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Głosy w UE są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejszy jest sposób posługiwania się nimi 
 
Rząd polski chce uczynić kwestię ważenia głosów w Radzie jednym z głównych tematów negocjacji, jakie niedługo 
rozpoczną się wokół przyszłości traktatu konstytucyjnego dla Europy. Tym samym powraca jedna z dyskusji, które 
blokowały tekst konstytucji w latach 2003-04.  
 
Wówczas Hiszpania i Polska zajmowały wspólne stanowisko i używały tych samych argumentów, chociaż później obie 
uznały osiągnięte w końcu porozumienie za satysfakcjonujące. Teraz jednak Polska kwestionuje ówczesne 
porozumienie, proponując nową formułę podziału głosów (pierwiastek kwadratowy). Chciałbym wnieść do tej debaty 
kilka uwag - z perspektywy Hiszpanii i korzystając z dystansu, jaki daje nam upływ czasu. 
 
Siła Polski i Hiszpanii  
 
Po pierwsze, w UE poszerzonej do 27 członków ciężar demograficzny Hiszpanii i Polski mających odpowiednio 43,7 i 
38,1 mln mieszkańców (wg Rozporządzenia Rady 2007/4, które ustala liczbę ludności do celów głosowań w Radzie), 
daje im 8,8 proc. i 7,7 proc. populacji UE. Przyszły system głosowania może nieco zwiększyć lub zmniejszyć udział 
władzy Hiszpanii lub Polski w stosunku do ich ciężaru demograficznego. Nie ukryje jednak tego, że oba kraje będą 
miały jedynie minimalną cząstkę władzy w UE.  
 
Jak Hiszpania i Polska niedawno się przekonały, liczby te z czasem mogą ulec zmianie w dół lub w górę, jednak 
podstawowe fakty pozostają bez zmian - zarówno dla zbudowania większości kwalifikowanej (na poziomie 51, 65 czy 
też 74 proc.), jak i dla utworzenia mniejszości blokującej niezbędne jest budowanie bardzo szerokich koalicji. 
 
Nie powinniśmy również zapominać, że w poszerzonej Unii państwa nie tylko straciły część władzy wewnątrz Rady 
(zarówno z powodu wzrostu liczby państw, jak i z powodu utraty jednomyślności w wielu kwestiach). Sama Rada 
utraciła część władzy na rzecz Parlamentu Europejskiego. Zwłaszcza w wypadkach, gdy stosuje się system 
współdecydowania, który sprawia, że Parlament ma ostatnie słowo na temat przyjmowanego prawodawstwa.  
 
Ważniejsze koalicje  
 
Wobec tego w Unii, która opierać się będzie na większości kwalifikowanej i na współdecydowaniu, dla państw ważna 
okaże się umiejętność wpływania na Komisję Europejską, tak by przedstawiała ona inicjatywy sprzyjające ich 
interesom narodowym. Jednocześnie ważna okaże się zdolność do budowania jak najszerszych koalicji zarówno w 
Radzie, jak i w Parlamencie. 
 
Oznacza to, że równie ważne jak liczba głosów, którą dysponuje dany kraj, jest to, jaką pozycję on zajmuje - centrową 
czy skrajną, jakie ma preferencje. A jest to kwestia zwykle ignorowana przy analizie siły głosów, na której opierają się 
podawane nam kalkulacje.  
 
Podobnie jak małe partie mieszczące się w centrum spektrum politycznego mają zwykle większą siłę, niż wynikałoby to 
z ich niewielkiej liczby miejsc zajmowanych w parlamencie, państwa, które zajmują pozycje centrowe w politykach 
europejskich, potrzebują mniej głosów niż te, które plasują się na skrajnych pozycjach. W rezultacie kraj zajmujący 
skrajną pozycję, który poza tym nie będzie zdolny do budowania koalicji lub do przekonania swoich partnerów, nie 
będzie zadowolony z żadnego systemu głosowania poza jednomyślnością.  
 
Ale jednomyślność również nie na wiele mu się przyda, ponieważ służy do uniemożliwienia innym zrobienia czegoś, 
ale (a jest to bardzo ważny aspekt) nie nadaje się do zmuszenia innych do zrobienia czegoś, czego nie chcą zrobić. 
 
Jak (nie) głosowano  
 
Wobec tego, chociaż głosy są bardzo ważne, to jeszcze ważniejszy jest sposób posługiwania się nimi. Według badań, 
jakie przeprowadziliśmy w 2004 r. w Królewskim Instytucie Studiów Międzynarodowych Elcano, w latach 1999-2004 
Unia przyjęła 1149 propozycji legislacyjnych. Około połowa została przyjęta na zasadzie jednomyślności, a nad drugą 
połową mogło odbyć się głosowanie większością kwalifikowaną.  
 
Otóż z 591 przypadków, gdy można było głosować, głosowano w rezultacie w 181 (mniej niż w jednej trzeciej 
przypadków). Z tych samych danych wynika, że Hiszpania głosowała wbrew większości jedynie w 13, a powstrzymała 
się od głosu w 10 przypadkach.  
 
Paradoksalnie, w żadnym z tych przypadków liczba głosów nie była ważna: w systemie z Nicei, przy podwójnej 
większości, albo w systemie sprzed Nicei Hiszpania i tak by przegrała, ponieważ zajmowała izolowaną pozycję. 
 
Mimo wszystko traktatem konstytucyjnym Hiszpania może czuć się podwójnie usatysfakcjonowana, dlatego też z 
dumą broni swoich osiągnięć. Z jednej strony artykuł 25 konstytucji europejskiej podwójną większość ustanawia na 
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poziomie 55 proc. państw i 65 proc. ludności. Dodaje do tego klauzulę ochronną w formie minimalnej liczby czterech 
państw niezbędnej dla zbudowania mniejszości blokującej. Dla krajów takich jak Hiszpania i Polska klauzula czterech 
państw waloryzuje ich głosy dużo mocniej niż próg państw bądź procenty ludności, ponieważ dzięki niej unika się 
sytuacji, w której Niemcy mogłyby zablokować jakąś decyzję, tworząc koalicję z zaledwie dwoma z pozostałych trzech 
dużych krajów. 
 
Z drugiej strony, poza głosami i pożytkiem, jaki się z nich czyni, ważne są polityki, do których ma to zastosowanie. W 
końcu głosy, podobnie jak instytucje, są jedynie środkami dla uzyskania takich polityk, które zaspokajałyby potrzeby 
obywateli, a nie celem samym w sobie. 27 głosów z traktatu nicejskiego to dobre rozwiązanie, ale i tak nie mają one 
zastosowania w wielu kwestiach ważnych dla Hiszpanii, jak te związane z Obszarem Wolności, Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości, albo ważnych dla Polski, związanych z solidarnością energetyczną.  
 
Traktat konstytucyjny przenosi 47 nowych tematów do zakresu obowiązywania większości kwalifikowanej i 48 do 
zakresu współdecydowania, co jest ogromnie pozytywne dla obywateli europejskich. Nie czyni tego, wbrew obawom, 
jakie niekiedy dochodzą z Polski, faworyzując rozwiązania natury hegemonicznej, ale te oparte na głębokim 
konsensusie.  
 
W poszerzonej Unii Europejskiej sześć największych państw (łącznie z Polską) będzie miało 70 proc. ludności, co 
sprawia, że porozumienia, jakie zawrą one między sobą, będą miały ogromną siłę. Dlatego też nadszedł czas 
budowania większości, a nie mniejszości. 
 
*José Ignacio Torreblanca jest analitykiem renomowanego hiszpańskiego Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales 
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