poprawê kondycji UE w 

odniesieniu do zrównowa¿onego rozwoju, pe³nego zatrudnienia i opieki spo³ecznej (3). 

Kolejna czêœæ (4) przedstawia nasz¹ koncepcjê czterech podstawowych elementów 

Europejskiego Modelu Spo³ecznego. W czêœci koñcowej (5) podejmujemy siê krytycznej 

analizy Konstytucji Europejskiej w odniesieniu do tych czterech elementów. 

 

1. B³êdne ko³a oraz rosn¹ce dysproporcje: potrzeba rozwoju 

gospodarczego  

O¿ywienie gospodarcze w UE dobieg³o ju¿ koñca. Trwa³o tylko przez rok i by³o s³abe, ze 

stopami wzrostu poni¿ej 2,5% w najwy¿szych wartoœciach i gwa³townym spadkiem w 

trzecim kwartale 2004r. Nie wp³ynê³o ono na zmniejszenie stopy bezrobocia. Wy¿szy ni¿ 

oczekiwany wzrost UE w pierwszej po³owie 2004r. by³ w du¿ej mierze spowodowany 

zwiêkszeniem siê eksportu netto, podczas gdy wskaŸniki wzrostu wewnêtrznego 

pozostawa³y s³abe. Dlatego te¿ europejska gospodarka bêdzie mocno dotkniêta zastojem 

w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe niebezpieczeñstwa ze strony wy¿szych cen ropy i 

dalszego wzrostu wartoœci Euro (który jest tylko niewielk¹ ulg¹ dla wewnêtrznego 

rachunku za ropê, ale istotnym zagro¿eniem dla europejskiego eksportu do krajów 

trzecich) tworz¹ szczególnie niepewn¹ sytuacjê. Wszystko to powinno wymagaæ 

energicznych dzia³añ politycznych ze strony Unii. Ale nic siê nie dzieje. Inicjatywy 

krajów cz³onkowskich, takich jak Francji, do podejmowania wspólnych dzia³añ by 

poradziæ sobie z zagr o¿eniami dla gospodarki zwi¹zanymi z wy¿szymi cenami ropy s¹ 

odrzucane przez Radê ECOFIN, a jednoczeœnie krytykowane s¹ plany dzia³añ na 

szczeblach krajowych. Nie tylko nie ma pomys³u na wspóln¹ akcjê europejsk¹, ale 

przeciwnie - wszechobecny jest sentyment wiêkszoœci do niepodejmowania dzia³añ.  
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W perspektywie d³ugofalowej, niedawne krótkie o¿ywienie gospodarcze nie wypl¹ta³o 

UE z b³êdnego ko³a niskiego wzrostu, wysokiego bezrobocia i zwiêkszaj¹cych siê 

dysproporcji, które by³o charakterystyczne dla rozwoju Unii w sk³adzie 15 pañstw (UE-

15) przez ponad 25 lat. Wzrost nie by³ wystarczaj¹co wysoki by zrównowa¿yæ wzrost 

wydajnoœci i wch³on¹æ dodatkowych uczestników w rynek pracy. Dlatego te¿ bezrobocie 

wzros³o i pozosta³o na wysokim poziomie nawet w okresach o¿ywienia. Pracownicy 

znaleŸli siê  pod naciskiem, w rezultacie czego  spad³ udzia³ wynagrodzeñ w dochodach 

narodowych, z najwy¿szej w historii wartoœci 73,4% w 1962r. do najni¿szej na 

przestrzeni lat wartoœci 68,0% w roku 2004 (European Economy 4/2003 i 6/2003, Tabela 

32). Tendencja ta wzmacniana jest przez politykê podatkow¹ UE korzystn¹ dla zysków. 

Z drugiej strony, od pocz¹tku lat 80. zyskownoœæ ponownie mocno wzrasta i aktualnie 

przekracza rekordowe poziomy z pocz¹tku lat 60. Jednak nie podzia³a³o to stymuluj¹co 

na inwestycje i zamiast tego sta³o siê czynnikiem napêdowym dla rozwoju rynków 

finansowych i spekulacji. 

 

Model ten nie uleg³ zmianie od czasu przyjêcia prawie piêæ lat temu Strategii 

Lizboñskiej. Przez ostatnie cztery lata, œrednia stopa rocznego wzrostu wynosi³a w tym 

regionie 1,5% w porównaniu do 2,8% w drugiej po³owie lat 90. To po³owa œredniej 

wartoœci rocznej, która przewidywana by³a na aktualn¹ dekadê. Nale¿y jednak 

odnotowaæ, ¿e st opa wzrostu w nowych krajach cz³onkowskich (3,1%) by³a dwa razy 

wiêksza ni¿ w krajach UE-15. Na poziomie makroekonomicznym zachodzi 

przewidywany proces doganiania, chocia¿ ma to bardzo ograniczony wp³yw na 

zmniejszenie bezrobocia. 

 
Tabela 1: Sk³adniki wzrostu PKB w UE-25 i UE-15 (zmiany % w stosunku rocznym) 

EU-25 EU-15  
1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 1996-
2000 

2001  2002 2003 2004 

PKB 2,8 1,8 1,1 1,0 2,5 2,7 1,7 1,1 0,9 2,4 
Konsumpcja 
prywatna 

 
2,8 

 
2,0 

 
1,4 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,7 

 
2,0 

 
1,2 

 
1,4 

 
1,9 

Konsumpcja 
rz¹dowa 

 
1,7 

 
2,5 

 
3,1 

 
1,9 

 
1,8 

 
1,7 

 
2,5 

 
3,2 

 
1,9 

 
1,9 

Inwestycje  4,5 0,3 -1,4 0,0 3,2 4,3 0,4 -1,5 -0,1 2,9 
Inwestycje 
publiczne* 

 2,4 2,3 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 
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publiczne* 
Eksport 8,1 3,3 2,0 1,5 7,4 7,8 2,9 1,6 0,6 7,0 
Import 8,7 1,6 1,4 3,0 7,4 8,3 1,3 1,1 2,4 6,9 
* jako procent PKB 
•ród³o: Komisja Europejska, Prognozy Gospodarcze, jesieñ 2004  
 

Tak jak w poprzednich latach, inwestycje s¹ g³ównym czynnikiem obni¿aj¹cym 

dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Przez pierwsze cztery lata tej dekady inwestycje w Unii w 

sk³adzie 25 pañstw (UE-25) wzros³y œrednio zaledwie o 0,5%, podczas gdy w strefie 

Euro nawet zmala³y (œre dnio o -0,2%), a rok 2004 by³ pierwszym rokiem wzrostu w 

inwestycjach (+3,2%) w ogóle. Taki rozwój jest nie tylko niepokoj¹cy, ale równie¿ 

¿enuj¹cy dla szeroko rozpowszechnionego paradygmatu UE. Jest niepokoj¹cy, poniewa¿ 

dzia³a „ze szkod¹ dla priorytetowych obszarów zidentyfikowanych w Strategii 

Lizboñskiej: projekty le¿¹ce w interesie UE takie, jak miêdzynarodowe sieci 

infrastruktury oraz sektor wiedzy” (CEC, 2004:10). Co wiêcej, ¿enuj¹cy jest do tego 

stopnia, ¿e nie reaguje na takie „podstawy wspieraj¹ce” jak niskie stopy procentowe, 

zwiêkszona wydajnoœæ i zrestrukturyzowane zestawienia bilansowe (Quarterly R eport in 

the Euro Area, 3.3:9). 

 

Odnotowuje siê równie¿ spadek w inwestycjach publicznych. Ich poziom jest obecnie 

znacznie ni¿szy ni¿ w Stanach Zjednoczonych i Japonii: œr ednio 2,4% PKB w okresie od 

2001 do 2004r. w porównaniu do 2,9% w Stanach Zjednoczonych i 4,3% w Japonii. 

Jednak aktualna polityka nie ma zamiaru tego odwróciæ. Na przyk³ad, Inicjatywa 

Wzrostu w UE i Program Szybkiego Startu jest niedawn¹ inicjatyw¹ polityki w tym 

obszarze, która ma zmobilizowaæ zasoby w sektorach infrastruktury i wiedzy. 

Finansowanie jej ma odbywaæ siê przy podziale 60/40 pomiêdzy sektory prywatny i 

publiczny. Ta druga czêœæ, je dnak¿e, wynosi skromne 0,05% PKB Unii. Nic wiêc 

dziwnego, ¿e zarówno Inicjatywa jaki sam Program s¹ ledwo zauwa¿alne! 

 

Tym, co w³aœciwie uchroni³o anemiczny wzrost przed dalszym spadkiem by³ wzrost w 

konsumpcji indywidualnej i, przede wszystkim, publicznej (odpowiednio œrednio o 1,5% 

i 2,3% w EU-25). Jednak by³ on zb yt s³aby by nadaæ gospodarkom UE tendencjê 
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wzrostow¹. W tym okresie, polityka fiskalna pozostawa³a w du¿ej mierze w 

sprzecznoœci, a to ze wzglêdu na fakt, ¿e mimo i¿ nast¹pi³ ograniczony wzrost w œrednim 

deficycie fiskalnym UE (-2,7% PKB w porównaniu do 1,1% w 2002r.), istnia³a tendencja 

do zmniejszania deficytu bud¿etowego obliczanego od cyklicznie korygowanej 

podstawy.  

 

W œwietle takiego rozwoju wypadków, stopa bezrobocia stale wzrasta³a z 7,4% w 2001r. 

do 8,1% w 2004 œrednio w UE -15. Sytuacja ta wygl¹da o wiele gorzej w nowych krajach 

cz³onkowskich, w których pomimo wy¿szego wzrostu œrednia stopa przez osta tnie cztery 

lata wynosi³a 14,4%. 

 

Inflacja waha³a siê w granicach 2%, podczas gdy rzeczywiste wynagrodzenie na 

pracownika wzrasta³o zaledwie o 1% rocznie od 2001 do 2004r. Jednostkowe koszty 

robocizny spada³y œrednio o 0,3% ka¿dego roku w okresie od 2001 do 2004r. Obawy o 

naciski inflacyjne jako rezultatu podwy¿ek cen ropy ju¿ da³y pocz¹tek niepokojom o 

ewentualne podwy¿ki w p³acach i nawo³ywaniom o umiar w wynagrodzeniach. 

