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Ryszard Stemplowski
Na rzecz integracji europejskiej

Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej jest zarazem naj³atwiejszym i najtrudniejszym do pe³nego zrozumienia celem naszej polityki, w tym – polityki zagranicznej. Najtrudniejszym, poniewa¿
mamy tu do czynienia ze skomplikowan¹ struktur¹ stosunków, zarówno wspólnotowych jak miêdzyrz¹dowych, rozmowy przygotowuj¹ce nasze cz³onkostwo obejmuj¹ wszystkie funkcje pañstwa,
proces dostosowawczy siêga g³êboko w regulowan¹ materiê
ca³okszta³tu stosunków spo³ecznych i ka¿dy mo¿e znaleŸæ dobry
powód do zabrania g³osu bez koniecznego zrozumienia przedmiotu i celu polityki. Nawet ludzie zawodowo z tym obcuj¹cy czyli
analitycy, politycy, urzêdnicy, dziennikarze i nauczyciele akademiccy, z trudem obejmuj¹ problematykê unijn¹, i to nie wszyscy. A
przecie¿ chodzi tu o najbardziej aktualny cel naszej polityki zagranicznej, o wejœcie do UE. To w³aœnie jest te¿ w pewnym sensie najprostsze, poniewa¿ dotyczy podstawowej orientacji naszego pañstwa. Ca³a nadzieja w tym w³aœnie, ¿e w referendum bêdzie siê liczy³ ten najwa¿niejszy i najprostszy cel naszej polityki, trwa³e zakotwiczenie Polski we wspólnocie najwy¿ej rozwiniêtych krajów
demokratycznych Europy i Ameryki, a trudne do zrozumienia zagadnienia szczególne znajd¹ siê na dalszym planie. Dlatego
w³aœnie tak wa¿ne jest przekonanie ludzi wahaj¹cych siê albo przeciwnych – a jest ich bardzo wielu – ¿e Rada Ministrów w porozumieniu z Prezydentem RP jest w stanie znaleŸæ z unijnymi partnerami najlepsze rozwi¹zania wszystkich skomplikowanych zagadnieñ
umo¿liwiaj¹ce podpisanie traktatu cz³onkowskiego. Nigdy nie bêdzie doœæ starañ w tym zakresie, a publikowane obecnie wyniki badania opinii publicznej s¹ bardzo optymistyczne. Oby nikogo nie
uœpi³y! Zak³adam jednak, ¿e my Polacy bêdziemy umieli dokonaæ
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patriotycznego wyboru i opowiemy siê za cz³onkostwem w UE,
wykorzystuj¹c tê historyczn¹, bezprecedensow¹ szansê dla Polski.
Wszelako dialog z przeciwnikami wejœcia do UE jest tak¿e ca³y czas
bardzo wa¿ny, nie tylko z powodu naszego przywi¹zania do zasad
demokracji, lecz dlatego równie¿, i¿ pomaga on w wypracowaniu
ostatecznego stanowiska. Przyczyni siê te¿ do przekonania wielu
niezdecydowanych i przynajmniej niektórych oponentów; najzacieklejszych przeciwników i tak nic nie przekona, poniewa¿ ich postawa wyra¿a protest wobec kierunku rozwoju spo³ecznego w najszerszej skali i ich wypowiedzi o cz³onkostwie w UE to tylko jeden
ze sposobów przejawiania siê tej postawy.
W³¹czenie siê Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych –
ci¹gle jeszcze znajduj¹cego siê niestety na etapie organizowania – w
realizacjê polskiej polityki integracyjnej, sk³ania do zwrócenia uwagi
na niektóre problemy z t¹ polityk¹ zwi¹zane, sformu³owania dotycz¹cych jej pytañ i odnotowania zwi¹zanych z ni¹ prac instytutowych.
