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W PRZEDDZIEN ROZPOCZF;CIA
EUROPEJSK1\
Rok 1997 stanowi czas w ktorym panstwa stowarzyszone

z DE podejmuja ostatnie kroki majace doprowadzic ich

systemy gospodarcze, polityczne i prawne do stanu, ktory

umozliwilby im podjecie rozm6w akcesyjnych z UE. Z

drugiej strony DE wychodzac naprzeciw poszerzeniu Unii

zakonczyla prace ostatniej Konferencji Miedzyrzadowej

(IGC) (rozpoczetej w marcu 1996 r.) przyjeciem Traktatu

Amsterdamskiego w czerwcu 1997 r. Zgodnie z

postanowieniami rGC negocjacje czlonkowskie z

zaproszonymi krajarni kandydatarni powinny sie

rozpoczac pol roku po zakonczeniu owej konferencji,

czyli, jak obecnie wiadomo, w lutym-marcu 1998 r.

Niniejszy artykul przybliza prace administracji

rzadowej przygotowujace Polske do zblizajacych sie

negocjaeji oraz dzialania UE poszerzajace jej dialog

strukturalny z RP oraz innymi krajami stowarzyszonymi.

W nastepnej kolejnosci 'sa przedstawione problemy stojace

na drodze tych procesow jak rowniez oddzwiek

postepujacej integracji europejskiej w spoleczenstwie i

wplyw na Slqsk Opolski.

Uklad Stowarzyszeniowy miedzy Polska a DE

(Europe Agreement), podpisany w 1991 r., zaczal w pelni

obowiazywac 1 iutego 1994 r. Najego podstawie powolano

Komitet Wsp6lny RP-UE (Joint Committee) oraz

Parlamentarny Kornitet Wspolny RP-DE (parliamentarian

Joint Committee). Owe ciala sa odpowiedzialne za

prowadzenie diaiogu strukturalnego, kt6ry przed

rozpoczeciem negocjacji akcesyjnych mial doprowadzic do

wypelnienia przez Polske trzech zasadniczyeh kryteri6w

przedczlonkowskich ustalonych przez Rade Europejska

podczas kopenhaskiego szczytu w czerwcu 1993 r. tj.:

* stabilnosc instytucji demokratycznych, poszanowanie

prawa oraz praw czlowieka, jak rowniez poszanowanie

i ochrone mniejszosci (kryterium polityezne);

* zaistnienie funkcjonujacej gospodarki rynkowej, jak

rowniez odpowiednie przygotowanie gospodarki do
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podolania konkurencji i silom rynkowym wewnatrz Unii

(kryterium gospodarcze);

'" zdolno~c wypelnienia zobowiazan czlonkowskich,

wlaczajac w to dotrzymanie politycznych

gospodarczych celow UE jak i dzialan rnajacych

doprowadzic do utworzenia unii monetarnej (obowiazek

przyjecia calosci dorobku legislacyjnego DE - acquis).

Ponadto White Paper (Bialy dokument) z maja 1995 r.

dodatkowo konkretyzuje wymogi kryterium

gospodarczego, aby umozliwic przyszlym patistwom

czlonkowskim wejscie do poglebiajacej sie Unii, w kt6rej

bedzie w pew dzialal wspolny rynek oparty na wolnosci

przeplywu towarow, kapitalu, uslug i ludzi. Na podstawie

tego dokumentu, po grudniowym posiedzeniu tego samego

roku w Essen, Rada Europejska nadala szerszy polityczny

wymiar zblizajacemu sie poszerzeniu UE 0 kraje

srodkowoeuropejskie poprzez opublikowanie Bialej Ksiegi

nIt strategii przedczlonkowskiej dla paristw

stowarzyszonych.

5-go kwietnia 1994, Polska jako drugi, po

Wegrach, kraj srodkowoeuropejski, zlozyla wniosek 0

czlonkostwo w UE. Na podstawie powyzszych wytycznych

idokumentow Rzad RP podjal sie zblizac polska gospodarke

i prawodawstwo do acquis. W Sejrnie podobna funkcje

spelniala Komisja d/s Ukladu Europejskiego, ktora w

polowie 1997 r. zmienila nazwe na Komisje Integracji

Europejskiej.