 

Wobec rosn¹cego bezrobocia i skromnej podwy¿ki w p³acach udzia³ p³ac w PKB dalej 

spada³, z 69,2% PKB w okresie 1999-2000 do 68,0% w roku 2004 w krajach UE-15. 

 

Ró¿nice w zatrudnieniu, bezrobociu, dochodzie na osobê i ubóstwie od dawna s¹ 

problemem w UE, z którym do tej pory w wystarczaj¹cym stopniu siê nie uporano. W 

nastêpstwie ostatniego rozszerzenia regionalne dysproporcje uleg³y powiêkszeniu: 

stosunek dochodu na osobê w najbogatszych krajach do dochodu w najbiedniejszych 

wynosi³ w krajach UE-15 3:1 i wraz z rozszerzeniem wzrasta do 5:1. Jednoczeœnie 

regionalna struktura ró¿nic dramatycznie przenios³a siê na kraje wschodnie, z prawdziw¹ 

popraw¹ w s³abszych regionach na Zachodzie i Po³udniu. Wed³ug Trzeciego Raportu o 

Spójnoœci (luty  2004), liczba s³abo rozwiniêtych regionów w UE (to znaczy, regionów z 

dochodem na osobê poni¿ej 75% œredniej UE) zwiêkszy³a siê z 50 w krajach UE -15 

przed rozszerzeniem do 69 w krajach UE-25, a udzia³ ca³ej ludnoœci zamieszkuj¹cej takie 

regiony wzrós³ z 19,2% do 27,1%. Te ogólne liczby kryj¹ w sobie dramatyczny charakter 
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tego rozwoju. Poniewa¿ œredni dochód na osobê w regionach s³abo rozwiniêtych spad³ z 

65,5% do 56,2% œredniej UE -25, liczba takich regionów w UE-15 zmala³a z 50 do 33 z 

liczb¹ ludnoœci wyno sz¹c¹ 11,9% krajów UE-25, bez rzeczywistej poprawy w poziomie 

¿ycia, czy zatrudnieniu w tych 17 regionach, które znik³y ze statystyk. Po drugiej stronie, 

dochód na osobê w 33 regionach pochodz¹cych z nowych krajów cz³onkowskich jest 

poni¿ej progu 75% i dotyczy 92% (!) populacji tych krajów lub 15,2% ludnoœci krajów 

UE-25. 

 

Rozmiary dysproporcji w krajach UE-25 sprawiaj¹, ¿e coraz bardziej z³udne staje siê 

mówienie o jednej europejskiej gospodarce, która ju¿ w starej Unii (UE-15) by³a doœæ 

s³abym pojêciem. Uzasadnienie tego terminu ju¿ w przesz³oœci nie by³o wyobra¿eniem 

gospodarczej i spo³ecznej jednorodnoœci ukrytym za ró¿nicami i dysproporcjami. 

Przynoszone by³o zawsze przez polityczne koncepcje stworzenia dynamizmu 

gospodarczego i spójnoœci spo³ecznej pop rzez wspólne i zjednoczone dzia³anie, które 

wykorzystuje ró¿nice w zasobach i umiejêtnoœciach, organizuje procesy doganiania i 

poprzez transfery tworzy spójnoœæ. Przy wiêkszych dysproporcjach powsta³ych po 

rozszerzeniu takie wysi³ki polityczne powinny byæ zwielokrotnione. Ale tak nie jest. 

 

 

2. Po fiasku Lizbony: niezbêdna jest nowa strategia rozwoju  

 

W marcu 2005r. Strategia Lizboñska bêdzie mia³a piêæ lat i poddana zostanie rewizji w 

po³owie okresu swojego obowi¹zywania. Rewizja ta opieraæ siê bêdzie na raporcie grupy 

ekspertów wysokiego szczebla pod przewodnictwem by³ego premiera Holandii Wima 

Koka. W raporcie tym dostrze¿ono, ¿e realizacja programu Lizboñskiego przebiega z 

du¿ym opóŸnieniem. Zaleca siê przyspieszenie tego procesu, skrócenie listy ponad 100 

wskaŸników do 15, przygotowanie krajowych planów dzia³añ i wprowadzenie ci¹g³ej 

procedury monitorowania przez Komisjê i Parlament Europejski. Ani cele programu 

Lizboñskiego ani te¿ metody ich osi¹gniêcia nie s¹ poddane ponownemu badaniu, ale s¹ 

stanowczo jeszcze raz przedstawione i potwierdzone. To bardzo krótkowzroczne 
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podejœcie, które nie zajmuje siê prawdziwymi przyczynami problemów Unii. A 

przyczyny te zwi¹zane s¹ z podstawowym paradygmatem le¿¹cym u pod³o¿a Strategii 

Lizboñskiej: 

- bardzo w¹skie ramy dla polityki makroekonomicznej, niesprzyjaj¹ce zrównowa¿onemu 

wzrostowi i pe³nemu zatrudnieniu, 

- bardzo silne nastawienie na liberalizacjê i prawie wy³¹czne regulowanie gospodarki 

przez rynki i konkurencjê kosztem kontroli politycznej g³ównych kierunków rozwoju i 

demokratycznego sektora publicznego, 

- ci¹g³y deficyt demokratyczny, który uniemo¿liwia szerok¹ debatê publiczn¹ i dyskusje 

na temat zrównowa¿onego i produkcyjnego bilansu pomiêdzy rynkami i konkurencj¹ z 

jednej strony i sektorem publicznym oraz interwencj¹ polityczn¹ jako narzêdziami 

regulacji gospodarczej z drugiej. 

 

Rzetelna analiza i ocena Strategii Lizboñskiej powinna przebiegaæ pocz¹wszy od uznania 

praktycznego fiaska po krytyczne rozpatrzenie le¿¹cego u jej podstaw modelu 

gospodarczego i spo³ecznego. Przyspieszenie i usprawnienie realizacji Strategii 

Lizboñskiej, bez dotykania jej podstawowych elementów, nie przyniesie poprawy. 

Kontynuacja i zaabsorbowanie wy³¹cznie reformami aktywizacji produkcji skierowanymi 

na „uelastycznienie” rynku pracy jest nie tylko nieodpowiednie, ale równie¿ 

niebezpieczne dla poradzenia sobie z aktualnymi problemami UE. Trwaj¹ca dyskusja nad 

zreformowaniem Paktu Stabilnoœci i Wzrostu tak, by sta³ siê bardziej elastyczny i 

odpowiada³ konkretnym warunkom to pierwszy krok w odpowiednim kierunku, który 

nawet nie zosta³ wspomniany w Raporcie Koka. Ale taka terminowa reforma nie 

wystarczy. Potrzebna jest szersza perspektywa, obejmuj¹ca istotne kwestie spójnoœci 

spo³ecznej w nowej formacji UE, równowagi ekologicznej i demokratycznej kontroli. 

Dlatego te¿ wyci¹ganie konsekwencji z odpowiedniej oceny Strategii Lizboñskiej nale¿y 

rozpocz¹æ od okreœlenia na poziomie eur opejskim celów i wzorców, które nie s¹ 

podporz¹dkowane nadrzêdnemu i nazbyt uproszczonemu celowi wzrostu. Zamiast tego, 

powinny one nawi¹zywaæ do zadowolenia spo³ecznego, równowagi ekologicznej i 

miêdzynarodowej oraz pokojowej i opartej na wspó³pracy jakoœci rozwoju 

gospodarczego Unii jako ca³oœci i jej poszczególnych cz³o nków. 
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Fakt, ¿e neoliberalna strategia nie zosta³a jeszcze skorygowana mo¿na wyt³umaczyæ 

jedynie istnieniem i si³¹ interesów, które nie s¹ dotkniête przez, ale korzystaj¹ na 

ogólnym os³abieniu gospodarczym. S¹ nimi w pierwszej kolejnoœci wielkie 

miêdzynarodowe korporacje i instytucje finansowe, posiadaj¹ce du¿¹ si³ê rynkow¹, które 

znajduj¹ sposoby na inwestowanie swojego kapita³u zagranic¹. Jednocz¹ one fale 

zmniejszania, przenoszenia i zamykania zak³adów produkcyjnych z szeroko zakrojon¹ 

strategi¹ wycofywania siê przeciwko szerokiej gamie osi¹gniêæ spo³ecznych ostatnich 50 

lat. Najbardziej widocznymi wœród tych ataków s¹ coraz bardziej zdecydowane dzia³ania 

w kierunku nieodp³atnego wyd³u¿enia czasu pracy, zmniejszenia sk³adek pracodawców 

na rzecz systemów opieki spo³ecznej, przeciwko ochronie pracy i wi¹¿¹cym umowom 

pracowniczym, roli zwi¹ zków zawodowych itd.. Ten masowy pêd przeciwko niemal¿e 

ka¿demu aspektowi postêpu spo³ecznego i demokratycznego w gospodarcze wyraŸnie 

przywo³uje obraz walki klasowej z góry. 

 

W³adze UE nie maj¹ nic do powiedzenia przeciwko takim dzia³aniom, które powa¿aj¹ 

istotê spójnoœci spo³ecznej w Unii. Zamiast tego, Strategia Lizboñska wspiera je poprzez 

ci¹gle nowe i ci¹gle powtarzane apele o wiêcej elastycznoœci po stronie pracowniczej. 

Ponadto, koncentruje siê na dalszej rundzie liberalizacji, tworz¹c nawet jeszcze wiêcej 

miejsca dla strategii korporacyjnych. W centrum tych wysi³ków jest sektor us³ugowy, 

który UE, zgodnie ze œwiatowymi strategiami neoliberalnymi w ramach GATS 

(Generalnej Umowie o Handlu w Sferze Us³ug), planuje otworzyæ w bezprecedensowy 

sposób na konkurencjê w ci¹gu najbli¿szych kilku lat. Doprowadzi to do nowej fali 

prywatyzacji us³ug publicznych, co w wielu przypadkach oznaczaæ bêdzie spo³eczne 

wykluczenie i pogorszenie warunków pracy pracowników tego sektora. 

