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SYSTEM PARTYJNY UNII EUROPEJSKIEJ

I. Uwarunkowania systemu partyjnego 

1. Instytucjonalne uwarunkowania działalności europartii

Rozważania na temat europejskiego systemu partyjnego należy poprzedzić zwróce-
niem uwagi na kontrowersje, jakie pojawiają się w związku z uznaniem go w ogóle za 
system partyjny, a jego elementów – za partie. Pojęcie partii europejskich czy trans-
narodowych spotyka się czasem w literaturze z brakiem zrozumienia bądź odrzuce-
niem, co jest najczęściej konsekwencją przyjęcia za punkt wyjścia takiego pojęcia 
partii, jakie ukształtowało się w kontekście narodowym1. Warto więc zwrócić uwagę, 
że tak jak Unia Europejska nie jest państwem, ale zarazem jest czymś więcej niż or-
ganizacją międzynarodową, tak partie europejskie, nie będąc partiami politycznymi, 
jakie znamy z poszczególnych krajów członkowskich, są zarazem czymś więcej niż 
międzynarodowe organizacje partii. Można je więc uznać za partie sui generis.

Zestawiając partie krajowe z europejskimi, można wskazać trzy zasadnicze róż-
nice. Po pierwsze, partie europejskie działają w odmiennym układzie instytucjonal-
nym niż partie narodowe, a w szczególności nie są wyłącznym dysponentem władzy, 
a tylko jedną z grup podmiotów dążących do zapewnienia sobie wpływu na proces 
decyzyjny w UE. Charakterystyczna dla krajowych demokracji parlamentarnych za-
sada, zgodnie z którą partia lub koalicja posiadająca większość w parlamencie ma 
prawo do utworzenia rządu, nie obowiązuje na szczeblu unijnym. W Parlamencie 
Europejskim nie ma trwałego podziału na większość rządową i opozycję, partie eu-
ropejskie nie rywalizują o przejęcie kontroli nad gabinetem (jeśli za taki uznać Ko-
misję Europejską)2. Decyzje podejmowane są przez koalicje tworzone doraźnie dla 
poszczególnych głosowań. Ponadto odmiennie niż parlamenty narodowe, Parlament 

1 T. Oppelland, Das Parteiensystem der Europäischen Union [w:] O. Niedermayer, R. Stöss, 
M. Haas (Hrsg.), Die Parteiensysteme Westeuropas, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesba-
den 2006, s. 455.

2 R. Ladrech, Political Parties in the European Parliament [w:] J. Gaffney, Political Parties 
and the European Union, Routlegde, London–New York 1996, s. 294.
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Europejski nie jest jedynym organem władzy ustawodawczej, a jedynie współuczest-
nikiem procesu legislacyjnego. Przy czym warto zaznaczyć, że jego rola znacząco 
wzrosła – początkowo ograniczona była bowiem jedynie do opiniowania decyzji 
Rady Unii Europejskiej.

Po drugie, o ile partie krajowe tworzone są w oparciu o indywidualne członko-
stwo, o tyle europartie – w oparciu o partie narodowe (członkostwo korporacyjne), 
zaś członkostwo indywidualne ma jedynie incydentalny charakter. Ryszard Herbut 
sugeruje w tym kontekście, że relacje między partiami narodowymi a strukturami 
europejskimi opierają się na schemacie zwierzchnik – agent. Europartie tworzone 
są przez niezależne partie krajowe, które zgodziły się dobrowolnie na współpracę3. 

Po trzecie, europartie nie wypełniają całego szeregu funkcji typowych dla partii 
krajowych bądź realizują je w odmienny sposób. Przede wszystkim – jak już wspo-
mniano – nie mają możliwości zdobycia i sprawowania władzy, mogą jedynie wy-
wierać na nią wpływ. Ponadto, jako że prawie nie mają indywidualnych członków, 
funkcję kształtowania świadomości czy rekrutacji elit mogą sprawować jedynie po-
średnio, poprzez będące ich członkami partie krajowe. Nie spełniają też roli łącznika 
między społeczeństwem a „państwem” (w tym przypadku Unią Europejską). Prze-
jawia się to m.in. w fakcie, że nie mają wpływu na kształtowanie list kandydatów 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co jest domeną partii krajowych i może 
mieć dalsze konsekwencje w postaci trudności z utrzymaniem dyscypliny frakcyjnej. 
Europartie nie mają bowiem możliwości odmowy ponownego umieszczenia na liście 
deputowanych głosujących niezgodnie z wytycznymi patii, skoro nie one, a partie 
krajowe tworzą listy4. Może to wpływać na zminiejszenie spójności frakcji.

