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 TEMAT  3:  Procesy transformacji 
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Przemiany międzynarodowe 
 
 
Unia Europejska, wspólnotą pokoju 
 
T  302/1   Europejska Wspólnota Węgla i Stali „kamieniem węgielnym” Unii Europejskiej  
 
 
09.05.1950 r. minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman wydał oświadczenie rządu, w którym 
ogłosił plan porozumienia pomiędzy francuską i niemiecką  produkcją węgla i stali, który był jednocześnie 
propozycją przystąpienia innych państw do tej konwencji. 
 
Schuman powiedział m.in.: 
 
„Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec: 
podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec. W tym celu rząd francuski proponuje 
rozpocząć natychmiastowe działania w ograniczonym, lecz decydującym punkcie: 
"Rząd francuski proponuje umieszczenie całej francusko-niemieckiej produkcji węgla i stali pod zarządem 
wspólnej Władzy Najwyższej w organizacji otwartej na udział innych krajów europejskich." 
Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządem, stanowić będzie fundament rozwoju 
gospodarczego, pierwszego etapu Federacji Europejskiej, i zmieni losy Europy, która długo skazana była na 
wytwarzanie wojennego oręża. Solidarność produkcji, która się w ten sposób nawiąże, ukaże, że wszelka 
wojna między Francją a Niemcami jest nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie niemożliwa. Powstanie tej 
potężnej jednostki produkcyjnej otwartej na kraje, które zechcą w niej uczestniczyć, mogącej dostarczyć 
wszystkim państwom, które złączy, podstawowych elementów produkcji przemysłowej na takich samych 
warunkach, stworzy rzeczywiste fundamenty ich ekonomicznego zjednoczenia. 
Ta produkcja oferowana będzie całemu światu bez różnicy i wyjątków, aby przyczynić się do podniesienia 
poziomu życia i do rozwoju dzieł pokojowych. Europa, dysponując większymi środkami, będzie mogła 
kontynuować realizację jednego ze swych głównych zadań: rozwoju kontynentu afrykańskiego. 
W ten sposób prosto i szybko dokona się fuzja interesów niezbędna do założenia wspólnoty gospodarczej i 
wprowadzony zostanie zaczyn szerszej i głębszej wspólnoty krajów przez długi czas podzielonych krwawymi 
konfliktami. 
Propozycja połączenia podstawowych produkcji i utworzenia najwyższego urzędu, którego decyzje zwiążą 
Francję, Niemcy oraz kraje, które do niego przystąpią, będzie pierwszym konkretnym etapem realizacji unii 
europejskiej, która jest niezbędna w procesie zachowania pokoju.” (SIEGLER, 1961, s. 41) 
 
T  302/2   Morał z historii Europy 
 
Fragment przemowy ministra spraw zagranicznych Polski – Władysława Bartoszewskiego: 
 
„Wiele państw i narodów europejskich (chociaż niestety jeszcze nie wszystkie) zrozumiało fakt, iż należy 
wyciągać wnioski z historii, a przede wszystkim z doświadczenia, które pokazało nieraz, że nie opłaca się 
żadna nienawiść czy też imperialistyczna duma.  
Głoszenie lub potajemne praktykowanie rasizmu, czy też w ogóle nienawiści jakichkolwiek grup przeciwko 
innym ludziom prowadzi w ślepy zaułek.” 
Kończąc powiedział: 
„Wszyscy należymy do tego samego kręgu kulturowego, gdzie chrześcijaństwo lub też inne monoteistyczne 
religie wywarły zasadniczy wpływ na etyczne wyobrażenia.   
 