Prace Rzadu na polu integracji europejskiej byly

opozniane przez brak w jego lonie odrebnego ciala

zajmujacego sie ta problematyka. Tak wiec sprawozdania

z dzialari aproksymacyjnych byly przekazywane pod ocene

Sejmu z niemal dwuletnim opoznieniem, prowadzac do

zaklocen wsp61pracy miedzy Rzadem a Parlamentem co

niekorzystnie odbijalo sie na tempie aproksymacji

polskiego prawa i gospodarki do acquis. Papierkiem

lakmusowym w tym wzgledzie jest fakt, iz z 899 regulacji
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i dyrektyw, ktore White Paper wyszczegolnia jako zostal przyjety przez Rade Ministrow 3 czerwca 1997 r. W

obowiazkowe do przyjecia w okresie przedczlonkowskim, Harmonograrnie wyszczeg6lniono 124 zadan wynikajacych

w Polsce wprowadzono w zycie czesciowo lub calosciowo z NSI wraz z instytucjami wiodacymi i wspolpracujacymi

. jedynie 405 (45%) (Anon. 1997: 116). odpowiedzialnymi za ich wykonanie, jak i terminami

Wreszcie przy okazji reformy centrum powolano realizacji poszczeg6lnyeh zadan.

Komitet Integracji Europejskiej (KIE) z Prernierem na W tyro czasie KIE powolal 29 grup roboczych do

czele, kt6ry rozpoczal dzialalnosc w pazdzierniku 1996 r. negocjaeji akcesyjnych z UE. Ministerstwa (zgodnie z

z niewielkim (0 ile wziac pod uwage zadania przed nim intencjami refonny centrum) mialy utworzyc wlasne

stojace)budzetem wwysokosci 544 tys.zl na rok finansowy departamenty integracji europejskiej odpowiedzialne za

1996/97 (Anon. 1997a). Nastepnie 6-go listopada 1996 dzialania integracyjne wzakresie ieh kompeteneji, a Sejm

r., w wystapieniu podezas inauguraeji roku powolal jednostke badajaca zgodnosc projekt6w ustaw z

akadernickiego College of Europe(l) w Natolinie pod aequis (Anon. 1997: 9). Wakacje 1997 f. jak rowniez

Warszawa, Prezydent Kwasniewski wyraznie zaznaczyl, :le wzmagajace sie konflikty na seenie polityeznej w okresie

strategicznym celem Polski jest uczestnictwo w integraeji przedwyborczymopoznily wprowadzanie w zycie podjetych

Europy i :lePolska nie tylko oczekuje samych korzysci, decyzji, 0 ile autorowi wiadomo, w nie wszystkich

lecz jest gotowa przyjac wynikajace z tego procesu ministerstwachzaistnialy strukturalnie wlw departarnenty,

obowiazki (Anon. 1997: 8). a z istniejacych najprezniej dziala jedynie Departament

Pod koniec 1996 r. powiekszonobudzet KIE 0100 IntegracjiEuropejskiej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

tys. zl na pokrycie kosztow zwiazanych z opraeowaniem i Administracji (MSWiA), jako odpowiedzialny za

odpowiedzi na szezeg6lowy kwestionariusz Komisji pilotowanie niektorych program6w PHARE.

Europejskiej (Avis), ktory skladal sie z ponad 3000 pytari Na niwie dialogu strukturalnego RP-UE,

i zostal skierowany do wszystkich panstw starajacych sie Komisja Europejska przyjela polska odpowiedz na Avis

o czlonkostwow UE. Ponadto w grudniu 1996 r. KIE wydal i zwr6cila tylko niekt6re punkty do poprawki i uzupelnien.

projekt Narodowej Strategi Integracji (NSI), kt6ry zostal Ponadto poczatek drugiej polowy 1997 r. obfitowal w

.przyjety przez Rade Ministr6w w styczniu 1997 r., a przez miedzynarodowe wydarzenia w mniejszy lub wiekszy