Partie europejskie stale poszukują możliwości zwiększania swojego wpływu na 
proces decyzyjny Unii Europejskiej, a co za tym idzie – swojego miejsca w systemie 
UE. Prześledzenie historii integracji, a zwłaszcza rozwoju układu instytucjonalnego 
UE pozwala na postawienie tezy, że europartie stopniowo umacniają swoją pozycję, 
i choć różnią się znacząco od krajowych partii politycznych, to niewątpliwie można 
je uznać za partie in statu nascendi, których przyszły kształt będzie zależeć od kie-
runku dalszej ewolucji procesów integracji.

2. Geneza i rozwój międzynarodowej współpracy partii

Prapoczątków międzynarodowej współpracy partii politycznych upatrywać należy 
w momencie pojawienia się samych partii w XIX w. Międzynarodowa kooperacja 
była wówczas udziałem głównie ugrupowań socjalistycznych. Prawdziwy przełom 
we współpracy partii na arenie międzynarodowej nastąpił w połowie XX w. Po dru-

3 R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 116, 119.

4 T. Oppelland, Das Parteiensystem…, op. cit., s. 465–467.
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giej wojnie światowej również inne rodziny partyjne zaczęły intensyfi kować współ-
pracę i tworzyć międzynarodowe organizacje o zasięgu globalnym5. 

W wymiarze europejskim partie zaczęły organizować swoją ponadnarodową ko-
operację najpierw w postaci grup politycznych (frakcji) w Zgromadzeniu Europej-
skiej Wspólnoty Węgla i Stali. Powołanie do życia tego organu zrodziło potrzebę 
nawiązania współpracy pomiędzy partiami politycznymi pochodzącymi z różnych 
państw członkowskich, ale uznającymi podobne wartości i zasady. Frakcje polityczne 
zaczęto formalnie tworzyć od czerwca 1953 r. Od samego początku działały trzy gru-
py polityczne reprezentujące główne europejskie rodziny: chadecką, socjalistyczną 
oraz liberalną. Stopniowo dołączały do nich inne, zapewniając reprezentację wszyst-
kim głównym opcjom (konserwatyści, zieloni, regionaliści, komuniści, eurosceptycy, 
przejściowo także ultraprawica)6. Pomimo rozwoju frakcji, zwłaszcza w kontekś cie 
zwiększania kompetencji Parlamentu Europejskiego, należy zwrócić uwagę, że ko-
operacja partii miała wówczas wyłącznie wymiar wewnątrzparlamentarny.

Zdecydowany przełom we współpracy partyjnej na płaszczyźnie europejskiej 
przyniosła decyzja o potrzebie przeprowadzenia bezpośrednich wyborów do Par-
lamentu Europejskiego, które miały się odbyć w 1979 r. Spowodowało to ogólny 
wzrost polityzacji integrującej się Europy. Pojawiło się zapotrzebowanie na wspólne 
działanie partii, mające na celu koordynację kampanii wyborczych w poszczegól-
nych państwach i uzyskanie jak najlepszych wyników w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Wydarzenia te można uznać za początek kształtowania się pozaparla-
mentarnych organizacji partyjnych na szczeblu europejskim, które przyjęło się okre-
ślać mianem transnarodowych federacji. 

Simon Hix wyróżnił trzy etapy rozwoju europejskich organizacji partyjnych. 
Pierwszy to faza optymizmu, rozpoczynająca się na początku lat 70. – kiedy zde-
cydowano o przeprowadzeniu bezpośrednich wyborów do PE – i trwająca do wybo-
rów w 1979 r. Główne rodziny partyjne (socjaliści, chadecy, liberałowie) utworzyły 
wówczas swoje transnardowe federacje. Ogólna polityzacja WE oraz tendencje in-
tegracyjne sprawiły, że także inne rodziny partyjne – jak konserwatyści, ekolodzy 
czy regionaliści – które nie zdecydowały się wówczas na utworzenie federacji, za-
znaczyły swą obecność na płaszczyźnie europejskiej poprzez tworzenie luźniejszych 
form współpracy7. Drugim etapem była faza stagnacji, rozpoczynająca się po pierw-
szych i trwająca do trzecich wyborów do PE (1979–1989). Okazało się wówczas, że 
bezpośrednie wybory nie spełniły pokładanych w nich nadziei na przezwyciężenie 

