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Czy Unia Europejska ma prawo ingerować w system polityczny
swoich
państw
członkowskich?
Jak
w
składającej
się
z 27 suwerennych podmiotów (a wkrótce 28) organizacji można
bronić liberalnego porządku ponad tymi obszarami, które regulują
traktaty?
Jan-Werner
Müller,
profesor
nauk
politycznych
z Uniwersytetu Princeton, stawia tezę, że w Brukseli powinno się
wykształcić specjalne ciało służące zapobieganiu przejawom
niedemokratycznych polityk wewnątrz UE.

OBALANIE MITÓW

UNIA NA STRAŻY
DEMOKRACJI

We wstępie swojego artykułu autor stara się obalić główne argumenty kwestionujące
legitymację Unii Europejskiej do oceny przestrzegania zasad liberalnej demokracji
w
poszczególnych
państwach
i
podejmowania
ewentualnych
działań
zapobiegawczych.

***
Marta Makowska

Po pierwsze, jego zdaniem, nie jest prawdą, że Unia Europejska sama w sobie nie
jest demokratyczna. Jednym z fundamentów jej zawiązania, a później nieustającego
procesu rozszerzania, była konsolidacja europejskich demokracji liberalnych. Kryteria
kopenhaskie stanowiące barierę wejścia dla aspirujących państw-kandydatów miały
ten proces dodatkowo wspomagać.

***
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Po drugie, nie należy odmawiać Unii istnienia zestawu spójnych wartości, wokół
których europejska wspólnota tworzyła się przez dziesięciolecia. Ponadto Müller
stawia tezę, że wraz z przystąpieniem do Unii niknie pojęcie stricte wewnętrznej
polityki danego kraju. Każda siła polityczna ciesząca się poparciem na skalę narodową
znajduje bowiem swoje odzwierciedlenie w strukturach ogólnoeuropejskich –
przykładem niech będzie obecność przedstawicieli węgierskiej partii Fidesz w Radzie
Europejskiej, podejmującej wiążące decyzje dla wszystkich państw członkowskich.
Jednym z defektów interwencjonizmu ponadnarodowego, na który zwraca uwagę
profesor Müller, jest tendencja selektywnego oceniania i karania tych, którzy
posiadają najmniejsze znaczenie na arenie międzynarodowej – albo ze względu
na wielkość albo z tytułu krótkiego stażu w strukturach UE. Autor kwestionuje tę
teorię poprzez przywołanie trzech przykładów z niedawnej historii: sankcji
zastosowanych wobec Austrii pod rządami Jörga Heidera, brakiem reakcji
na poczynania Silvio Berlusconiego dążącego do demontażu utrwalonego we Włoszech
systemu trójpodziału władzy oraz oburzeniem skierowanym w stronę Wiktora Orbana,
premiera Węgier. Stwierdza on, po pierwsze, że precedens Austrii odstaje
od pozostałych przykładów przede wszystkim z uwagi na powody zastosowania
sankcji. Należy pamiętać, że zaistniały one nie na skutek działań podjętych przez
formację polityczną z kontrowersyjnym przywódcą na czele, ale bardziej na zasadzie
wyrazu dezaprobaty wobec społeczeństwa austriackiego za dopuszczenie do władzy
lidera politycznego, który w przeszłości, między innymi, publicznie chwalił Hitlera
(za sposób prowadzenia polityki zatrudnienia). Po drugie zaś, odnosząc się
do nierównych praw członków z tytułu ich znaczenia wewnątrz UE, Müller podkreśla,
że Włochy Berlusconiego nie zabrnęły tak daleko jak Węgry w destabilizacji
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równowagi politycznej z racji silnego historycznego umocowania demokracji nie tylko
w mechanizmach, ale i w kulturze politycznej, która w Europie Środkowo-Wschodniej
ma znacznie krótszą historię. Z tego też względu polityczne ekscesy nad Tybrem nie
doczekały się tak wyraźnego potępienia w Brukseli czy Berlinie jak te znad
budapesztańskiego Dunaju.