Parlament w maju tegoz roku. 6w dokument czyni sposob rzutujace na starania Polski 0 przyjecie do UE. W

integracje Polski z UE celem strategicznym calej polskiej pierwszym rzedzie, po wypracowaniu consensusu z

polityki i wyszczeg6lnia zmiany, kt6re winny bye Moskwa, NATO zaprosilo do czlonkostwa Czechy, Polske i

dokonane w roznych dziedzinach zycia spolecznego, . Wl(:gry.Ponadto te trzy panstwa srodkowoeuropejskie

politycznego i gospodarczego aby umozliwic Polsce zlaczone wspolnota interesowgospodarczych (ef. CEFf A)

odpowiednie przygotowanie sie do negocjacji, a nastepnie i geopolitycznych (dazenie do zmiany po rzadku

niezaklocona akcesje do UE. jaltanskiego bez powt6rzenia bledu okresu

NSI jest raczej dokumentem politycznymbowiem miedzywojennegokiedy utworzono z nich kordon sanitarny

nie m6wi w jaki spos6b, przez kogo i w jakim terrninie miedzy Zwiazkiem Sowieckim Trzecia Rzesza),

zadaniawynikajace z Ngf winny bye wprowadzone w zycie. zdecydowaly sie wspoldzialac podczas negocjacji

Dlatego po przyjeciu NSI przez Parlament, KIE opracowal czlonkowskiehz NATO i na polu dzialan przedakcesyjnych

nowy dokument pt. "Harrnonogram dzi alari vis-a-visUE (2).Takze nalezy dodac, iz czlonkostwo Polski

Implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji", kt6ry w Radzie Europy nabralo praktycznego wyrniaru bowiem

-
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w 1997 r. pierwsze sprawy przeciwko Panstwu Polskiemu

beda rozpatrywane przez Trybunal Praw Czlowieka w

Strasbourgu(3).

Obecnie(4) . od podpisania przez Polske traktatu

czionkowskiego zNATO dzielijajuz tyiko jedno spotkanie,

a praktyczna gotowosc UE do podjecia negocjacji

czlonkowskich z krajami srodkowoeuropejskimi zostala

ukazana podczas katastrofalnej powodzi w polnocnych

Czechach i poludniowej Polsce (lipiec 1997 r.), Po pierwsze,

Komisja Europejska natychmiast pospieszyla z pomoca

humanitarna na rzecz poszkodowanych w obydwu krajach,

a nastepnie nadzwyczaj szybko uruchomila awaryjna transze

srodkow pomocowych dla gmin dotknietych kataklizmem.

Pieniadze z tego zrodla uzyskuje sie w sposob

uproszczony, a decyzja 0 ich przyznaniu nie jest

podejmowana w Brukseli jak w przypadku tradycyjnych

programow PHARE tylko na poziomie rzadu i

przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. To swiadczy

takze 0 tym, ze Bruksela poczyna juz postrzegac

stowarzyszone panstwa srodkowoeuropejskie raczej jako

partner6w nizli petent6w. Na polu srodkow pomocowych

owa postawa wyraznie uwidocznila sie w pierwszej polowie

1997 r., kiedy Polska zostala dopuszczona do uczestnictwa

w takich wewnetrznych edukacyjnych programach UE jak

Socrates czy Youth for Europe (Mlodziez dla Europy) na

zasadach symetrycznego wspolfinasowaniatc), Ponadto we

wrzesniu 1997 r. zamknieto runde pilotazowa

PHARE'owskiego programu nowego typu 0 nazwie

CREDO, w kt6rego zalozeniu projekty przeznaczone do

realizacji beda rozpatrywane na poziomie regionu/regionow

przed ostateczna akceptacja w odpowiedniej jednostce

rzadowej w Warszawie a nie w Brukseli (Anon. 1997b).

Droge do rozpoczecia rozmow akcesyjnych

otworzylo przyjecie przez czlonkow UE Traktatu

Amsterdamskiego podczas szczytu Rady Europejskiej (16-

17 czerwiec 1997 r.) jako pozytywne zamkniecie obrad

IGC. Ow traktat jest raczej kontynuacja Traktatu

Maastricht niz dokumentem przelornu na jaki

I
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poczatkowo oczekiwano, bowiem nie doprowadzil do

przemiany UZE w ramie obronne UE ani do nawiazania

scislejszej wspolpracy w dziedzinie spraw wewnetrznych i

sprawiedliwosci. Tak wiec ITi III filar UE zostaly tak samo

slabe jak przed rozpoczeciem IGC, z tym, ze w rarnach III

filaru przyjeto Uklad z Schengen(6) jako integralna czesc
acquis. Ponadto odlozono przeprowadzenie reformy

instytucjonainej UE(7) na okres po lub w czasie rozszerzenia,

z cichym zalozeniem, ze obecne struktury beda wciaz w

stanie efektywnie dzialac gdy liczba czlonkow Unii

siegnie 20 (popowski, 1997).