5 A. Zięba, Organizacje międzynarodowe partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2005, passim.

6 Więcej na temat historycznego rozwoju frakcji zob.: B. Kosowska-Gąstoł, Rozwój historyczny 
grup politycznych w Parlamencie Europejskim oraz skład polityczny parlamentu szóstej kadencji 
(2004–2009), „Politeja” 2007, nr 1 (7), s. 200–210.

7 Jako przykład można podać założoną w 1978 r. Europejską Unię Demokratyczną – organi-
zację zrzeszającą partie konserwatywne, chadeckie i inne centroprawicowe, która stanowiła forum 
wymiany poglądów i nie miała ambicji przekształcenia się w europartię. Eadem, Europejska Unia 
Demokratyczna, czyli o współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, passim.
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defi cytu demokracji, przybliżenie polityki WE do obywateli czy szybkie utworzenie 
europartii. Transnarodowe federacje miały trudności z przyjęciem wspólnych plat-
form wyborczych, a kampanie toczyły się w poszczególnych państwach w oparciu 
o problemy krajowe. Trzecia to faza renesansu, trwająca od początku Konferen-
cji Międzyrządowej w grudniu 1990 r. do zakończenia procesu ratyfi kacji Traktatu 
z Maastricht w 1993 r. Dostrzeżono wówczas potencjał tzw. szczytów partyjnych 
organizowanych przed ofi cjalnymi spotkaniami Rady Europejskiej, które pozwala-
ły na uzgodnienie stanowisk. Zapoczątkowano również prawną instytucjonalizację 
partii politycznych na płaszczyźnie europejskiej, co spowodowało ich znaczącą ak-
tywizację8. 

Moim zdaniem dalszy rozwój federacji partii pozwala na wyróżnienie kolejnego 
etapu, który można uznać za fazę rozkwitu, zapoczątkowaną przyjęciem w 2003 r. 
rozporządzenia regulującego status i fi nansowanie partii europejskich oraz jego no-
welizacją z 2007 r., umożliwiającą tworzenie fundacji na poziomie europejskim, co 
okazało się ważnym impulsem do zacieśniania partyjnej kooperacji. 

3. Grupy polityczne i transnarodowe federacje 
oraz ich wzajemne relacje

Należy zwrócić uwagę, że analizy poświęcone współpracy partii na płaszczyźnie 
Unii Europejskiej dotyczą dwóch rodzajów struktur organizacyjnych: istniejących od 
lat 50. grup politycznych (frakcji) w Parlamencie Europejskim oraz tworzonych 
od lat 70. transnarodowych organizacji partii politycznych9. Pierwsze zakładane są 
na podstawie regulaminu PE, o czym będzie jeszcze mowa. Drugie działają poza 
parlamentem wśród wielu różnego rodzaju organizacji zrzeszających partie, dlatego 
warto przyjrzeć się bliżej kryteriom pozwalającym odróżnić transnarodowe federa-
cje od innych paneuropejskich organizacji partii. Zdaniem Simona Hixa, elementami 
transnarodowych federacji partii są: statut, wspólny program, sekretariat, organ wy-
konawczy, zgromadzenie partyjne, hierarchiczna struktura przywództwa, zdolność 
do podejmowania decyzji wiążących partie członkowskie, aspiracje do stania się 
w pełni ukształtowanymi europejskimi partiami politycznymi10. Przesądzające wy-
dają się zwłaszcza dwa ostatnie elementy.

Według Roberta Ladrecha relacje między parlamentarnymi grupami polityczny-
mi i transnarodowymi federacjami od początku oparto na organizacyjnym podziale 
pracy i odpowiedzialności: kwestie związane z koordynacją kampanii wyborczej do 

8 S. Hix, The Transnational Party Federations [w:] J. Gaffney (ed.), Political Parties and the 
European Union, Routledge, London–New York 1996, s. 312–321.

9 Idem, The Political System of the European Union, Palgrave Macmillan, London 1999, s. 173; 
G. Pridham, P. Pridham, Transnational Party Co-Operation and European Integration, George 
Allen & Unwin, Boston–Sydney 1981, s. 2.