 

 

3. Propozycje zmian polityki 
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Poni¿sze propozycje dotycz¹ kroków zmierzaj¹cych do stabilizacji i poprawy s³abych 

obecnie wyników gospodarczych i spo³ecznych UE. Kroki te winny opieraæ siê na œcis³ej 

koordynacji pomiêdzy krajami i podlegaæ elastyczn emu zastosowaniu i modyfikacji 

zgodnie ze zmieniaj¹cymi siê potrzebami. Mog¹ byæ one realizowane w oparciu o 

aktualny Traktat i Konstytucjê – chocia¿ niektóre z nich wymagaj¹ jednomyœlnoœci, przez 

co z jeszcze wiêkszym brakiem prawdopodobieñstwa zostan¹ podjête ni¿ inne. 

D³ugofalowa stabilizacja polityki gospodarczej i spo³ecznej jako podstawy Europejskiego 

Modelu Spo³ecznego wymaga zmian instytucjonalnych, które omówiliœmy w poprzednim 

memorandum.  

 

1. UE powinna odpowiedzieæ na naciski ze strony wysokich cen ropy w pierwszej 

kolejnoœci poprzez zwiêkszenie wysi³ków w kierunku restrukturyzacji systemu 

dostarczania energii i promowania oszczêdnoœci energii, zmniejszaj¹c w ten sposób 

zale¿noœæ od szkodliwych dla œrodowiska kopalnych Ÿróde³ energii. Przez krótki o kres 

skutki podwy¿ki cen ropy nale¿y z³agodziæ poprzez uwolnienie czêœci rezerw ropy w UE 

lub przez tymczasowe ukierunkowane dotacje na gospodarstwa domowe o œrednich i 

niskich dochodach oraz na sektory szczególnie dotkniête wysokimi cenami ropy. 

 

2. Aby pobudziæ zrównowa¿ony wzrost gospodarczy i zatrudnienie, kraje cz³onkowskie 

powinny rozpocz¹æ koordynowany publiczny program inwestycyjny o wartoœci 1% PKB 

UE. Œrodki te nale¿y wykorzystaæ g³ównie na poprawê infrastruktury transportowej i 

telekomunikacyjnej, gruntowne porz¹dki i restrukturyzacjê w obszarze œrodowiska oraz 

na badania i rozwój technologii. Dzia³ania w tym ostatnim obszarze nale¿y uzupe³niæ 

projektami na poziomie UE. Taki program, który proponowany by³ ju¿ w poprzednim 

memorandum, mo¿e byæ fina nsowany poprzez emisjê obligacji i po¿yczki z 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), które nie dzia³aj¹ na niekorzyœæ krajowego 

zad³u¿enia w wiêkszoœci krajów cz³onkowskich. O¿ywienie skoncentrowane na 

inwestycjach spo³ecznych jest realne w krótkim czasie poprzez przekazanie kompetencji 

Rady Europejskiej z Luksemburga 1997 Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu do 

inwestowania w s³u¿bê zdrowia, edukacjê, odtworzenie zabudowy miejskiej i œrodowiska 

urbanistycznego.  
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3. UE powinna porzuciæ obecne plany zmiany dyrektywy dotycz¹cej czasu pracy  

u³atwiaj¹cej ustanowienie d³u¿szych maksymalnych wymiarów czasu pracy. W zamian 

za to powinna podj¹æ próbê osi¹gniêcia konsensusu i przyjêcia stanowiska, z które 

wynika, ¿e wyd³u¿enie czasu pracy nie jest odpowiednim sposobem promowania 

zatrudnienia. Powinno to doprowadziæ do przedstawienia zalecenia, by kraje 

cz³onkowskie zbada³y ró¿ne sposoby skrócenia czasu pracy jako jednego g³ównego 

elementu koordynowanej strategii zatrudnienia. Mog³yby to uczyniæ poprzez 

innowacyjne umowy zalecane partnerom spo³ecznym przez Radê Lizboñsk¹ z czerwca 

2000r., które proponuj¹ zarówno elastyczn¹ produkcjê jak i ci¹g³e doskonalenie poprzez 

zgodê i bardziej elastyczn¹ równowagê pomiêdzy czasem pracy i czasem prywatnym dla 

pracowników. 

 

5. Przygotowuj¹c siê do okresu finansowego 2007-2013, UE powinna porzuciæ plan 

utrzymania limitu bud¿etu UE poni¿ej jego obecnej wartoœci wynosz¹cej 1,24% PKB 

UE. Zamiast tego, nale¿y zaplanowaæ ci¹g³e zwiêkszanie tego udzia³u do poziomu 5% 

PKB UE, aby zapewniæ Unii niezbêdne zasoby dla celów stabilizacji i redystrybucji. 

Jednoczeœnie powinna nast¹piæ istotna zmiana w strukturze wydatków w kierunku 

polityki strukturalnej i spo³ecznej, na które nale¿y przeznaczyæ ³¹cznie ponad 50% 

bud¿etu Unii. 

 

6. Aby powstrzymaæ obecn¹ konkurencjê podatkow¹, która podwa¿a podstawê 

dochodów krajów cz³onkowskich, uzgodniony system wzajemnej informacji 

wewn¹trzunijnej dotycz¹cy dochodów z odsetek nale¿y rozszerzyæ o dywidendy. Nale¿y 

to uzupe³niæ r eform¹ opodatkowania zysków osób prawnych: po pe³nej harmonizacji 

podstawy podatkowej nale¿y ustanowiæ sta³¹ minimaln¹ stawkê podatkow¹ w wysokoœci 

40% (i 30% w krajach, w których dochód na osobê jest ni¿szy ni¿ 75% œredniej UE).  

 

7. UE powinna powstrzymaæ swoje wysi³ki w kierunku przyjêcia dyrektywy dotycz¹cej 

liberalizacji us³ug do czasu, a¿ zostanie dokonana szczegó³owa i niezale¿na ocena 

poprzednich rund liberalizacji. Jednoczeœnie, Unia powinna zarekomendowaæ krajom 
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cz³onkowskim moratorium na dalsz¹ prywatyzacjê us³ug publicznych do momentu a¿ 

przeanalizowane zostan¹ i omówione poprzednie prywatyzacje.  

 

8. W obszarze polityki spo³ecznej UE powinna podj¹æ siê krytycznej oceny wp³ywu 

(czêœciowej) prywatyzacji systemów emerytalnych i zbadaæ alternatywne sposoby 

utrzymania i rozszerzenia systemu repartycyjnego, który gwarantuje starszym ludziom 

godny poziom ¿ycia. Tutaj nacisk nale¿y po³o¿yæ na to by sk³adki pobierane by³y od 

wszystkich form i odbio rców dochodu.  

 

9. Unia powinna podj¹æ bardziej zdecydowane inicjatywy walki z ubóstwem oraz innymi 

formami spo³ecznego wykluczenia. W tym celu nale¿y wykorzystaæ czêœæ zwiêkszonego 

bud¿etu UE na bezpoœrednie transfery na rzecz biednych osób w Unii.  

  

 

4.  Podstawowe elementy Europejskiego Modelu Spo³ecznego 

 

Oprócz zaproponowanych powy¿ej zmian w polityce niezbêdne jest omówienie i 

wsparcie pewnych wspólnych celów spo³ecznych, które sk³adaj¹ siê na podstawowe 

elementy Europejskiego Modelu Spo³ecznego (EMS). Dyskusja ta jest szczególnie 

istotna w obecnym czasie, maj¹c na uwadze podpisan¹ w³aœnie Konstytucjê. W ci¹gu 

ostatnich kilku lat wiele ró¿nych stron czêsto powo³ywa³o siê na koncepcjê 

Europejskiego Modelu Spo³ecznego. Jednak treœæ, jaka siê za nim kry³a pozostawa³a 

niejednoznaczna i mówi³a w niektórych deklaracjach w³adz europejskich albo o 

alternatywie dla amerykañskiego modelu spo³ecznego, albo o alternatywie dla obecnej 

polityki neoliberalnej samej Unii, zaproponowanej przez krytyków, którzy widz¹ UE na 

drodze ku wprowadzeniu modelu amerykañskiego.  

 

Unia jest bardzo niechêtna podjêciu aktywnych kroków w kierunku wspólnego postêpu 

spo³ecznego, wskazuj¹c na fakt, ¿e modele spo³eczne krajów cz³onkowskich s¹ bardzo 

zró¿nicowane i nale¿y tê ró¿norodnoœæ uszanowaæ. Jednoczeœnie UE forsuje wiêksz¹ 
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liberalizacjê, znoszenie kontroli i prywatyzacjê. Jednak jeden rynek dla us³ug, który jest 

jednym z pierwszych punktów w programie europejskim bêdzie mia³ destrukcyjny 

wp³yw na us³ugi spo³eczne UE, nara¿aj¹c wiêkszoœæ z nich na jednolite naciski 

wywierane przez konkurencjê i znoszenie kontroli, a zupe³nie nie na poszanowanie 

ró¿norodnoœci krajowych systemów. W ten sposób koncepcja europejskiego modelu 

spo³eczeñstwa pozostanie s³aba, a jej podstawowe elementy takiej jak pe³ne zatrudnienie, 

opieka spo³eczna i równoœæ spo³eczna bêd¹ podporz¹dkowane nadrzêdnym zasadom 

rynków i konkurencji. 

 

Na tym tle dostrzegamy z jednej strony ró¿norodnoœæ systemów spo³ecznych i opieki 

socjalnej jako atut UE, ale jednoczeœnie uwa¿amy, ¿e mo¿liwe i konieczne jest 

zakotwiczenie tej ró¿norodnoœci w pod³o¿u wspólnych celów spo³ecz nych, których nie 

nale¿y zaniechaæ na rzecz rynków, ani te¿, co jest obecnie bardziej na czasie, 

kszta³towane wed³ug potrzeb rynków. Nadrzêdnymi wœród tych celów s¹ pe³ne 

zatrudnienie, opieka spo³eczna i równoœæ sp o³eczna. 