Zaraz po zamknieciu IGC Komisja Europejska

zajela sie ocena kandydatow na czlonkow UE gl6wnie na

podstawie dostarczonych odpwiedzi na Avis lecz nie tylko.

IS-go lipca 1997 Komisja Europejska wydala dokument

Agenda 2000, w ktorym poddano ocenie 10

postkomunistycznych krajow stowarzyszonych z UE.

Zadecydowano iz polowa z nich: Czechy, Estonia, Polska,

Slowacja i W~gry, spelnia wstepne warunki rozpoczecia

rozmow akcesyjnych. Do tej puli dodano takze Cypr, kt6ry

ma status panstwa stowarzyszonego z UE juz od 1972 r. i

zlozyl wniosek 0 czlonkostwo w 1990 r. Obecnie z

oficjalnych wypowiedzi wynika, ze negocjacje czlonkowskie

z wszystkimi z tych panstw oprocz Estonii, rozpoczna

sie w lutym-marcu 1998 r.

Pozytywna ocena kandydatury Polski zostala jednak

obwarowana pewnymi zatrzezeniami. Otoz w zakresie:

* kryterium politycznego stwierdzono, ze:

- istnieja wciaz pewne ograniczenia wolnosci prasy,

- nie dokonano pelnego zadosuczynienia osobom ktorych

wlasnosc zostala zagarnieta w okresie okupacji

niemieckiej iw czasie komunizmu,

- winno sie zwracac uwage jak jest wprowadzana w

zycie nowa ustawa ograniczajaca dostep pewnych

kategorii os6b do sluzby publicznej;
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* kryterium gospodarczego stwierdzono, ze:

- w celu utrzymania stabilnosci nalezy zreformowac

system emerytalny i opieki spolecznej,

- uslugi finansowe sa niedorozwiniete,

- sektor bankowy musi bye poddany kolejnyrn reformom,

- powaznym problem stanowia duze panstwowe

przedsiebiorstwa, ktore moga nie sprostac zagranicznej

konkurencji,

- nalezy zmodernizowac rolnictwo,

- nastapily niezgodne z Ukladem Stowarzyszeniowym

zmiany w polityce handlowej Polski;

* przyjmowania acquis stwierdzono, ze:

- apropos wspolnego rynku, nalezy dokonac da1szej

aproksymacji w dziedzinie: zam6wieii publicznych,

ochrony danych, konkurencji i liberalizacji przeplywow

kapitalowch,

- aproksyrnacja prawa nastepuje zbyt wolno w dziedzinie

standardow i uregulowaii technicznych,

- nalezy sie liczyc z trudnosciami we wprowadzaniu acquis

w zakresie: telekomunikacji, transportu, lowisk

morskich, oraz ochrony praw konsumenta,

- konieczne sa ogromne inwestycje w zakresie ochrony

srodowiska naturalnego,

- nalezy zreformowac podzial i strukture administracyjna

.paiistwa w zgodzie z zasada subsydiarnosci,

- nalezy wzmocnic struktury administracyjne celem

umozliwienia w przyszlosci efektywnego wprowadzania

wspolnej polityki roInej (CAP),

-w dziedzinie polityki nosnikami energii nalezyograniczyc

interwencjonizm panstwa (Anon. 1997c).

* Ponadto nadmieniono, ze w celu efektywnego

wprowadzania acquis nalezy usprawnic dzialanie systemu

sadowniczego i zapobiegac wystepowaniu korupcji (Anon.

1997: 18).

zaproszonych do czlonkostwa w UE Komisja Europejska

przeprowadzi juz po rozpoczeciu negocjacji akcesyjnych,

acz nie pozniej niz przed koncem 1998 r. Ponadto zaklada

sie, ze rozmowy czlonkowskie beda trwaly okolo dwoch

lat, i :le po okresie roku lub dw6ch lat zostana pozytywnie

ratyfikowane, tak :lenowe panstwa winny stac sie czlonkami

UE w okresie 2001-2006. Komisja Europejska

zaproponowala "nowy Plan Marshalla" w celu

przygotowania panstw-kandydatow na czlonkostwo.