1. Chcia³bym powtórzyæ tezê, ¿e UE jest (a) instytucjonalnym narzêdziem i przejawem naszej integracji w systemie œwiatowym,
a zarazem (b) celem samym w sobie jako instytucja rozwijaj¹ca
coraz wiêcej funkcji pañstwa. Czy wystarczy wiêc akcentowanie donios³oœci cz³onkostwa w kategoriach rynku, dop³at, migracji, regionów, etc., jakby chodzi³o o zjednoczenie g³ównych
ksiêgowych wszystkich krajów i sporz¹dzenie bilansu, a nie
zintegrowanie spo³eczeñstw i ich pañstw w bezprecedensowy
system maj¹cy wspó³dzia³aæ i rywalizowaæ z najwiêkszymi potêgami œwiata? PISM bêdzie musia³ zwróciæ na to jeszcze wiêksz¹ uwagê.
2. Jako cz³onek NATO i UE mo¿emy silniej oddzia³ywaæ na
wschodnich s¹siadów, wspó³pracuj¹c w realizowanym przez
nich dziele ustrojowej przebudowy. Czy istnieje program takiego oddzia³ywania i œrodki na jego realizacjê, czy te¿ ograniczamy siê do tradycyjnych sposobów i zakresów dzia³ania, raczej
s³abo reaguj¹c ni¿ aktywnie proponuj¹c? PISM publikuje rosyjskojêzyczny kwartalnik „Evropa”, uczestniczy w konferencjach
w Federacji Rosyjskiej, zorganizowa³ Polsko-Rosyjsk¹ Konferencjê w Polsce, zawi¹zuje wspó³pracê z bia³oruskim œrodowiskiem
badaczy stosunków miêdzynarodowych, sporz¹dzi³ obszern¹
ekspertyzê na wniosek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych
w sprawie stosowania uk³adu z Schengen w Polsce i krajach
Grupy Wyszehradzkiej. W druku znajduje siê tom raportów:
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3.

4.
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6.

Polskie pogranicza a polityka zagraniczna. Instytut jest gotowy do
podjêcia nastêpnych tematów. Tak¿e tematów polsko-niemieckich. Jednym z nowych instrumentów wspó³pracy polsko-niemieckiej mia³ byæ uniwersytet we Frankfurcie – S³ubicach. Czy
umowa w tej sprawie jest nadal wa¿na? PISM dwukrotnie organizowa³ seriê wyk³adów w s³ubickim Collegium Polonicum, ale
trudno tam zauwa¿yæ istnienie Viadriny po drugiej stronie rzeki,
a tym bardziej realizacjê jakiegoœ wielkiego polsko-niemieckiego
zamierzenia.
Nowa granica NATO i UE to bezpieczniejsza Europa, lecz i
trudniejsze wyzwania. Polska polityka zagraniczna odpowiada po 11 wrzeœnia 2001 r. ze zdwojon¹ si³¹ na te wyzwania. Czy
nie nale¿a³oby wspomóc finansowo polskich oœrodków uczelnianych badania bezpieczeñstwa miêdzynarodowego w celu
zintensyfikowania kontaktów ze wschodnimi badaczami tej
problematyki? I czy nie powinno siê poœwiêciæ wiêcej uwagi
ponownemu spojrzeniu na podstawowe zagadnienia bezpieczeñstwa w œwiecie? PISM zareagowa³ na atak 11 wrzeœnia
b³yskawicznym wydaniem „Biuletynu” i angielskojêzycznego
tomu studiów o transnarodowym terroryzmie, organizuje te¿
konferencjê na temat kryteriów bezpieczeñstwa miêdzynarodowego z nadziej¹ na pobudzenie debaty specjalistów na ten
pozornie dobrze znany temat.
Zanim jeszcze Polska zostanie cz³onkiem UE, zajdzie koniecznoœæ zintensyfikowania lobbingu w okresie poprzedzaj¹cym
ratyfikacjê w parlamentach pañstw cz³onkowskich. Czy robi
ju¿ ktoœ plan tej kampanii, przygotowuje ludzi i œrodki? PISM
móg³by w tym uczestniczyæ.
Wejœcie do UE wp³ynie na polski system partyjny i parlamentarny. SLD uzyska nieosi¹galn¹ na tak¹ skalê dla innych partii
„europejsk¹” legitymizacjê jako g³ówna partia wprowadzaj¹ca
Polskê do UE. Kilka pozosta³ych partii zyska na zestrajaniu siê
z frakcjami Parlamentu Europejskiego. Czy jednak nasze liczne
partie myœl¹ ju¿ o tym, ¿e wprawdzie do PE bêdziemy wybieraæ prawie dziesiêæ razy mniej przedstawicieli ni¿ pos³ów i senatorów razem wziêtych, lecz jednak przedstawiciele ci bêd¹
potrzebowaæ pomocy w obejmowaniu tej nowej roli spo³ecznej? PISM zamierza, na miarê mo¿liwoœci, wspomagaæ pos³ów
do PE.