 

Pe³ne zatrudnienie – wiêcej ni¿ wysoki udzia³ w sile roboczej 

Po szczycie w Lizbonie pe³ne zatrudnienie powróci³o do programu UE. Konkretnym 

celem jest zwiêkszenie udzia³u w sile roboczej w ca³ej Unii do poziomu 70% dla 

mê¿czyzn i 60% dla kobiet w ca³ej Unii do roku 2010. Z pewnoœci¹ sen sowne jest 

okreœlanie il oœciowe ogólnych celów oraz wyznaczanie mierzalnych i poœrednich celów. 

Z drugiej jednak strony, koncentrowanie siê na samych stopach zatrudnienia (co 

umacniane jest zaleceniami z ostatniego Raportu Koka) grozi mechanicznym na³o¿eniem 

jednej strategii poprawy wzrostu gospodarczego pasuj¹cej do wszystkiego i 

przeoczeniem czêsto zasadniczo innych Ÿróde³ niskiego udzia³u w sile roboczej, które 

wymagaj¹ du¿o bardziej zró¿nicowanego podejœcia politycznego, w tym modyfikacji 

porozumieñ dotycz¹cych czasu pracy i zmian instytucjonalnych w celu dostosowania ich 

do zmieniaj¹cych siê modeli spo³ecznych, rodzinnych i stylu ¿ycia. Ma³y udzia³ kobiet w 

sile roboczej w krajach basenu Morza Œródziemnego nie jest oznak¹ braku elastycznoœci, 

ale ma swoje Ÿród³o w s³abych syst emach wsparcia spo³ecznego i ochrony (brak opieki 

przedszkolnej lub miejsc pracy na pó³etatu, niewystarczaj¹ce renty), a wiêkszy udzia³ 
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wymaga du¿o g³êbszych zmian ni¿ tylko wy¿szy wzrost. Wiêkszy udzia³ w sile roboczej 

w przypadku osób powy¿ej 60 lat mo¿e byæ efektem atrakcyjnych ofert i warunków 

pracy dla ludzi starszych, tak jak ma to miejsce w krajach skandynawskich, ale mo¿e byæ 

te¿ wynikiem niedostatecznego zabezpieczenia emerytalnego, co zmusza ludzi starszych 

do pozostawania czynnymi zawodowo – model amerykañski. Tendencja UE w 

uznawaniu hojnych systemów emerytalnych za „przeszkody w zatrudnianiu” idzie 

wyraŸnie w drugim kierunku i wiêkszy udzia³ w sile roboczej bêd¹cy rezultatem ciêæ w 

systemach emerytalnych zdecydowanie nie poprawi jakoœci Europejskiego Modelu 

Spo³ecznego. Czy te¿ bior¹c ma³y udzia³ w sile roboczej w przypadku ludzi m³odych: 

mo¿e on wynikaæ z trudnoœci w dostêpie do rynku pracy lub te¿ odzwierciedlaæ d³u¿sz¹ 

edukacjê. Podczas gdy przeszkody w dostêpie mo¿na usun¹æ, edukacjê na poziomie 

œrednim i wy¿szym nale¿y uznaæ za wartoœæ i inwestycjê w prz ysz³oœæ.  

Do osi¹gniêcia wiêkszego udzia³u w sile roboczej nie nale¿y d¹¿yæ kosztem jakoœci lub 

wynagrodzenia za pracê. Stwierdzenia, ¿e brak miejsc pracy wynika z nadmiernie 

wysokich kosztów robocizny lub skrócenia czasu pracy s¹ bezpodstawne. Przeciwnie, 

niskie wynagrodzenia odpowiedzialne s¹ za wyraŸnie os³abiony popyt krajowy, a 

wyd³u¿ony czas pracy przyczynia siê do nadmiaru zdolnoœci produkcyjnych i zwolnieñ (i 

przy okazji równie¿ do mniejszego udzia³u w sile roboczej). 

Cel osi¹gniêcia pe³nego zatrudnienia w UE zawiera w sobie oczywiœcie osi¹gniêcie 

równie¿ pe³nego zatrudnienia w nowych krajach cz³onkowskich. Dlatego te¿ mile 

widziane s¹ w tych krajach inwestycje firm europejskich i mo¿e to uwzglêdniaæ równie¿ 

przeniesienie dzia³alnoœci z jednego kraju UE do drugiego. Tym, co sprawia, ¿e obecnie 

proces ten jest tak destrukcyjny jest fakt, ¿e zagro¿enie przeniesienia dzia³alnoœci 

wykorzystywane jest przez pracodawców jako œrodek nacisku na pracowników i zwi¹zki 

zawodowe w starych krajach UE. Je¿eli strategia ta pozostawiona zostanie bez reakcji, 

rezultatem takiego dzia³ania bêdzie zaniechanie celu pe³nego zatrudnienia w godnych 

warunkach w ca³ej UE. Zamiast podnieœæ war unki pracy i ¿ycia w nowych krajach 

cz³onkowskich, wp³ynie ona na ich pogorszenie w starej Unii. Aby zapobiec ci¹g³emu 

spadkowi w standardach opieki spo³ecznej i pracy, niezbêdna jest interwencja polityczna. 

Pe³ne zatrudnienie powinno byæ okreœlane jako sy tuacja, w której wszyscy, którzy s¹ w 

stanie i chc¹ pracowaæ mog¹ znaleŸæ miejsce pracy odpowiadaj¹ce ich talentom i mog¹ 
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pracowaæ w godnych warunkach za wynagrodzenie umo¿liwiaj¹ce im prowadzenie 

niezale¿nego ¿ycia. 

  

Opieka spo³eczna i system zabezpieczeñ socjalnych– podstawa godnego ¿ycia 

Opieka spo³eczna i bezpieczeñstwo socjalne oznaczaj¹, ¿e staroœæ, choroba, wypadki i 

inne niekorzystne okolicznoœci nie powinny nikogo doprowadziæ do stanu ubóstwa i 

bezsilnoœci. Zawarte jest w tym bezwarunkowe prawo wszystkich mieszkañców do 

pewnego poziomu zasobów materialnych, który umo¿liwia im godne ¿ycie oraz dostêp 

do wszys tkich podstawowych instytucji spo³ecznych i kulturalnych, a tak¿e szerokiego 

zakresu innych dóbr publicznych. Definicja „dóbr publicznych” powinna byæ elastyczna i 

wynikaæ z rozwoju wydajnoœci i materialnej zamo¿noœci spo³eczeñstwa. Czynnikami 

niezbêdnymi dla osi¹gniêcia wszechstronnej opieki spo³ecznej s¹ silna i utrzymywana 

przez pañstwo sieæ systemów zabezpieczeñ socjalnych (jak emerytury i op ieka 

zdrowotna) oraz zapewnienie takich us³ug publicznych jak edukacja i opieka 

przedszkolna. Zlikwidowanie problemu bezdomnoœci i ubóstwa powinno staæ siê 

odpowiedzialnoœci¹ sp o³eczn¹. 

 

Istnienie doœæ wszechstronnych systemów zabezpieczeñ socjalnych mo¿na  uwa¿aæ za 

jedno z tradycyjnych osi¹gniêæ we wszystkich krajach UE, mimo, ¿e by³y one w 

poszczególnych krajach rozwijane w bardzo ró¿nych formach. Jednak¿e, w ci¹gu 

ostatnich kilku lat systemy publiczne padaj¹ ofiar¹ ostrych ataków i s¹ w ró¿nych 

zakresach podwa¿ane. „Modernizacja” opieki spo³ecznej, która zajmuje wa¿ne miejsce w 

programie UE k³adzie nacisk na odpowiedzialnoœæ jednostki za jej zdrowie czy poziom 

¿ycia na staroœæ i nak³ada na ni¹ wiêcej obci¹¿eñ finansowych przeznaczonych na te cele. 

W takim samym stopniu systemy opieki spo³ecznej s¹ coraz bardziej prywatyzowane, a 

zarz¹dzanie nimi delegowane jest na korporacyjnych aktorów na rynkach finansowych. 

Wbrew temu trendowi utrzymujemy, ¿e obowi¹zek opieki spo³ecznej, zabezpieczeñ i 

ochrony socjalnej dla ka¿dego le¿y przede wszystkim po stronie spo³eczeñstwa i ¿e 

najlepszym sposobem na jego wype³nienie s¹ systemy pañstwowe.  
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Jednym z g³ównych elementów opieki spo³ecznej jest stabilny system emerytalny. Punkt 

ten znajduje siê równie¿ w programie UE. Pod koniec 2001r. Rada Europejska uzgodni³a 

w Laeken wspólny zbiór zasad maj¹cych byæ wytycznymi przy korygowaniu systemów 

emerytalnych, które mog³yby byæ zagro¿one przez starzenie siê populacji oraz 

wynikaj¹cy z tego wzrost w liczbie emerytów. Zasady te by³y nastêpuj¹ce: 1) ka¿dy 

emeryt uprawniony jest do odpowiedniego wynagrodzenia i poziomu ¿ycia, 2) systemy 

emerytalne powinny byæ zrównowa¿one, zarówno w rozumieniu finansowym, jak i 

politycznym (np. sprawiedliwe dla przysz³ych pokoleñ), oraz 3) zmiany na rynkach pracy 

(czy to zwiêkszona mobilnoœæ, czy te¿ d³u¿szy okres bezrobocia) nie powinny wp³ywaæ 

niekorzystnie na zasi³ki i sk³adki. 