Przewiduje sie, iz w latach 2000-2006 UE przekaze tym

paiistwom 21 mld(8) ECU w stalych cenach z 1997 r.

Ponadto, w nastepnym etapie, przewiduje sie przekazanie

nowym paristwom czlonkowskirn ok. 38 mId ECU eo by

stanowilo prawie 30% calosci funduszy strukturalnych

UE(9) (Anon. 1997d: 7, 13).

W ramach promocji wiedzy 0 DE wsrod

spoleczenstw panstw aspirujacych do czlonkostwa od

poczatku lat 90-tycll przedstawicielstwa Komisji

Europejskiej w tych krajach wydaja broszurki informacyjne

w lokalnych jezykach, a od konca 1995 r. UE finansuje

wydawnie darmowego dwumiesiecznika European Dialogue

w szesciu jezykach w/w panstw (rowniez po polsku).

Na tyro tle blado wypadaja dzialania informacyjne

Rzadu RP. Jak dotychczas utworzono dzieki srodkorn

PHARE jedynie Centrum Informacji Europejskiej przy

KIE, ktore wydalo cztery broszurki bedace nieudanym

nasladownictwem wydawnictw UE. Owe broszurki wciaz nie

dotarly do szerszego ogolu. Wiecej wzgledern

informowania spoleczenstwa 0 UE czynia szkolne Kluby

Europejskie wspierane skromnyrni pakietami metodycznymi

z KIE, ale na takich podstwach nie mozna opierac rzadowej

promocji integracji Polski z lJE. ~

Jak wiadomo najprawdopodobniej 0 czlonkostwie

Polski w UE zadecyduja na koncu procesu akcesyjnego

sami obywatele w powszechnym referendum. Pomimo

Nastepna ocene Polski

obecnie wysokiego poparcia dla integracji europejskiej

innych panstw wyrazanego w sondazach, nalezy sie spodziewac, ze



trudnosci zwiazane z przyspieszona aproksymacja prawa i

gospodarki do acquis, oraz wprowadzaniem tych

postanowien w kazdej dziedzinie zycia spolecznego,

gospodarczego i politycznego, moga spowodowac spadek

popularnosci integracji europejskiej wsrod polskich

obywateli jesli technokratyczne dzialania nie beda poparte

odpowiednia akcja informacyjna szerzaca zrozumienie

dIa integracji europejskiej(lO). Przeciez akcesja do UE ma

sluzyc zwyklemu czlowiekowi, a nie urzednikom lub rzadowi.

W perespektywie powyzej przedstawionych

procesow i dzialan warto sie zastanowic jaki odzwiek moga

one miec na poziomie regionu (jak by nie bylo

subsydiamosci 11) jest naczelna zasada UE), szczegolnie na

Slasku Opolskim. Przede wszystkim NSI dose oglednie

mowi 0 subsydiarnosci, wskaznjac w krotkim zapisie na

koniecznosc decentralizacji finansowania panstwa eo

pociagneloby za soba koniecznosc stworzenia

samorzadowych region6w zgodnie z praktyka przemian

administracyjnych w UE. Ponadto stwierdzono w tym

dokumencie, ze podmiotami realizujacymi NSI sa: Rada

Ministrow, KlE, MSZ, resorty i urzedy centralne, a takze

wladze regionalne i lokalne (Klepacz 1997: 1).

Zwazywszy.ze efektywne wykonanie integracjijest mozliwe

tylko na poziomie lokalnym i regionaInym, w tym swietle

dziwi:

* wyzej wspomniane zaniedbanie przeprowadzenia

powszechnej akcji informacyjnej 0 UE;

* brak przekazywania wojewodom oraz sejmikom

samorzadowym informacji z dzialan integracyjnych Rzadu

i Pariamentu;

* nieprzeprowadzanie szeroko zakrojonych szkoleri

majacych przygotowac urzednikow szczebla regionalnego

i lokalnego do efektywnego wprowadzania postanowien

integracyjnych;

* ze jeszcze nie wyszkolono przewidywanych 700-900

ekspertow, ktorzy mieliby nadzorowac przeprowadzanie

integracji na wszystkich poziomach w paristwie

>
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(Domerecka, 1997: 3);

* nie zapewniono srodkow na wprowadzanie integracji

europejskicj na poziornie regionalnym i lokalnym.

