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Część I. Zarys integracji europejskiej

1. Proces integracji. Proces integracji europejskiej rozwijający się 
na kontynencie po II wojnie światowej można podzielić na kilka etapów. 
Ich początkowe i końcowe daty wyznaczają wydarzenia, które spełniały 
rolę katalizatorów integracji (przede wszystkim są to daty zawarcia trak-
tatów istotnych dla integracji). Oddzielnie można wspomnieć o projek-
tach integracyjnych zgłaszanych przed 1945 r.

2. Warunki konieczne dla rozwoju integracji. Można wymienić 
co najmniej kilka warunków koniecznych i zarazem sprzyjających inte-
gracji europejskiej. Należą do nich: zróżnicowanie polityczne i wielość 
podmiotów (państw); wspólne podłoże kulturowe; wspólna religia; 
wspólnota zagrożeń oraz wspólne interesy ekonomiczne.

3. Plan Marshalla. Duże znaczenie dla wsparcia tendencji integra-
cyjnych miał amerykański Plan Pomocy Europie (European Recovery 
Program), zwany także Planem Marshalla. Przewidywał on udzielanie 
państwom europejskim pomocy finansowej i technicznej pod warun-
kiem przedstawienia przez nie wspólnego planu odbudowy i  liberali-
zacji swoich gospodarek, a także powołania instytucji do podziału po-
mocy. W  efekcie, 16.4.1948  r. państwa Europy Zachodniej stworzyły 
Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (Organization 
for European Economic Cooperation – OEEC), przekształconą konwen-
cją paryską z 14.12.1960 r. w Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development 
– OECD). Zajmowała się ona pierwotnie podziałem pomocy z Planu 
Marshalla.
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4. Deklaracja Schumana. Na początku lat 50. XX w. zaistniał kon-
flikt między Francją a nowo powstałą RFN o status Zagłębia Saary. RFN 
chciała włączyć ten przemysłowy region do swojego terytorium (nastą-
piło to  ostatecznie w  1957  r.), jednak Francja obawiała się wzmocnie-
nia potencjału przemysłowego Niemiec. Podobny konflikt miał miejsce 
po I wojnie światowej i doprowadził do, zorganizowanego w 1935 r. przez 
władze hitlerowskie, plebiscytu, w  wyniku którego Saarę przyłączono 
do  Rzeszy. Wyciągając wnioski z  przeszłości francuski minister spraw 
zagranicznych Robert Schuman postanowił inaczej rozwiązać sporne 
zagadnienie. Wyjściem było rozwiązanie ponadnarodowe, czyli ucieczka 
od narodowych, partykularnych egoizmów. W dniu 9.5.1950 r. wystąpił 
on z  tzw. Deklaracją Schumana, czyli skierowaną do rządu RFN pro-
pozycją połączenia przemysłów węglowo-stalowych Francji i Niemiec 
i poddania ich kontroli ponadnarodowego organu.

5. Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Deklaracja 
Schumana doprowadziła do  podpisania w  Paryżu 18.4.1951  r. Trakta-
tu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (od miejsca 
podpisania jest także zwany traktatem paryskim). Został on zawarty 
przez 6  państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i  Wło-
chy). Wszedł w życie 23.7.1952 r., a ponieważ został zawarty na 50 lat, 
okres jego obowiązywania wygasł 23.7.2002 r. (w konsekwencji EWWiS 
przestała istnieć, zaś jej kompetencje przejęła Wspólnota Europejska). 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i  Stali utworzył 
pierwszą z 3 ponadnarodowych organizacji wspólnotowych, wyposa-
żonych w  osobowość prawną. Był przykładem integracji sektoralnej, 
gdyż jednoczeniu podlegał wyłącznie ściśle wydzielony obszar (przemysł 
węglowo-stalowy). Utworzył wspólny rynek węgla, żelaza i stali pomię-
dzy umawiającymi się państwami. Powołał także instytucje Wspólnoty, 
na które składały się: Wysoka Władza, Wspólne Zgromadzenie, Spe-
cjalna Rada Ministrów.
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6. Koncepcje integracji europejskiej. Wypracowane już w  latach 
50. XX w. koncepcje integracji (łac. integratio – łączenie, zespolenie) 
można podzielić na 3 grupy.