 

Zasady te s¹ s³uszne, ale w du¿ym stopniu wykorzystywane s¹ do doprowadzenia w 

wielu krajach do reformy emerytur, która czêœciowo zast¹pi³aby obecny pañstwowy 

system repartycyjny prywatnymi systemami emerytalnymi. Takie systemy nie mog¹ 

zagwarantowaæ bezpi eczeñstwa dochodu oraz poziomu ¿ycia na staroœæ w takim stopniu, 

jak mo¿e to zrobiæ system repartycyjny. Mo¿na polegaæ na  nich w mniejszym stopniu, 

poniewa¿ ich sukces zale¿y od rozwoju na rynkach finansowych. Zarz¹dzanie 

prywatnymi systemami jest du¿o dro¿sze od zarz¹dzania systemami pañstwowymi. W 

odró¿nieniu od systemów pañstwowych, prywatne systemy nie obejmuj¹ okresów 

bezrobocia i chorobowego. Pod ka¿dym wzglêdem s¹ gorsze od pañstwowych systemów 

repartycyjnych. Je¿eli nast¹pi³by prawdziwy kryzys w systemie emerytalnym, prywatny 

system finansowany poradzi³by sobie z tym wyzwaniem s³abiej ni¿ system pañstwowy. 

„Modernizacja” systemów emerytalnych s³u¿y interesom sektora finansowego, nie 

interesom emerytów czy pracowników. 

 

Równoœæ spo³eczna 

Równoœæ spo³eczna oznacza brak dyskryminacji spo³ecznej i nadmiernych dysproporcji 

w podziale dochodu, zamo¿noœci oraz dostêpie do zas obów materialnych, instytucji i 

kana³ów demokratycznej, publicznej dyskusji i podejmowania decyzji. Posiada ona 

wymiar klasowy, interpersonalny i regionalny. Odpowiedzialnoœæ spo³eczna za równoœæ 

klasow¹ wymaga odwrócenia trzech ogólnych trendów dwóch ostatnich dekad: po 
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pierwsze, dystrybucji dochodu na korzyœæ zysków kosztem wynagrodzeñ, po drugie, 

przesuniêcia obci¹¿eñ podatkowych z maj¹tku na si³ê robocz¹ i konsumentów oraz, po 

trzecie, ostrych ciêæ w lub zniesienia pomocy finansowej dla grup o niskich d ochodach i 

biednej czêœci spo³eczeñstwa. Równoœæ wszystkich ludzi odnosi siê przede wszystkim do 

œrodków w zwa lczaniu ci¹g³ej dyskryminacji kobiet w obszarze mo¿liwoœci kariery 

zawodowej oraz wynagrodzeñ. Równoœæ regionalna odwo³uje siê do publicznej 

odpowiedzialnoœci za szczególne wysi³ki we wspieraniu s³abych i s³abo rozwiniêtych 

regionów w UE oraz krajach cz³onkowskich. 

 

Równoœæ spo³eczna ujêta jest w programie UE jedynie w pewnym stopniu. Podejmowane 

s¹ wysi³ki w kierunku zniesienia dyskryminacji p³ciowej i stworzenia jednakowych 

mo¿liwoœci zatrudnienia kobietom i mê¿czyznom. Ale prawdziwych sukcesów by³o 

niewiele. Dyskryminacja p³ciowa w p³acach i dostêpie do wy¿szych stanowisk w 

korporacjach i administracji publicznych jest nadal bardzo silna. W wiêkszoœci innych 

obszarów nawo³ywanie do wiêkszej równoœci p³ci pozostaje w du¿ym stopniu retoryczne, 

poniewa¿ UE nie ma rzeczywistych kompetencji w polityce spo³ecznej i nie mo¿e 

skutecznie uporaæ siê z coraz wiêkszymi dysproporcjami. Polityki regionalne powio d³y 

siê w tym zakresie, ¿e umiarkowanie zmniejszy³y ró¿nice w dochodach na osobê 

pomiêdzy krajami cz³onkowskimi UE. Ale nie powstrzyma³y one  procesu zwiêkszenia 

siê dysproporcji pomiêdzy regionami w UE. Dlatego te¿ wymagane s¹ wiêksze wysi³ki i 

nowe podejœcia, szczegó lnie po ostatnim rozszerzeniu, któremu towarzyszy³ du¿y wzrost 

w ró¿nicach w wydajnoœci, dochodach oraz zamo¿n oœci.  

 

Równowaga ekologiczna 

Celem osi¹gniêcia równowagi ekologicznej jest ochrona naturalnej podstawy ¿ycia 

jednostki i spo³eczeñstwa. Zwi¹zane jest to z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz 

zanieczyszczeniem œrodowiska naturalnego i zawiera w sobie bardziej uwa¿ne podejœcie 

do nieznanych zagro¿eñ z obszaru technologii fizycznych, chemicznych i biologicznych.  

 

Osi¹gniêcie równowagi ekologicznej wymaga dalekosiê¿nych procesów restrukturyzacji 

podstawowych obszarów produkcji gospodarczej i spo³ecznej. Znalezienie alternatywy 
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dla intensywnego wytwarzania energii i odpadów oraz modeli konsumpcji to jeden z 

najwa¿niejszych celów. Takie kroki jak oszczêdnoœæ energii, wiêksze wykorzystanie 

odnawialnych Ÿróde³ energii, atrakcyjna infrastruktura transportu publicznego, mniejsze 

wykorzystanie nawozów chemicznych oraz innych œrodków zanieczyszczaj¹cych w 

rolnictwie, budowa energooszczêdnych domów, itd. powinny byæ promowane 

politycznie.  

 

Nie mo¿na osi¹gn¹æ równowagi ekologicznej korzystaj¹c wy³¹cznie z mechanizmów 

rynkowych. Wymagane jest równie¿ podjêcie zdecydowanych kroków administracyjnych 

oraz dzia³añ w sektorze publicznym, których nie nale¿y podporz¹dkowywaæ 

imperatywowi konkurencji rynkowej. W przesz³oœci, pogorszenie siê stanu œrodowiska 

naturalnego zwi¹zane by³o z rozwojem przemys³owym, którego skutkiem by³o 

intensywne zu¿ywanie energii oraz wytwarzanie du¿ej iloœci odpadów. Niezbêdna 

zmiana na model bardziej zrównowa¿onego rozwoju nie koniecznie oznacza, ¿e z 

programu polityki gospodarczej nale¿y ca³kowicie wykluczyæ rozwój gospodarczy. Nie 

powinno siê do niego d¹¿yæ za wszelk¹ cenê, nie bacz¹c na konsekwencje dla 

œrodowiska. Zamiast teg o, powinien on postêpowaæ w harmonii i przybraæ formê 

gospodarczej restrukturyzacji w kierunku równowagi ekologicznej, a tak¿e powinien 

opieraæ siê na zasadzie ochrony zas obów naturalnych i œrodowiska. Tak jest, na przyk³ad, 

w przypadku, gdy nastêpuje rozwój polegaj¹cy na rozbudowie us³ug prywatnych i 

publicznych, które s¹ czêsto sektorami zu¿ywaj¹cymi mniej energii i wytwarzaj¹cymi 

mniej odpadów ni¿ produkcja przemys³owa i górnictwo.  

 

Równowaga w miêdzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz skuteczna pomoc w 

rozwoju 

Cel ten zak³ada europejski wk³ad w powstrzymanie rosn¹cej polaryzacji pomiêdzy 

bogatymi i biednymi krajami oraz w zainicjowanie procesu prawdziwie 

miêdzynarodowego podzia³u si³y roboczej i rozwoju na rzecz krajów rozwijaj¹cych siê. 

Kroki podejmowane w tym kierunku obejmuj¹ zwiêkszenie oficjalnej pomocy na rozwój 

oraz umorzenie d³ugu dla bardzo zad³u¿onych biednych krajów. Innym wa¿nym 
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elementem jest radykalna zmiana stanowiska w negocjacjach handlowych w ramach 

Œwiatowej Organizacji Handlu (WT O) i GATS, a w szczególnoœci otwarcie rynków UE 

na produkty z krajów rozwijaj¹cych siê (chocia¿ samo to nie rozwi¹¿e problemów 

trzeciego œwiata - wymaganych jest wiele innych transformacji strukturalnych oraz inny 

model rozwoju). Takie nowe kierunki polityki wymagaj¹ gruntownych i ostro¿nych 

korekt oraz restrukturyzacji europejskiej gospodarki, szczególnie w obszarze rolnictwa.  

 

Pogoñ za równowag¹ w miêdzynarodowych stosunkach gospodarczych powinna zast¹piæ 

obecne, nieustanne wysi³ki w kierunku zwiêkszenia miêdzynarodowej konkurencyjnoœci 

poprzez zwolnienia, przeniesienia, agresywne ciêcia kosztów oraz niekoñcz¹ce siê próby 

zdobycia udzia³ów w rynku kosztem konkurentów. Chocia¿ jest to, przynajmniej do 

pewnego stopnia, rozs¹dny i nawet nieunikniony cel dla jednostkowego biznesu, nie 

nale¿y d¹¿yæ do niego jako do celu ogólnej polityki pañstw: takie polityki powoduj¹ 

zachwianie równowagi miêdzynarodowej i utrudniaj¹ konkurencjê, nie oferuj¹c ¿adnych 

perspektyw ogólnej poprawy sytuacji. Brak równowagi w rachunkach bie¿¹cych i 

kapita³owych miêdzy krajami rozwiniêtymi i rozwijaj¹cymi siê jest w pewnym stopniu 

uzasadniony po to, by zapewniæ finanse na rozwój krajom nie posiadaj¹cym 

wystarczaj¹cych stóp oszczêdnoœci i/lub s³abe instytucje kredytowe. Jednak¿e takie 

zachwiania równowagi mog¹ byæ równie¿ odzwierciedleniem spekulacyjnych 

przep³ywów kapita³u lub te¿ mog¹ prowadziæ do niestabilnej pozycji po stronie 

zad³u¿onych krajów. Aby unikn¹æ tych dwóch zj awisk, UE powinna wesprzeæ 

dynamiczny proces doganiania w krajach rozwijaj¹cych siê poprzez rozszerzon¹ oficjaln¹ 

pomoc finansow¹ i techniczn¹ skierowan¹ na rozwój. Jednoczeœnie powinna podj¹æ 

œrodki ostro¿noœci, aby zapobiec finansowym sp ekulacjom. Na d³u¿sz¹ metê równowaga 