Trwa w UE debata nad rol¹ Parlamentu Europejskiego. Czy
jesteœmy w stanie wyjœæ w Polsce poza omówione ju¿ w innych
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krajach zagadnienia? Prowadzimy w PISM dyskusjê na temat
celowoœci wspó³dzia³ania parlamentów pañstw cz³onkowskich
z Parlamentem Europejskim poprzez powo³anie komitetów interparlamentarnych, z³o¿onych z cz³onków PE z danego kraju
oraz cz³onków komisji ds. UE w parlamencie pañstwa cz³onkowskiego. I tak, Polski Komitet Interparlamentarny mia³by za
zadanie u³atwienie pracy komisjom sejmowym i senackim oraz
klubom parlamentarnym, a tak¿e Parlamentowi Europejskiemu. Tego rodzaju instytucja przynajmniej w czêœci rekompensowa³aby parlamentom obni¿enie ich znaczenia w porównaniu
ze znaczeniem w³adzy wykonawczej, zapewni³aby te¿ lepsze
rozeznanie opinii wyra¿anych w parlamentach pañstw cz³onkowskich (to tak¿e wp³yw parlamentu pañstwa cz³onkowskiego na Parlament Europejski).
Funkcjonowanie w UE wymaga adekwatnego poziomu naszej
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. To nie rolnicy, nie górnicy i nie hutnicy czy stoczniowcy, lecz urzêdnicy bêd¹ g³ówn¹
barier¹ kulturow¹, bez przekroczenia której Polska nie wzniesie siê na po¿¹dany poziom wewn¹trz unijnej kooperacji. Czy
przygotowujemy w Polsce urzêdników dostatecznie efektywnie? Jak zamierza siê tê sytuacjê poprawiæ? PISM czeka za przekazanie nale¿nych mu pomieszczeñ (najem budynku przy
ul. Wareckiej 1a), ¿eby zacz¹æ specjalistyczne doskonalenie zawodowe niewielkich grup urzêdników w zakresie spraw miêdzynarodowych i zgodnie z ustaw¹ o PISM wykonaæ swoj¹
cz¹stkê tego wielkiego zadania.
Trzeba bêdzie umiejêtnie korzystaæ z dobrodziejstwa instytucji
unijnych, m.in. instytucji wspó³pracy wzmocnionej, chyba najwa¿niejszej z instytucji pog³êbiania i przyspieszania integracji.
Czy szykowane s¹ ju¿ pierwsze projekty, z jakimi partnerami i
w jakich dziedzinach? Czy myœli siê o wspó³pracy z innymi nowicjuszami w UE, choæby tymi z Grupy Wyszehradzkiej albo z
krajami ba³tyckimi? Czy gromadzi siê informacje o szykowanych projektach w krajach najwy¿ej rozwiniêtych i do jakich
projektów Polska mia³aby siê w³¹czyæ? Publikacje pracowników PISM zwraca³y na to uwagê.
Najczêstsze kontakty masowe z obywatelami innych pañstw
cz³onkowskich stan¹ siê udzia³em uczniów i studentów oraz
m³odych ludzi poszukuj¹cych pracy. Czy œwiadomoœæ nieuniknionoœci tych zjawisk wp³ywa na programy nauczania i
czy Rada Edukacji Europejskiej przygotuje ocenê obecnego sta-
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nu nauczania o UE? PISM zorganizowa³ ju¿ konferencjê na
temat stanu badañ i nauczania stosunków miêdzynarodowych
w Polsce, móg³by uruchomiæ sta³e seminarium nauczycielskie
spraw miêdzynarodowych i w maju br. zwróci³ siê o pomoc do
Pe³nomocnika Rz¹du ds. Informacji Europejskiej.