Te mankamenty polityki rzadowej znalazly

oddzwiek na posiedzeniu Konwentu Wojewodow w Opolu

w dniu 2-go czerwca 1997 r., na kt6rym powolano Zespol

Konwentu Wojewod6w d/s Integracji Europejskiej skladajacy

sie ze wszystkich wojewod6w. W jego ramach utworzono

piec podzespolow odpowiedzialnych za:

- metodyke przygotowania strategii rozwoju;

- strategic integracji w sektorze rolnictwa;

- przygotowanie kadr - szkolenie i edukacje;

- fundusze strukturalne, oraz. zadania wojewod6w

wynikajace z NSI.

Ponadto wojewodowie po przeanalizowaniu projektu

uchwaly KIE w sprawie powolania Wojew6dzkich Zespolow

Integracji Europejskiej, poparli ow projekt, acz wniesli 0

uzupelnienie go 0 zapis zapewniajacy takowym

wojew6dzkim zespolom srodki finansowe na dzialalnosc

merytoryczna, w tym przede wszystkim na szkolenia kadr

wojewodzkich (Zaleski, 1997).

W odpowiedzi na postanowienia Konwentu

MSWiA przeslalo Wojewodom pod ocene "Harmonogram

dzialan implernentacyjnych NSI". W Ocenie przygotowanej

przez Urzad Wojew6dzki w Opolu, stwierdzono iz

Harmonogram prawie w og61e nie uwzglednia

uczestnictwa instytucji i urzedow niecentralnych w jego

wykonaniu, eo po wejsciu Polski do UE mogloby

doprowadzic do tego, ze regiony nie potrafilyby wydobywac

zgodnie z procedurami srodkow pomocowych z kasy DE, i

summa summarum RP wplacalaby wiecej do budzetu UE

nizli z niego uzyskiwala tak jak to mialo miejsce w

przypadku Hiszpanii podczas pierwszych czterech lat

czlonkostwa tego kraju w UE. Ponadto nietransparentne

podejmowanie dzialan integracyjnych jedynie na szczeblu

centralnym mogloby wywolac zniechecenie jesli nie

wrogosc ogolu obywateli wobec niezrozumialego dla
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nich procesu, z ktorego (wedlug przecietnego obywatela)

skorzystaja jedynie "ci na gorze".

Aby uniknac tych niebezpieczenstw

umozliwic wszystkim obywatelorn Polski rowny dostep

do mozliwosci oferowanych przez integracje z UE,

zaproponowano:

- uwzglednienie uczestnictwa przedstawicieli urzedow i

instytucji regionalnycb w przygotowaniach

przedczlonkowskich, negocjacjach czlonkowskich z UE,

oraz we wprowadzaniu integracji po przyszlym

przystapieniu Polski do UE;

- przygotowanie urzednikow oraz struktur rzadowych i

sarnorzadowych do efektywnego przyjecia acquis

zarowno na szczeblu centralnyrn jak i regionalnyrn

(Kamusella, 1997: 1,2).

Podobna opinie przedstawiono na posiedzeniu

Konwentu Wojewodow z wrzesnia 1997 f. W dokumencie

pt. "Zadania wojewodow wynikajace z NSr' Wicewojewoda

Opolski Apolonia Klepacz przedstawila 35 zadan wyjetych

z Harmonogramu, ktore winny bye realizowane w pelnej

wspolpracy iprzy uczestnictwie przedstawicieli regionow

oraz instytucji pozarzadowych wylonionych np. poprzez

Konwent Wojewod6w i porozurnienie miedzy Sejrnikami

Samorzadowymi lub w innym trybie (Klepacz, 1997).

W okresie powyborczyrn, kiedy jeszcze nie

utworzono nowego Rzadu, trudno wyrokowac w jaki sposob

bedzie sie praktycznie dokonywac integracja europejska na

terenie Polski, i z jakim wspoludzialem region6w. Nie

wiadomo tez czy nowa kolicja przejmie NSI i

harmonogram implementacji NSI, ani czy nowo-mianowani

wojewodowie beda kontynuowac prace w ramach Zespolu

Konwentu Wojewodow do Spraw Integracji Europejskiej.