Koncepcja  
federacyjna

Zakłada współpracę w oparciu o struktury ponadnarodowe, obejmu-
jącą wszystkie sfery integracji i prowadzącą do powstania federal-
nego państwa europejskiego. Koncepcja ta znajdowała duże uzna-
nie m.in. wśród polityków niemieckich.

Koncepcja  
konfederacyjna

Integracja ma przebiegać z zachowaniem atrybutów suwerenno-
ści uczestniczących państw. Należy dokonać podziału kompetencji 
między organizację a państwa. Lansował ją m.in. prezydent Francji 
Ch. de Gaulle (koncepcja „Europy Ojczyzn”).

Koncepcja  
funkcjonalistyczna

Najbardziej pragmatyczna, zakłada, że integrację polityczną poprze-
dzać powinna ekonomiczna. Dopiero po zintegrowaniu w sferze go-
spodarczej można rozwijać projekty integracji politycznej.

W toku rozwoju integracji wymienione koncepcje ścierały się ze sobą.

7. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. 
Europejska Wspólnota Gospodarcza miała na  celu, poprzez ustano-
wienie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej oraz prowadze-
nie wspólnych polityk i działań, przyczynianie się w całej Wspólnocie 
do  harmonijnego i  zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych, 
trwałego i  nieinflacyjnego wzrostu, z  poszanowaniem środowiska na-
turalnego, wysokiego stopnia zbieżności funkcjonowania gospodarek, 
wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, podnoszenia stopy 
życiowej i jakości życia, spójności ekonomicznej i społecznej oraz soli-
darności pomiędzy państwami członkowskimi (art. 2 TEWG).

8. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Ato-
mowej. Zadaniem EWEA jest przyczynianie się, poprzez stworzenie 
niezbędnych warunków, do  powstania i  szybkiego rozwoju przemysłu 
jądrowego, do podniesienia stopy życiowej w państwach członkowskich 
oraz rozwoju wymiany z innymi państwami (art. 1 TEWEA).

9. Jednolity Akt Europejski. W  1975  r. w  ramach Wspólnot został 
przedstawiony raport w sprawie utworzenia UE, tzw. Raport Tindeman-
sa. W dniu 6.1.1981 r. wysunięto niemiecko-włoską propozycję, znaną 
pod nazwą Inicjatywy Genschera–Colombo (nazwa pochodzi od nazwisk 
ministrów spraw zagranicznych obu państw).
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W efekcie Inicjatywy Genschera–Colombo przyjęto, na spotkaniu Rady Euro-
pejskiej w Stuttgarcie 19.6.1983 r., Uroczystą Deklarację o Unii Europejskiej.

Na spotkaniu Rady Europejskiej w Mediolanie (28–29.6.1985 r.) po-
stanowiono zwołać, zgodnie z  propozycjami tzw. Raportu Dooge’a, 
Konferencję Międzyrządową w  celu rewizji traktatów Wspólnot oraz 
wzmocnienia współpracy politycznej w ramach EWP poprzez nadanie 
jej podstaw prawnomiędzynarodowych. Konferencja, która rozpoczę-
ła prace 9.9.1985 r., doprowadziła do przyjęcia Jednolitego Aktu Euro-
pejskiego. Akt ten podpisany w Luksemburgu 17.2.1986 r. przez przed-
stawicieli 9 państw członkowskich Wspólnot Europejskich i 28.2.1986 r. 
w  Hadze przez pełnomocników pozostałych 3 państw, wszedł w  życie 
1.7.1987  r. Z  formalnego punktu widzenia stanowił on, liczącą 34 ob-
szerne artykuły, umowę międzynarodową, do której dołączono 20 dekla-
racji. Charakter prawny deklaracji pozostawał zróżnicowany, większość 
z nich miała jedynie polityczne znaczenie, precyzując przepisy JAE.

Jednolity Akt Europejski już w  preambule zapowiadał utworzenie 
w przyszłości Unii Europejskiej. W ciągu 5 lat od wejścia JAE w życie miała 
zebrać się Konferencja Międzyrządowa, w  celu przeanalizowania zmian 
w traktacie.

10. Utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 1992 r. 
WE wraz ze swoimi 12 ówczesnymi państwami członkowskimi zawarła 
porozumienie z  państwami EFTA (European Free Trade Association – 
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).

Pierwotnie EFTA została założona przez 7 państw (Austria, Dania, 
Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania). Z biegiem 
czasu większość członków EFTA porzuciła organizację, stając się człon-
kami WE. Na początku lat 90. XX w., pod wpływem propozycji ze strony 
WE, pozostałe jeszcze państwa EFTA (Norwegia, Szwajcaria, Islandia, 
Lichtenstein) zdecydowały się przyjąć ofertę współpracy. Efektem było 
zawarcie w 1992 r. wspomnianego porozumienia z Porto o utworzeniu 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (porozumienie weszło 
w życie 1.1.1994 r.).
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11. Okres od 1993 r. do 2001 r.

Traktat  
z Amsterdamu

Konferencję międzynarodową w 1996 r. otworzyło nadzwyczajne posie-
dzenie Rady Europejskiej w Turynie, 29.3.1996 r. Posiedzenia Konferencji 
(we Florencji, 21–22.6.1996 r., Dublinie, 5.10.1996 r. i ponownie w Dublinie, 
13–14.12.1996 r.) znaczyły głębokie rozbieżności zdań między państwami 
członkowskimi. Wstępnie jednak na posiedzeniu Rady Europejskiej w Am-
sterdamie, w dniach 16–17.6.1997 r., udało się przyjąć Traktat z Amster-
damu, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (wszedł w ży-
cie 1.5.1999 r.). Traktat z Amsterdamu nie sprostał zasadniczemu wyzwa-
niu, tj. nie udało mu się dostosować Unii do potrzeb rozszerzenia. Zmiany 
 instytucjonalne były nieznaczne (objęły: ustalenie liczby posłów do PE, 
reformę procedury współdecydowania przy stanowieniu prawa WE, zmia-
ny dotyczące sposobu powoływania KE i pozycji jej przewodniczącego, 
dodanie nowych kompetencji ETS i Komitetowi Regionów).

Traktat  
z Nicei

Wszedł w życie 1.2.2003 r. Wprowadził reformy instytucjonalne  
(m.in. reformę składu KE; rozszerzenie zakresu głosowania większością 
kwalifikowaną w Radzie UE; ustalenie zasady podziału głosów w Radzie UE 
– tzw. nicejski system głosowania; reformę organów sądowych Wspólnot; 
ustalenie liczby posłów w PE), oraz zreformował instytucję wzmocnionej 
współpracy i art. 7 TUE (sankcje na wypadek naruszenia zasad UE).

Traktat  
Lizboński

Zaczął obowiązywać w dniu 1.12.2009 r. Jest typowym traktatem rewi-
zyjnym, pomyślanym na wzór Traktatu Nicejskiego. Nie uchylił on, a jedy-
nie zmienił TUE i TWE (wynika to zresztą z samej oficjalnej nazwy umowy: 
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustana-
wiający Wspólnotę Europejską).
W porównaniu do Traktatu Konstytucyjnego usunięto w Traktacie Lizbońskim 
postanowienia mogące świadczyć o konstytucyjnym charakterze tego aktu.
Między innymi dotyczyło to usunięcia z nazwy umowy terminu „konstytu-
cja”; wykreślenia postanowień związanych z symbolami UE (flagą, hym-
nem i dewizą Unii – art. I-8 Traktatu Konstytucyjnego); rezygnacji z art. I-6 
Traktatu Konstytucyjnego ustalającego zasadę pierwszeństwa prawa Unii 
przed prawem krajowym państw członkowskich; rezygnacji z przyjętego 
w Traktacie Konstytucyjnym nazewnictwa źródeł prawa (ustawa euro-
pejska, europejska ustawa ramowa), które za bardzo kojarzyło się z pań-
stwem. Traktat z Lizbony utrzymał tradycyjne nazwy (rozporządzenia, dy-
rektywy, decyzje).
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