OPINIOTWÓRCZE CIAŁO NA STRAŻY LIBERALNEGO PORZĄDKU
Z nakreślonej przez siebie rzeczywistości politycznej autor opracowania wysnuwa
ciekawe konkluzje: decydenci unijni nie powinni rozpoczynać szukania rozwiązania
dla deficytów demokracji ani w nowych traktatach, które nadmiernie rozbudowują
procedury i instytucje, ani poprzez próbę dopasowania takich mechanizmów
i procedur, które wpisywałyby się w aktualną praktykę postępowania i obowiązujące
dokumenty. Zamiast tego profesor Müller postuluje rzeczową analizę wyzwań
demokratycznych, na podstawie której będzie można wzmocnić uprawnienia
poszczególnych agend unijnych bądź utworzyć nowe ciała (m.in. Komisję Kopenhaską,
o której poniżej), stawiające czoła długookresowym wyzwaniom. Unia Europejska
powinna, między innymi wprowadzić możliwość wydalenia państwa członkowskiego
poza swoje struktury, co wykraczałoby daleko poza obowiązujący Artykuł 7. Traktatu
z Lizbony uprawniający Radę Europejską do zawieszenia państwa w wybranych
prawach wynikających z tytułu członkostwa. Co więcej, Müller zaznacza, że obecna
procedura zastosowania Art. 7. wymaga uzyskania kwalifikowanej większości głosów
w Radzie, co czyni ją skrajnie nieefektywną.
Rozwiązaniem mógłby być stały i konsekwentny monitoring przestrzegania zasad
praworządności w każdym z 27 krajów, prowadzony przez ciało o kompetencjach
Komisji Europejskiej, ale pod warunkiem doboru właściwych wskaźników oceny
wykraczających poza czysto urzędnicze standardy. Wątpliwym jednak jest, czy sama
Komisja Europejska mogłaby podjąć się tego nowego zadania zachowując swoją
wiarygodność. Niemal każda próba wzmocnienia legitymizacji tego ciała wiąże się z jej
upolitycznieniem (przykładem była tutaj propozycja bezpośrednich wyborów
przewodniczącego KE), co w efekcie uniemożliwiłoby pozostanie w pozycji
bezstronnego stróża porządku prawnego. Jeśli żadna dotychczas istniejąca instytucja
unijna nie mogłaby wypełnić zadania regularnej i neutralnej politycznie kontroli, warto
zastanowić się nad oddelegowaniem tej kompetencji całkowicie nowej instytucji.
Autor sugeruje powołanie Komisji Kopenhaskiej, której nazwa miałaby odwoływać się
do kryteriów kopenhaskich – szeregu wymogów polityczno-gospodarczych, jakie dane
państwo musi wypełnić, aby wejść do grona członków UE. Taka komisja miałaby
mandat do wskazywania Komisji Europejskiej incydentów lub procesów zagrażających
praworządności i sugerowania wprowadzenia adekwatnych sankcji (np. wstrzymania
dotacji, blokady dostępu do funduszy unijnych, etc.) wobec tych rządów, które by się
do tych zagrożeń przyczyniały. Ów mechanizm pozwoliłby stworzyć precedens karania
członka Unii przez całą wspólnotę europejską bez konieczności uzyskania każdorazowo
konsensusu na poziomie międzyrządowym. Co więcej, wspólne działanie
ponadnarodowe zahamowałoby tendencję nakładania sankcji przez pojedyncze
państwa chcące zamanifestować swą suwerenną pozycję w danym sporze.
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Czy nowa instytucja stanowiłaby zagrożenie dla pluralizmu i suwerenności członków
UE? Profesor Müller odpowiada przecząco, czyniąc ze swojej propozycji rozwiązanie
komplementarne dla dotychczasowych praktyk i instrumentów, zaznaczając przy tym,
że rozległa wspólnota polityczno-ekonomiczna jaką jest Unia, nie może przyzwolić
swoim członkom na bezgraniczny pluralizm poglądów i systemów politycznych, które
stałyby w sprzeczności z wartościami wyrażanymi w traktatach.

WNIOSKI
Tekst profesora Jana-Wernera Müllera jest świeżym spojrzeniem na problem deficytu
mechanizmów skutecznego oddziaływania Unii Europejskiej na państwa członkowskie
w zakresie innym niż gospodarka. Z teoretycznego punktu widzenia, powołanie Komisji
Kopenhaskiej pozwoliłoby wypracować praktyki, dla których nie ma miejsca
w istniejących instytucjach.
Czy jednak poza czysto teoretycznymi rozważaniami takie rozwiązanie jest w ogóle
możliwe? Czy w takiej Komisji miałby zasiadać przedstawiciel każdego państwa
członkowskiego, jak ma to miejsce w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Wątpliwe jest, by takie rozstrzygnięcie umożliwiłoby zupełnie bezstronny monitoring
porządku prawnego. Wręcz przeciwnie, mogłoby ono poskutkować utworzeniem się
koalicji i sprzyjających sobie grup interesów. Ponadto ciężko przewidzieć pod jaką
presją ze strony rządzących w danym kraju polityków
Jan-Werner Müller wybiega w swoich propozycjach poza ramy współczesnego myślenia
o Unii, co stanowi zarówno o sile, jak i o słabości jego tekstu. Z jednej strony
nie sposób nie zgodzić się z nakreślonym narastającym ryzykiem rozprzestrzeniania
się
nacjonalistycznych,
antydemokratycznych
i
antyliberalnych
tendencji
w poszczególnych krajach, na które Unia jako całość nie jest dostatecznie
przygotowana i ma zdecydowanie ograniczony zasób narzędzi do samoobrony
względem tych zagrożeń. Z drugiej zaś, autor oczekuje od politycznych elit Europy,
a także od ich społeczeństw, takiego poziomu dojrzałości wspólnotowej,
która wychodzi daleko poza tradycyjne rozumienie pojęcia tożsamości narodowej
i dopuszcza dobrowolnie zewnętrzny podmiot (Komisję Kopenhaską?) do regulacji tych
obszarów polityki, które od dziesięcioleci stanowiły istotę suwerenności państwowej.
Profesor Müller zdaje się rozumieć wagę nakreślonego przez siebie wyzwania,
nie rezygnując jednak z optymizmu.
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