Jednak z zapowiedzi programowych koalicji AWS-1JW

wynika wyraznie, ze integracja Polski z UE i NATO

pozostanie naczelnym celern strategicznym nowego rzadu.

Obiecuje sie przyspieszenie prywatyzaeji i dokonczenie

reform gospodarczych jak i przeprowadznie reformy

podzialu adrninistracyjnego kraju zgodnie z model ami

a

preferowanymi w UE. Tak wiec zmiany koncepcyjne i

decyzyjne zapewne umocnia pozycje Polski w negocjacjach

z DE zwlaszcza, iz beda solidnie podparte artykulem 91

nowej Konstytucji, ktory mowi, ze ratyfikowane traktaty

stosuje sie bezposrednio w prawie wewnetrznym, a w

przypadku konfliktu zapisow, takowe traktaty SC\

dokumentem wyzszej rangi nizli przepisy wewnetrzne,

Oczywi scie z powodu licznycb zrnian na

stanowiskach politycznych w panstwie nie uniknie sre

pewnego chaosu, tak wiec tylko od sprawnosci dzialari

urzednikow odpowiedzialnych za kierowanie Slaskiern

Opolskim bedzie zalezalo czy te kilka miesiecy rniedzy

wyborami, a rozpoczeciem rozmow akcesyjnych z DE bedzie

czasem straconym dla regionu czy nie. Jednak obserwujac

dzialania majace doprowadzic do:

- koordynacji lepszego wykorzystania nowych

programow pomocowych udostepnianych przez UE;

- zalozenia Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu;

- wzmocnienia pozycji Slltska Opolskiego poprzez

intensywniejszy lobbying na scenie AER (Zgromadzenie

Regionow Europy), i Komitetu Region6w UE poprzez

wstawniennictwo pratnerskiego Landu Nadrenia-

Palatynat;

- przeszkolenia urzednikow w zakresie zgadnien

integracyjnych;

- popularyzacji tematyki integracyjnej wsrod spoleczensrwa

regionu;

- wypracowania regionalnej strategii rozwoju zgodnej

ze standardami UE,

autor ma nadzieje, it Slltsk Opolski bedzie dobrze

przygotowany na nadchodzace zmiany uzyska

nalezne mu rniejsce w zintegrowanej Europie(12).

Opracowal:

Tomasz Kamusella,

Pelnomocnik Wojewody Opolskiego d/s Integracji

Europejskiej
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PRZYPISY

(1) Jedyna filia College of Europe w Brugge, Belgia. Jest

to oficjalna szkola wyzsza UE (jezyki wykladowe:

francuski i angielski) ksztalcaca przyszle kadry

urzednicze i polityczne Unii.

(2) WyW'! i Polska pragnely podjac takowa wspolprace

juz od kilku lat, acz Czechy uwazajace sie za prymusa

w grupie krajow stowarzyszonych z UE zdecydowanie

odmawialy majac nadzieje na szybsze wejscie do UE

i NATO osobno. Stanowisko Pragi uleglo zmianie

dopiero w polowie 1997 r. pod wplywem kryzysu

finansowego, ktory ukazal niemozliwosc dokonania

efektywnej transformacji gospodarczej bez

przeprowadzenia glebokich reform gospodarczych.

(3) Nie tylko czlonkowie UE, ale takze i UE jest czlonkiem

Rady Europy. Ponadto dorobek prawny Rady Europy

jest czescia skladowa acquis i wyznacznikiem

standardu ochrony praw czlowieka i mniejszosci w

UE.

(4) Niniejszy tekst zostal napisany pod koniec pazdziernika

1997 r.

(5) Polska strone reprezentuje Ministerstwo Edukacji

Narodowej.

(6) Ow uklad prowadzi do praktycznej likwidacji granic

dIa przeplywu towar6w, osob i uslug rniedzy

czlonkami UE. Przeplyw kapitalu jest wciaz

blokowany przez istnienie roznych walut na terenie

UE, acz najpozniej w 1999 r., w ramach Unii

Gospodarczej i Walutowej (UGiW), ma powstac

strefa wsp61nej waIuty Euro na terenic tych panstw

czlonkowskich, ktore beda spelniac warunki

gospodarcze wymagane przez zalozenia UGiW.