w stosunkach miêdzynarodowych powinna mieæ swoje odzwierciedlenie w strukturze 

rachunków bie¿¹cych i kapita³owych, która unika ci¹g³ej akumulacji siê d³ugów 

zewnêtrznych po stronie s³abszych krajów – co w d³u¿szej perspektywie powoduje 

zachwianie równowagi. Takie zrównowa¿one stosunki s¹ w pe³ni zgodne z intensywnym 

handlem miêdzynarodowymi i relacjami inwestycyjnymi, pod warunkiem, ¿e 

organizowane s¹ one w sposób uporz¹dkowany i uczciwy. S¹ one w zgodzie równie¿ z 

miêdzynarodow¹ konkurencj¹, je¿eli jest to ujête w politycznie stabilnych 
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makroekonomicznych ramach. Nie wykazuj¹ one kompatybilnoœci z intensywnymi, 

spekulacyjnymi przep³ywami kapita³u, które z regu³y prowadz¹ do finansowej 

niestabilnoœci, zawirowañ i kryzysu finansowego. Dlatego te¿ œrodki promuj¹ce 

miêdzynarodow¹ stabilnoœæ finansow¹ s¹ kolejnym elementem równowagi w 

miêdzynarodowych stosunkach gospodarczych. Obejmuj¹ one równie¿ zdolnoœæ 

europejskiej gospodarki do obrony przez zewnêtrznymi atakami ze strony nieuczciwych 

praktyk handlowych, czy tez destabilizacji przep³ywów finansowych. 

 

 

5. Konstytucja: nie pomaga Europejskiemu Modelowi Spo³ecznemu 
 
Projekt Konstytucji zosta³ przyjêty przy drugim podejœciu na szczycie UE w Brukseli 18 

czerwca i podpisany przez g³owy pañstw 29 paŸdziernika 2004r. Z pewnoœci¹ 

pozytywnie nale¿y siê odnieœæ d o zamiaru przejœcia od g³ównie gospodarczej i 

monetarnej unii do unii politycznej charakteryzuj¹cej siê wiêksz¹ jednoœci¹, bardziej 

zauwa¿aln¹ na œwiecie 

i bardziej spójn¹ wewnêtrznie. Pozytywny jest równie¿ fakt, ¿e Konstytucja, która teraz 

zostanie poddana procedurze ratyfikacyjnej zawiera wiele postêpowych elementów, 

takich jak karta praw fundamentalnych (czêœæ II) i odniesienie w czêœci I do wartoœci 

politycznych i spo³ecznych, które winny stanowiæ podstawê wspólnych instytucji i 

dzia³añ UE. Wœród tych elementów warto wymieniæ szczególnie wartoœæ solidarnoœci, 

poniewa¿ w aktualnym dokumencie, k³adzie siê na ni¹ wiêkszy nacisk ni¿ w poprzednich 

Traktatach. Nale¿y doceniæ wagê, jak¹ niektóre postanowienia zawarte w czêœci I i II 

przywi¹zuj¹ do demokratycznego charakteru UE. Postanowienia te nale¿y uznaæ za miarê 

i punk odniesienia w ocenie ogólnej, zasadniczej myœli i kierunku Konstytucji jako 

ca³oœci w czasie obecnej pr ocedury ratyfikacyjnej.  

 

Jednak¿e nale¿y wyraziæ g³oœny sprzeciw odnoœnie g³ównych czêœ ci Konstytucji. 

Pozostawiamy tutaj na boku problemy polityki bezpieczeñstwa i obrony z jej g³ówn¹ ide¹ 

skierowan¹ na zwiêkszenie zaanga¿owania militarnego. Chocia¿ jest to oczywiœcie 

równie¿ niepokoj¹ca dla nas, jako obywateli, kwestia, skoncentrujemy siê tutaj na 
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polityce gospodarczej i spo³ecznej, która jest obszarem naszej zawodowej dzia³alnoœci i 

wiedzy specjalistycznej. Nasza krytyka dotyczy tutaj uporczywego deficytu 

demokratycznego oraz stronniczych i przynosz¹cych przeciwny do zamierzonego efekt 

regu³ dla gospodarki, które Konstytucja zawiera. 

 

Uporczywy deficyt demokratyczny 

Na pierwszy plan wysuwaj¹ siê tutaj uporczywe, powa¿ne mankamenty struktury 

demokratycznej i procedur legislacyjnych Unii. Maj¹ one wp³yw na Konstytucjê jako 

ca³oœæ i podwa¿aj¹ jej zdolnoœæ s³u¿enia jako stabilnej podstawy prawnej dla 

Europejskiego Modelu Spo³ecznego. Najwa¿niejszym z tych mankamentów jest fakt, ¿e 

Parlament Europejski, ró¿ni¹cy siê od ka¿dego innego parlamentu w spo³eczeñstwach 

demokratycznych, nadal nie posiada prawa inicjowania aktów ustawodawczych Unii. 

Mo¿e jedynie zwracaæ siê z proœb¹ do Komisji o przedstawienie propozycji takich aktów. 

Komisja nie ma obowi¹zku spe³niania takich próœb (chocia¿ musi podaæ przyczynê 

odmowy, Art. III-332) i jeœli takie propozyc je nie zostan¹ przed³o¿one ustawodawstwo 

nie jest mo¿liwe. Inn¹ kwesti¹ jest to, ¿e chocia¿ liczba obszarów, w których Parlament 

Europejski ma coœ do powiedzenia w trakcie procesu legislacyjnego UE jest ponad 

dwukrotnie wiêksza, g³ówne obszary takie jak podatki, prawa i interesy pracownicze 

pozostaj¹ poza zasiêgiem Parlamentu. Ostatnio Konwencja doda³a do tego wykluczenie 

udzia³u i interwencji Parlamentu w negocjacjach handlowych (Art.III-315) mimo, ¿e 

Parlament utrzyma³ prawo odrzucenia ich wyniku. Jest to szczególnie problematyczne w 

odniesieniu do trwaj¹cych negocjacji na temat planowanej pe³nej liberalizacji rynków dla 

us³ug w ramach GATS. Nieprawd¹ jest równie¿, ¿e wybór prezydenta Komisji przez 

Parlament pocz¹wszy od roku 2009 jest wielkim demokratycznym postêpem, poniewa¿ 

Komisja mo¿e jedynie przyj¹æ lub odrzuciæ kandydaturê, któr¹ proponuje Rada 

Europejska. Na koniec, zdecydowanym krokiem wstecz jest wprowadzenie na ostatni¹ 

chwilê przez g³owy pañstw kilku zmian w oœwia dczeniach i „wyjaœnieniach” 

do³¹czonych do tekstu Konstytucji z takim skutkiem, ¿e cofniête zosta³y istotne prawa 

spo³eczne zawarte w „Karcie Praw Fund amentalnych UE” i obni¿one do poziomu 

krajowego. Na przyk³ad, w Art. II-88 Karty okreœlone jest, ¿e pracownicy maj¹ prawo do 

„negocjowania i zawierania na odpowiednich poziomach umów zbiorowych, a w 
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przypadku konfliktu interesów podejmowania zbiorowych dzia³añ w obronie swoich 

interesów, z uwzglêdnieniem akcji strajkowych”. W odpowiadaj¹cym temu zapisowi 

„wyjaœnieniu” okreœlono, ¿e: „Modaln oœci i ogran iczenia w podejmowaniu dzia³añ 

zbiorowych, z uwzglêdnieniem akcji strajkowych, podlegaj¹ prawu i praktykom 

krajowym, z uwzglêdnieniem kwestii, czy mo¿e byæ one pr owadzone równolegle z 

kilkoma krajami cz³onkowskimi”. W oparciu o Kartê mo¿na by liczyæ na obowi¹zuj¹ce 

w ca³ej Unii prawo do podejmowania akcji strajkowych, natomiast w wyjaœnieniach, 

które zosta³y dopiero w ostatniej chwili do³¹czone jako oryginalna czêœæ tekstu 

Konstytucji i „którym s¹dy Unii i krajów cz³onkowskich oddadz¹ nale¿ne wzglêdy 

przez” (Art. II-112) prawo to jest wyraŸnie odrzucone.  

  

Stronnicze i przynosz¹ce efekt przeciwny do zamierzonego: regu³y polityki 

gospodarczej i spo³ecznej 

Je¿eli chodzi o postanowienia dotycz¹ce polityki gospodarczej i spo³ecznej Unii zawarte 

w czêœci III Konstytucji, krytycznie odnosimy siê do faktu, ¿e aktualny neoliberalny 

kierunek polityki gospodarczej przekszta³cany jest w konstytucyjny imperatyw. 