Media stan¹ wobec trudnego zadania omawiania spraw unijnych w zakresie wykraczaj¹cym poza obecn¹ informacjê o
wszystkich sprawach miêdzynarodowych. Czy Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji zamierza zaj¹æ stanowisko w sprawie
przekazu radiowego i telewizyjnego w tym zakresie? PISM
zwróci³ siê z tym zapytaniem do Przewodnicz¹cego Rady.
Najbardziej k³opotliwe mog¹ byæ pierwsze kryzysy czy nieporozumienia, tu¿ po wst¹pieniu do UE. Czego to mo¿e dotyczyæ? PISM organizuje w tym roku konferencjê poœwiêcon¹
takiej prognozie.
Partie polityczne deklaruj¹ koniecznoœæ prowadzenia publicznej debaty o integracji europejskiej. A jak przedstawia siê realizacja tych deklaracji? Forum Polityki Zagranicznej,
organizowane corocznie przez PISM w Zamku Królewskim
przy udziale licznie zgromadzonej publicznoœci umo¿liwia
partiom politycznym przedstawienie stanowisk w sprawie polityki zagranicznej i niektóre partie umiej¹ to wykorzystaæ.
Proces integracji podniesie znaczenie samorz¹du terytorialnego. Samorz¹dom potrzeba œrodków w³asnych, a tak¿e wiêkszej
samodzielnoœci, ¿eby wykorzystaæ œrodki unijne, lecz to zagadnienie wykracza poza tematykê prac instytutowych, podobnie
jak problematyka sposobu korzystania z funduszy unijnych.
Mamy jednak w Polsce setki gmin utrzymuj¹cych partnerskie
stosunki z gminami zagranicznymi. Organy samorz¹du terytorialnego mog¹ wchodziæ do miêdzynarodowych zrzeszeñ. To
tak¿e jest czynnik polityki zagranicznej – i to realizowanej w
warunkach konstytucyjnego dystansu pomiêdzy wójtem a ministrem spraw zagranicznych. Jak mo¿na by wspomóc tê
dzia³alnoœæ gmin, nie wymagaj¹c¹ wielkich nak³adów z bud¿etu pañstwa? Na zlecenie PISM przeprowadzone zosta³y badania w 500 gminach. Sporz¹dziliœmy na ten temat wstêpne
opracowania. To dziedzina pionierska, lecz mo¿e i najtrudniejsza. W zwi¹zku z tym PISM nawi¹za³ wspó³pracê z Towarzystwem Edukacji Samorz¹dowej i z³o¿y³, kilka miesiêcy temu,
ofertê wspó³dzia³ania Pe³nomocnikowi Rz¹du ds. Informacji
Europejskiej.
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14. Stosunki UE-USA stanowi¹ jeden z najwa¿niejszych problemów strategicznych tego stulecia, a Polska zarówno utrzymuje
dobre stosunki z USA jak i d¹¿y do cz³onkostwa w UE. Jak mo¿na by wzmocniæ polsk¹ obecnoœæ w debacie nad tym problemem? PISM zainicjowa³ seriê miêdzynarodowych konferencji
na temat stosunków UE-USA. Pierwsza odby³a siê w Warszawie (grudzieñ 2000), druga – w Brukseli (styczeñ 2002), trzecia
odbêdzie siê w USA (marzec 2003). Naszymi partnerami instytucjonalnymi s¹: Texas University at Austin, Center for Democracy (Washington DC). Mamy te¿ partnerów w osobach
akademików z Oxfordu. Rozmawiamy z potencjalnymi partnerami instytucjonalnymi we Francji i w Niemczech. W sprawie konferencyjnych publikacji, patrz: <www.pism.pl>.
15. Wystêpuje u nas bardzo ostry deficyt w zakresie eksperckiego
wspomagania organów w³adzy pañstwowej. Liczni politycy i
wysocy urzêdnicy deklaruj¹ koniecznoœæ pog³êbionej refleksji
nad sprawami miêdzynarodowymi oraz celowoœæ tworzenia
PISM. A jak te deklaracje przek³adaj¹ siê na wykonanie przez
administracjê rz¹dow¹ oraz organy samorz¹du terytorialnego
ustawy o PISM czyli zapewnienie Instytutowi przewidzianych
w tej ustawie warunków dzia³ania?
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