(7) W wyniku tego zaniechania UE nie nabyla osobowosci

prawnej, tak wiec nie zostaIy rozwiazane problemy

reprczentacji UE. Poza UE trzy Wsp6lnoty Europejskie

o odrebnych osobowo sciach prawnych sa

reprezentowane przez przedstawicielstwa Komisji

••
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Europejskiej, a acquis wciaz pozostaje prawem

Wspolnoty Europejskiej, a nie UE.

(8) Na te sume sklada sie 10,5 mld ECUw ramach PHARE,

7 mld ECU w ramach Funduszu Spojnosci i 3,5 mld

ECU na restrukturyuzacje rolnictwa.

(9) Z puli funduszy strukturalnych przekazuje sie srodki

na rozwoj zapoznionych regionow w UE.

(10) W terminologii UE, zbl ize nie struktur

mechanizrnow deeyzyjnych Unii do obywatela w

celu demokratyzacji jej dzi alania zwie sie

"transparencja' .

(11) Subsydiarnosc (od lac. subsidere - wspomagac,

pomagac) mowi, iz problemy winno rozwiazywac

sie na odpowiednim poziomie administracyinym, tzn.

w przypadku UE na poziomie ogolnounijnym,

panstw, regionow oraz lokalnym. Z tym, ze winno

sie dazyc do rozwiazywania ieh na mozliwie

najnizszym poziomie, tzn. jak najblizej

zainteresowanych, zgodnie z zasada transparencji.

(12) Apropos nieuchronnej reformy podzialu

administracyjnego kraju, od czasu do czasu

pojawiaja sie projekty zakladajace przylaczenie

Slaska Opolskiego do nowych regionow

skoncentrowanych wokol Wroclawia lub Katowic.

Zdaje sie, ze tak jak uprzedni, takze i nowy rzad

nie zgodzi sie na takowe rozwiazanie, bo taki ruch

moglby na nowo otworzyc kwestie ochrony praw

lokaInej rnniejszosci niemieckiej. Stalaby sie ona

niklym procentem ludnosci w proponowanych

regionach, ajej wielce prawdopodobny sprzeciw

spowodowalby czesciowe niespelnienie przez

Polske kryterium politycznego w przededniu lub w

czasie trwania rozmow czlonkowskich.
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• Austria ,. f:EEAl Monako . Croatia

• San Marino Bosnia-Herzegovina
Holy See as Observer: Macedonia

• Cyprus

I Baltric Council I: I Nordic Council I

• Estonia*
• Lithuania"
-Latvia"

Kazakhstan*
Kyrgystan*
Tajikistan
Turkmenistan*
Uzbekistan* " .
Belarus*

• Norway
• Iceland • Denmark

y Visegn\d-Group ~

I . Germany • Poland*

• Belgium
• France

f- 0 United Kingdom
W • Italy
E -Lukxembourg
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• Czech.Rep,"
• Slovakia*
• Hungary*

Armenia"
Azerbaijan*
Georgia"
Moldova*

: r Jkraine"

USA
Canada

-Netherlands

• Andorra

- = Members of the Council of Europe
* = Patricipants to "Partnership for peace"
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OSCE - OBWE (Organizacja Wsp6lpracy i Bezpieczensrwa \V Europie)
EFTA - EFrA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)
EU-UE
NATO-NATO
NATO Cooperation Council - P6Inocnoatlantycka Rada Wsp61pracy
WEU - UZE (Unia Zachodnioeuropejska)
East Sea Council- Rada Wsp61pracy Morza Baltyckiego
Baltic Council ~Rada Baltycka
Black Sea Cooperation - Rada Wspolpracy Morza Czamego
Visegrad Group - CEFTA (Srodkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu)
Nordic Council - Rada Nordycka
CIS - WNP (Wspolnota Niepodleglych Pansrw)
EEA - Europejski Obszar Gospodarczy
Kraje oznaczone kropka sa czlonkami Rady Europy
Kraje oznaczone gwiazdka uczestnicza w programie NATO .Partnerstwo dIa Pokoju"
Macedonia uczestniczy w pracach OBWE na prawach czlonka-obserwatora
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