Wyklucza to w praktyce jak¹kolwiek zmianê kierunku. Jesteœmy przekonani, ¿e obecna 

polityka gospodarcza i spo³eczna jest b³êdna i wprowadzi³a UE na œcie¿kê niskiego 

wzrostu, wysokiego bezrobocia i coraz wiêkszego braku równoœci. Ale nawet gdybyœmy 

nie byli tak mocno krytyczni uwa¿amy, ¿e polityka gospodarcza i spo³eczna powinna byæ 

otwarta na naukowe i polityczne debaty oraz zmiany kierunku, je¿eli wyniki krytycznych 

analiz i debaty oraz nowe wiêkszoœci polityczne takie zmiany popr¹. Sta³o siê tak ju¿ 

wczeœniej i nie powinno zamykaæ siê i ryglowaæ drzwi przed dalszymi zmianami. A to 

dok³adnie zrobi³a Konwencja. Nie zwróci³a po prostu uwagi na fakt, ¿e empiryczne 

dowody z ostatnich 10 lat nie potwierdzi³y teoretycznego podejœcia do polityki 

gospodarczej le¿¹cej u podstaw Traktatów z Maastricht i Amsterdamskiego. Zignorowa³a 

równie¿ szerok¹ dyskusjê i krytykê dotycz¹c¹ programu neoliberalnej polityki. Gdyby 

zwróci³a uwagê na te dwa elementy, by³aby ostro¿niejsza w swoich zaleceniach i bardziej 

otwarta na now¹ wiedzê i zalecenia dotycz¹ce polityki. Poniewa¿ tego nie zrobi³a, 

niezwykle trudne jest, i ze wzglêdów praktycznych niemo¿liwe, ponowne dokonanie 

zmiany w kierunku polityki gospodarczej w taki sposób, w jaki dokonano tego w 
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przesz³oœci. Wygl¹da na to, ¿e twórcy polityki skorzystali z mo¿liwoœci zabezpieczenia 

siê przed konsekwencjami krytyki teoretycznej oraz obaleniem teorii, a tak¿e przed 

politycznymi konsekwencjami rosn¹cego bezrobocia i coraz wiêkszego braku równoœci 

poprzez zamro¿enie neoliberalnej polityki w Konstytucji, przez co sta³a siê praktycznie 

nie do ruszenia. Jest to nie tylko wielce nienaukowe podejœcie, ale równie¿ 

niedemokratyczne postêpowanie. Z krytyki tej wysnuwamy wniosek, ¿e Konstytucja 

powinna byæ bardziej otwarta ni¿ ta obecna. P owinna zawieraæ i zakotwiczaæ 

podstawowe wartoœci, cele i instytucje Europejskiego Modelu Spo³ecznego i  pozostawiaæ 

szczegó³owe zasady i procedury dotycz¹ce ich dzia³ania, na przyk³ad procedury 

kontrolowania i sankcjonowania nadmiernych deficytów, europejskim aktom prawnym i 

przepisom, które siê o ni¹ opieraj¹. 

 

Nasze g³ówne, bardziej szczegó³owe uwagi krytyczne dotycz¹ce kierunku polityki 

gospodarczej i spo³ecznej Konstytucji s¹ nastêpuj¹ce: 

 

Konkurencja jako nadrzêdna regu³a gospodarki. Konstytucja utrzymuje ogólne 

teoretyczne ramy neoklasycznej gospodarki opiekuñczej, wed³ug której dla ogólnej 

gospodarki i opieki spo³ecznej niezbêdny jest szeroki zakres praw w³asnoœciowych, 

otwarte i wolne rynki oraz stabilne ceny. Rynek i konkurencja s¹ wystarczaj¹cymi 

podstawami rozwoju gospodarczego. Konstytucja powtarza tutaj absurdalne 

sformu³owania zawarte w Traktatach, kiedy narzuca „zasadê gospodarki otwartego rynku 

z woln¹ konkurencj¹ sprzyjaj¹c¹ efektywnemu alokowaniu zasobów…” przekszta³caj¹c 

hipotezê (opart¹ o stertê kontrowersyjnych za³o¿eñ) w prawny obowi¹zek. Wyj¹tki od 

regu³y konkurencyjnoœci s¹ dozwolone, jednak wy³¹cznie w pewnych ograniczonych 

okolicznoœciach i musz¹ byæ œciœle kontrolowane pod k¹tem okresu, w jakim s¹ one 

niezbêdne. Teoretyczne i historyczne dope³nienie i odpowiednik gospodarki rynkowej 

napêdzanej przez konkurencjê – sektor publiczny pod demokratyczn¹ polityczn¹ kontrol¹ 

- jest zupe³nie wykluczony z tekstu Traktatów i Konstytucji. Us³ugi publiczne, pojêcie 

kluczowe w tradycji wielu krajów cz³onkowskich jest „okaleczone” i zdegradowane do 

okreœlenia „us³ugi œwiadczone w ogólnym interesie go spodarczym” zawartego w 

Traktatach. Okreœlenie to p owtórzone jest w Konstytucji (III-122). Rozpoczêta w 



 

Euromemo 2004  

27
 
 
ostatnich latach dyskusja na temat koniecznoœci istnienia i funkcji demokratycznego 

sektora publicznego jako niezbêdnego filaru dobrych wyników gospodarczych, 

spo³ecznej spójnoœci i opieki spo³ecznej nie zn alaz³a swojego odzwierciedlenia w 

bardziej otwartej perspektywie w Konstytucji. Zamiast tego, nowe postanowienie 

artyku³u III-122 ponownie dowodzi pierwszeñstwa zasad konkurencji jako nadrzêdnych 

regu³ i odwo³uj¹c siê do art. III-166 i art. III-167 daje us³ugom œwiadczonym w ogólnym 

interesie gospodarczym tylko niewielkie pole do manewru. Ta asymetria jest w pe³ni 

zgodna z dzia³aniami Komisji, która obdarzy³a wiêkszoœci¹ swoj ego zaufania 

rozwi¹zanie jednego rynku, a w szczególnoœci stworzenie jednego ry nku dla us³ug, a z 

drugiej strony jest bardzo niechêtna do podejmowania kroków w kierunku stabilizacji i 

wzmocnienia us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Ko nwencja 

przyjê³a neoliberalny pogl¹d, ze demokracja koñczy siê tam, gdzie rozpoczynaj¹ siê 

przedsiêwziêcia gospodarcze. 

 

Rujnuj¹ca konkurencja i dumping socjalny.  Chocia¿ liczba wymogów dotycz¹cych 

jednomyœlnoœci w decyzjach Rady zosta³a istotnie zmniejszona, pozosta³y one 

obowi¹zuj¹ce w obszarach, które s¹ kluczowe dla rozwoju gospodarczego i spo³ecznego 

Unii, a mianowicie w podatkach, swobodnym przemieszczaniu siê osób oraz prawach i 

interesach pracowniczych. Brak podstaw dla wspólnych regulacji w tych obszarach da 

pocz¹tek rujnuj¹cej konkurencji i dumpingowi socjalnemu. Konkurencja podatkowa, 

która rozpoczê³a siê we wczeœniejszych latach i nasili³a po przyjêciu nowych cz³onków 

podwa¿a finansowe podstawy zrównowa¿onego wzrostu, pe³nego zatrudnieniu i opieki 

spo³ecznej zarówno na poziomie krajów cz³onkowskich, jaki na poziomie europejskim. 

Konkurencja niskich wynagrodzeñ i zasi³ków socjalnych nie tylko dzia³a na niekorzyœæ 

wartoœci solida rnoœci, która jest czêsto przywo³ywana w czêœci I i II Konstytucji. Obni¿a 

ona równie¿ konsumpcjê indywidualn¹ bêd¹c¹ najwa¿niejszym sk³adnikiem globalnego 

popytu i uzale¿nia wzrost gospodarczy od nieustannie rosn¹cych nadwy¿ek rachunku 

bie¿¹cego, które trudno jest utrzymaæ. Dlatego te¿ wymagane jest podjêcie kroków na 

poziomie UW w kierunku zapobiegania nadmiernej konkurencji podatkowej oraz 

dumpingowi socjalnemu poprzez przyjêcie pewnych minimalnych standardów 

opodatkowania, warunków pracy, minimalnych wynagrodzeñ i poziomów opieki 
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spo³ecznej. Standardy te nale¿y okreœliæ nie w Konstytucji, ale w prawie euro pejskim. 

Je¿eli dla zaistnienia takiego prawa wymagana jest jednomyœlnoœæ, tak jak jest to w 

przypadku Konstytucji (art. III-210), bardzo w¹tpliwe jest, ¿e zostanie ono kiedykolwiek 

uchwalone, a standardy te zostan¹ wdro¿one. Alternatywna perspektywa, ¿e pewna liczba 

krajów cz³onkowskich wprowadzi takie minimalne standardy w ramy „poszerzonej 

wspó³pracy” mog³aby zaproponowaæ drogê wy jœcia z tego impasu, ale da³aby pocz¹tek 

nowym problemom zwi¹zanym z podzia³ami wewn¹trz UE.  

 

Polityka makroekonomiczna przeciw wzrostowi i pe³nemu zatrudnieniu. Postanowienia 

zawarte w III czêœci Konstytucji dotycz¹ce polityki gospodarczej i monetarnej nie bior¹ 

pod uwagê postêpowych stwierdzeñ z czêœci I nie przekszta³caj¹ ich w równie postêpowe 

konkrety. Pomimo ponad dziesiêcioletniego doœwiadczenia ze szkodliwymi 

konsekwencjami zbyt restrykcyjnej polityki monetarnej i fiskalnej dla rozwoju i 

zatrudnienia, Konstytucja zachowuje ograniczone i szczegó³owe zasady Traktatów z 

Maastricht i Amsterdamskiego i nadaje im status konstytucyjnych imperatywów. 

- Chocia¿ nie mo¿na zaprzeczyæ, i tak te¿ siê nie dzieje, ¿e polityka monetarna ma wp³yw 

na rozwój i zatrudnienie, Konstytucja trzyma siê zalecenia, ¿e europejska polityka 

monetarna nie powinna d¹¿yæ do wspó³pracy, koordynacji i tam, gdzie to konieczne, 

kompromisu pomiêdzy ró¿nymi makroekonomicznymi celami rozwoju, zatrudnienia i 

stabilizacji cen, ale powinna uwa¿aæ ten ostatni element za nadrzêdny cel, któremu 

nale¿y podporz¹dkowaæ wszystkie inne cele. Wsparcie dla ogólnej polityki gospodarczej 

Unii uzale¿nione jest od utrzymania stabilnoœci cenowej. Stabilnoœæ cenowa jest z 

pewnoœci¹ celem polityki gospodarczej, do którego nale¿y d¹¿yæ, ale tak samo jest w 

przypadku stabilizacji zatrudnienia (na wysokich poziomach), zrównowa¿onego rozwoju 

oraz opieki spo³ecznej. Je¿eli wszystkie cele nie mog¹ byæ w pe³ni osi¹gniête, polityka 

gospodarcza musi dokonaæ kompromisów i okreœliæ priorytety, których nale¿y 

przestrzegaæ. Wymagana jest do tego wspó³praca i demokratyczna dyskusja oraz 

procedury decyzyjne. Zasady polityki monetarnej uniemo¿liwiaj¹ tak¹ koordynacjê 

poprzez przypisywanie stabilizacji cenowej konstytucyjnego pierwszeñstwa. Asymetria 

ta poparta jest postanowieniami mówi¹cymi o tym, ¿e Europejski Bank Centralny (ECB) 

dzia³a ca³kowicie niezale¿nie i ¿e ¿adna instytucja (w tym Parlament Europejski) lub kraj 
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cz³onkowski nie powinien podejmowaæ prób wywierania wp³ywu na jego politykê. Daje 

to efekt przeciwny do zamierzonego i jest pogwa³ceniem demokracji. 