10 S. Hix, The Transnational Party…, op. cit., s. 308.
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Parlamentu Europejskiego powierzono federacjom, podczas gdy aktywność frakcji 
zogniskowana jest na działalności legislacyjnej UE. Nie oznaczało to braku interakcji 
pomiędzy nimi; w początkowym okresie działalności federacji widoczne było też 
wsparcie materialne udzielane im przez frakcje11. 

W miarę upływu czasu i rozwoju integracji europejskiej relacje pomiędzy frak-
cjami i federacjami uległy stopniowej ewolucji. Wpłynęły na to niewątpliwie po-
dejmowane przez federacje próby wpływania na proces decyzyjny Unii poprzez od-
działywanie na różne organy unijne. Służy temu między innymi wspomniana już 
instytucja szczytów partyjnych. Za kolejny czynnik kształtujący wzajemne relacje 
między frakcjami i federacjami należy uznać unormowanie w 2003 r. kwestii statusu 
partii w prawie unijnym, co umożliwiło federacjom fi nansowanie z budżetu Unii. 
Trudno jednak na tym etapie rozwoju kooperacji partyjnej jednoznacznie stwierdzić, 
jaki wpływ wywrze instytucjonalizacja prawna europartii na ich relacje z frakcjami. 
Z jednej strony przyznanie im fi nansowania uniezależni je od materialnego wspar-
cia grup politycznych12, z drugiej jednak – wysokość fi nansowania przyznanego po-
szczególnym partiom na poziomie europejskim zależna jest w dużej mierze od ilości 
mandatów, jakimi dysponują powiązane z nimi frakcje – o czym w dalszej części 
artykułu – co niejako zmusza je do współpracy.

4. Europejskie partie polityczne w przepisach prawa

4.1. Regulamin parlamentu

Zanim dokonano konstytucjonalizacji partii politycznych na poziomie europejskim 
w prawie traktatowym, przepisy dotyczące partii umieszczone były w regulaminie 
parlamentu. Określały one kryteria zakładania grup politycznych. Od początku było 
to kryterium podobieństwa poglądów (jakościowe) oraz kryterium liczby posłów 
potrzebnych do utworzenia frakcji (ilościowe). Oba zostały utrzymane do dziś, nie-
mniej jednak znacznie ewoluowały. Po pierwsze, można zaobserwować odejście od 
ściśle pojmowanego podobieństwa ideowo-programowego na rzecz zawierania bar-
dziej pragmatycznych sojuszy13. Po drugie, kolejnym zmianom liczby członków PE 

11 R. Ladrech, Political Parties…, op. cit., s. 294.
12 Ibidem. 
13 W początkowym okresie wyróżniano dwa modele tworzenia frakcji: ideologiczny oraz or-

ganizacyjny. Pierwszy opierał się na ścisłym podobieństwie ideowym partii, drugi na zrzeszaniu 
posłów o różnych poglądach w celu zwiększenia ich wpływu na prace PE. Zob. np. S. Hix, Ch. 
Lord, Political Parties in the European Union, Macmillan, London 1997, s. 94–96. Obecnie to 
rozróżnienie w zasadzie straciło aktualność. Związane jest to z jednej strony z otwarciem się frakcji 
na partie lokujące się po tej samej stronie sceny politycznej, ale często odbiegające od ich głów-
nej linii politycznej, a z drugiej – z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości o zakazie tworzenia 
frakcji przez deputowanych niepodzielających wspólnych poglądów, co w zasadzie uniemożliwia 
tworzenie frakcji technicznych.
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towarzyszyła zmiana kryterium ilościowego, określającego liczbę deputowanych po-
trzebnych do utworzenia frakcji. W latach 1973–2004 obowiązywała zasada, zgod-
nie z którą im więcej państw było reprezentowanych we frakcji, tym mniejsze były 
wymagania odnośnie do ilości tworzących ją deputowanych14. Później zrezygnowa-
no z tego różnicowania, określając minimalną liczbę deputowanych i liczbę państw, 
z których muszą pochodzić15. W VII kadencji Parlamentu (2009–2014) do utworze-
nia frakcji wymaganych jest 25 posłów reprezentujących co najmniej jedną czwartą 
państw członkowskich, co przy obecnym stanie członkostwa oznacza siedem z 27 
krajów16. W PE funkcjonuje siedem grup politycznych oraz deputowani niezrzeszeni.