 



 
 
 
Jesteśmy demokratami i przestrzegamy praw ludzkich. Wśród Europejczyków często spotykamy się z 
pojęciami takimi jak szowinizm, mania wielkości, ksenofobia czy egoizm narodowy. To w jaki sposób jest 
„skonstruowana” Unia Europejska, chroni nas przed tym  byśmy nie ulegali więcej złym pokusom. Już teraz 
poczucie europejskiej wspólnoty wśród wielu ludzi wysunęło się na pierwszy plan. Zachowanie 
europejskiego porządku wartości  jest jednocześnie najważniejszą przesłanką dla utrzymania pokoju na 
kontynencie.” (cyt. THIEDE, 2000, s. 121) 
 
T  302/3   Bezpieczeństwo europejskie - obowiązkiem wspólnoty  
 
24 października 1950 r., Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło plan premiera Rene Pleven o 
stworzeniu Europejskiej Wspólnoty Obrony ze zjednoczoną armią europejską. 
 
W oświadczeniu rządowym możemy przeczytać m.in.: „Rząd  francuski proponuje stworzenie Armii 
Europejskiej, która powiązana byłaby z instytucjami politycznymi Zjednoczonej Europy. Propozycja ta 
została bezpośrednio zainspirowana z rozporządzenia, przyjętego na zgromadzeniu konsultatywnym Rady 
Europy, 11 sierpnia 1950 r. Utworzenie Armii Europejskiej nie powinno być jednak zwykłym połączeniem 
narodowych jednostek militarnych, gdyż w rzeczywistości nie byłoby to nic innego jak typowa koalicja. W 
realizacji niepodzielnego, a tym samym wspólnego zadania, mogą uczestniczyć tylko zjednoczone organy. 
Siły zbrojne zjednoczonej Europy, w skład których wchodzą obywatele różnych narodowości, musiałyby w 
ramach możliwości spełniać kompletny wzór integracji człowieka i materiału, która powstała na wzór 
jednolicie politycznym i militarnym europejskim autorytetem. Wybrany przez rządy członkowskie minister ds. 
obrony państwa byłby odpowiedzialny za Zgromadzenie Europejskie i za podjęte uchwały swoich 
pełnomocników.” (SIEGLER, 1961, s. 47) 
 
T 302/4   Art. 40 "Konstytucji dla Europy". Postanowienia szczególne dla przeprowadzenia  wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony 
 
„(1) Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa. Zapewnia Unii zdolność operacyjną, opierając się na środkach cywilnych i wojskowych. 
Unia może z nich korzystać w przeprowadzonych poza Unią misjach utrzymania pokoju, zapobiegania 
konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów 
Zjednoczonych. Zadania te są wykonywane z wykorzystaniem potencjału jaki zapewniają Państwa 
Członkowskie. 
(2) Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej. 
Doprowadzi ona do stworzenia wspólnej obrony, jeśli Rada Europejska jednomyślnie tak zadecyduje. 
W takim przypadku Rada Europejska zaleca Państwom Członkowskim przyjęcie decyzji w tym kierunku 
zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. 
Polityka Unii, określona w niniejszym artykule, nie ma wpływu na specyficzny charakter polityki 
bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich, szanuje ona wynikające z Traktatu 
Północnoatlantyckiego zobowiązania niektórych Państw Członkowskich, które uważają, że ich wspólna 
obrona jest wykonywana w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz jest zgodna z przyjętą 
w tych ramach wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony.  
(3) Państwa Członkowskie, w celu wprowadzenia w życie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, oddają 
do dyspozycji Unii swój potencjał cywilny i wojskowy, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych 
przez Radę. Państwa Członkowskie wspólnie tworzące siły wielonarodowe mogą również przekazać je do 
dyspozycji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej 
poprawy swych zdolności obronnych. Ustanawia się Agencję do spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, 
Badań, Zakupów i Uzbrojenia (Europejska Agencja Obrony) w celu określenia wymogów operacyjnych, 
wspierania środków do ich realizacji, przyczyniania się do określania i, w stosownym przypadku, 
wprowadzania w życie wszelkich środków służących wzmocnieniu bazy przemysłowej i technologicznej 
sektora obrony, udziału w określaniu europejskiej polityki w zakresie zdolności obronnych i zbrojeń oraz 
wspomagania Rady w ocenie poprawy zdolności obronnych. (BERG, KAMPFER, 2004, s. 36) 
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