 

- Zasady polityki fiskalnej w Konstytucji ograniczaj¹ siê do zaleceñ mówi¹cych o tym, ¿e 

kraje cz³onkowskie powinny unikaæ nadmiernych deficytów bud¿etowych, które s¹ 

zdefiniowane w odpowiednim protokole jako deficyty powy¿ej 3% PKB. Zasada ta, która 

ma swój pocz¹tek w Traktacie z Maastricht z 1992r. i zosta³a w 1997r. umocniona 

Paktem o Stabilnoœci i Wzroœcie (SGP) (i która sta³a siê jeszcze bardziej surowa przez 

przekszta³cenie siê w wymóg zbilansowanego bud¿etu w ci¹gu cyklu koniunkturalnego i 

maksymalnego deficytu na poziomie 3 procent) i mia³a równie¿ negatywny wp³yw na 

rozwój gospodarki europejskiej w ostatniej dziesiêciolatce. Fakt, ¿e by³a ona w ostatnich 

latach ³amana przez coraz wiêksz¹ liczbê krajów cz³onkowskich wywo³a³ dyskusjê na 

temat koniecznoœci zreformowania SGP i zast¹pienia go przepisami bardziej 

elastycznymi i promuj¹cymi rozwój. Jeœli jednak zasady dotycz¹ce deficytu okreœlone w 

Traktatach przeniesione zostan¹ do Konstytucji, nie bêdzie ju¿ mo¿liwoœci przypisania 

polityce fiskalnej szerszego spektrum zadañ. Takie podejœci e powinno uznawaæ bud¿ety 

publiczne za wa¿ne instrumenty w promowaniu dzia³alnoœci gospodarczej, zatrudnienia i 

opieki spo³ecznej. Miar¹ zdrowych finansów publicznych powinny byæ wyniki odnosz¹ce 

siê do tych celów, a nie do bilansu w bud¿ecie. Reforma SGP powinna wprowadziæ w 

¿ycie silniejsz¹ koordynacjê polityki fiskalnej w pozytywnym znaczeniu wspólnych 

dzia³añ na rzecz zapewnienia dóbr publicznych, ekonomicznej stabilizacji i spo³ecznej 

spójnoœci w Europie. Stwierdzenia zawarte w Konstytucji stanowi¹ przeszkodê na drodze 

przeprowadzeniu takich niezbêdnych reform. 

- Kolejnym elementem przynosz¹cym efekt przeciwny do zamierzonego w odniesieniu 

do finansów publicznych jest postanowienie (zawarte w Art. I-53,2), ¿e bud¿et UE nie 

mo¿e w ogóle byæ obarczony ¿ad nym deficytem (nie tylko unikaæ „nadmiernych” 

deficytów, jak w przypadku krajów cz³onkowskich). Równie¿ ta zasada wyklucza 

elastycznoœæ f inansow¹ UE, która jest jednak niezbêdna do stworzenia si³y i 

wiarygodnoœci Unii, by dzia³a³a jako przedstawiciel europ ejskiego narodu.  
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Brak skutecznych narzêdzi europejskich do promowania zatrudnienia. W porównaniu 

do tych mocno restrykcyjnych zasad w polityce monetarnej i fiskalnej, postanowienia 

dotycz¹ce zatrudnienia, które wprowadzono dopiero w Traktacie Amsterdamskim wbrew 

silnemu sprzeciwowi kilku krajów cz³onkowskich, pozostaj¹ nadzwyczaj s³abe i 

ograniczaj¹ siê do polityki rynku pracy. Chocia¿ polityka ta wp³ywa na szczególne grupy 

bezrobotnych, nie mo¿e ona jednak stymulowaæ zatrudnienia na skalê 

makroekonomiczn¹. Konwencja przegapi³a okazjê skorygowania oczywistej asymetrii w 

celach i narzêdziach UE w obszarze zatrudnienia. Pe³ne zatrudnienie, o którym mowa w I 

czêœci (Art. I -3) jako cel Unii, nie odgrywa ¿adnej roli w czêœci III, kiedy mowa jest o 

wdro¿eniu i instr umentach (i z wyj¹tkiem artyku³u I-3 nie jest nawet wspomniana). Tutaj 

rola Unii jest bardzo s³aba. Chocia¿ mowa jest o tym, ¿e „Unia i kraje cz³onkowskie 

podejmuj¹ wysi³ki w kierunku opracowania koordynowanej strategii zatrudnienia” wk³ad 

Unii w ten podstawowy filar Europejskiego Modelu Spo³ecznego ograniczony jest do 

ci¹g³ego kontrolowania, u³atwiania, wspierania i uzupe³niania „tam, gdzie to niezbêdne” 

wspó³pracy pomiêdzy krajami cz³onkowskimi i okreœlania co roku wytycznych 

(niewi¹¿¹cych) dotycz¹cych polityki zatrudnienia w krajach cz³onkowskich. Wytyczne te 

podporz¹dkowane s¹ i musz¹ byæ zgodne z „Ogólnymi Wytycznymi Polityki 

Gospodarczej”, których g³ównym kierunkiem jest stworzenie otwartych rynków i d¹¿enie 

do bilansu w bud¿etach publicznych. Chocia¿ regularne i obszerne raporty na temat 

zatrudnienia i dyskusje na ten temat na poziomie UE podnios³y poziom informacji i 

nabra³y pewnej w³asnej dynamiki, UE nie posiada ¿adnych narzêdzi d¹¿enia do aktywnej 

polityki zatrudnienia. Na realizacjê celu zatrudnienia nie przeznaczono ¿adnych œrodków 

z bud¿etu UE, a komitet ds. zatrudnienia (Art. III-208) nie jest (w odró¿nieniu od 

komitetu ds. regionów) nawet wymieniony na liœcie instytucji UE w I czêœci Konstytucji. 

Komitet przegapi³ okazjê skorygowania ogromnej tendencyjnoœci Traktatu na korzyœæ 

stabilizacji cenowej i stworzenia z pe³nego zatrudnienia równie wa¿nego filaru w 

Konstytucji i dostarczenia Unii skutecznych narzêdzi unikania „nadmiernego 

bezrobocia”. 

 

S³aboœæ w promowaniu poprawy opieki spo³ecznej w Unii. Rozdzia³ dotycz¹cy polityki 

spo³ecznej opatrzony jest szyldem „potrzeby zachowania konkurencyjnoœci w gospodarce 
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Unii”. Ró¿ni siê on od rozdzia³u poœwiêconego zatrudnieniu tym, ¿e ods³ania mo¿liwoœci 

przyjêcia pewnych aktów prawnych lub ramowych przepisów prawnych, które nie tylko 

„popieraj¹” wspó³pracê pomiêdzy krajami cz³onkowskimi, ale równie¿ „ustalaj¹ 

minimalne wymagania dla stopniowego ich wdra¿ania, z uwzglêdnieniem warunków i 

zasad technicznych istniej¹cych w ka¿dym z krajów cz³onkowskich.” Jednak¿e, 

sformu³owania te budz¹ równie¿ wiele zastrze¿eñ, które znacznie utrudniaj¹ przyjêcie 

zasad, które naprawdê mia³yby pozytywny wp³yw na obywateli. Ponadto, w wa¿nych 

obszarach polityki spo³ecznej – zabezpieczeñ socjalnych i ochrony pracowników, 

szczególnie tam, gdzie umowa o pracê zosta³a rozwi¹zana, reprezentacji, zbiorowej 

obronie i uczestnictwie, a tak¿e warunków pracy dla obywateli pañstw trzecich - 

wymagane jest g³osowanie jednomyœlne, a dwa kluczowe obszary polityki spo³ecznej – 

walka z wykluczeniem spo³ecznymi i modernizacja systemów ochrony spo³ecznej – s¹ 

zupe³nie wy³¹czone z obowi¹zuj¹cych przepisów europejskich. 

 

We wniosku tej krótkiej analizy nale¿y stwierdziæ, ¿e obecna Konstytucja jest 

niewystarczaj¹ca. Nie stanowi ona owocnego wk³adu, a w niektórych aspektach jest 

nawet przeszkod¹ w rozwoju Europejskiego Modelu Spo³ecznego. 

Do: Ekonomiœ ci Europejscy za Alternatywn¹ Polityk¹ Gospodarcz¹ w 

Europie  

Deklaracja poparcia 

Popieram ogólny kierunek oraz g³ówne argumenty i propozycje zawarte w 

EuroMemorandum 2004: „Po Lizbonie. Kierunki polityki gospodarczej i spo³ecznej 

oraz konstytucyjne kamienie wêgielne pod Europejski Model Spo³eczny” 

  

 

 

 

 

 Tak                 Nie    
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Imiê i nazwisko:         ______ 

Ulica:             

Miasto/Kraj:           ______ 

Telefon/Faks:            

e-mail:          ______ 

 
  
Podpis:     
 
 
Chcia³bym(-abym) byæ informowany o regularnych pracach grupy roboczej i 
zapraszany(-a) na jej spotkania.  
   
 
 
 Tak                  Nie 
 
 
 
Proszê jak najszybciej odes³aæ niniejszy formularz – nie póŸ niej ni¿ 3 listopada 2004r. - 
faksem lub poczt¹ elektroniczn¹: Prof. Dr. Jörg Huffschmid, faks: +49-421-218-4597, e-
mail: Huffschmid@ewig.uni-bremen.de lub Jacqueline Runje, faks: +49-421-218-4597,  
e-mail: jrunje@ewig.uni-bremen.de . 