4.2. Konstytucjonalizacja partii

„Konstytucjonalizacja”17 partii europejskich zapoczątkowana została Traktatem 
z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 r. Określono w nim rolę „partii politycz-
nych na poziomie europejskim”, uznając je za „ważny czynnik integracji w ramach 
Unii” oraz za podmioty, które „przyczyniają się do kształtowania europejskiej świa-
domości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii”18. Przepis ten z jednej strony 
można uznać za sukces, jakim było w ogóle dostrzeżenie instytucji partii w prawie 
traktatowym, z drugiej – krytykowany był za ogólnikowość i deklaratywny charak-
ter19. Sytuacja zmieniła się po przyjęciu Traktatu z Nicei (wszedł w życie w 2003 r.), 
w którym zobowiązano Radę do określenia statusu partii europejskich oraz zasad ich 
fi nansowania20.

14 Od 1999 r. frakcja nie mogła być tworzona przez deputowanych pochodzących z jednego 
państwa.

15 Więcej zob.: W. Gagatek, Status prawny partii politycznych w Parlamencie Europejskim, 
„Studia Europejskie” 2007, nr 2, s. 83–111.

16 Przy czym w przypadku gdy liczba członków frakcji spadnie poniżej 25 osób, Przewodni-
czący PE, w porozumieniu z Konferencją Przewodniczących, może zezwolić na jej istnienie do 
końca kadencji Parlamentu, z zastrzeżeniem, że posłowie nadal reprezentują przynajmniej jedną 
piątą państw członkowskich, a grupa istnieje od ponad roku; Regulamin Parlamentu Europejskie-
go, Siódma kadencja Parlamentu – grudzień 2009 r., http://www.europarl.europa.eu (dostęp: 2 XII 
2009 r.).

17 Terminu takiego używają na przykład J. Shaw i J.R. Day, The Constitutionalisation of Trans-
national Parties in the European Union, Full Report of Research Activities and Results, passim, 
http://www.esrcsocietytoday.ac.uk (dostęp: 10 XII 2009 r.); M. Jastrzębski używa określenia – re-
gulacja quasi-konstytucyjna, zob. M. Jastrzębski, Status prawny partii politycznych na poziomie 
europejskim [w:] T. Godlewski i in., Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy, Wydawnic-
two Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 147.

18 Art. 138 a, Treaty on European Union, Offi cial Journal C 191, 29.07.1992. 
19 F. Jasiński, C. Mik, Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) 2004/2003 z 4 listopada 2003 r. 

w sprawie przepisów o partiach politycznych na poziomie międzynarodowym oraz zasad dotyczą-
cych ich fi nansowania – komentarz, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 3, s. 287.

20 Art. 191, Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing 
the European Communities and certain related acts, signed at Nice, 26 February 2001, Offi cial 
Journal C 080, 10.03.2001.
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4.2.1. DEFINICJA „PARTII POLITYCZNEJ NA POZIOMIE EUROPEJSKIM”

W przyjętym na podstawie Traktatu z Nicei rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2003 r. 
zdefi niowano pojęcie „partii politycznej na poziomie europejskim”, przy czym warto 
zwrócić uwagę, iż jest ono konsekwentnie stosowane w prawie traktatowym i w tekś-
cie rozporządzenia. Używane zamiennie w niniejszej pracy określenia – europartie 
czy europejskie partie polityczne – stosowane są zarówno w komentarzach prawni-
czych, pracach naukowych, jak i w publicystyce. 

W myśl przepisów rozporządzenia za „partię polityczną na poziomie europej-
skim” można uznać „partię polityczną” lub „sojusz partii politycznych”, przy czym 
przez partię rozumie się „stowarzyszenie obywateli, które ma cele polityczne i jest 
uznane przez, lub ustalone zgodnie z porządkiem prawnym w przynajmniej jednym 
państwie członkowskim”, a przez stowarzyszenie partii „uporządkowaną współpra-
cę pomiędzy przynajmniej dwiema partiami politycznymi”21. Jak zauważa Wojciech 
Gagatek, w praktyce o status „partii politycznych na poziomie europejskim” ubiegają 
się sojusze partii, nie zaś partie polityczne22. Dostrzega to również Hans Herbert von 
Arnim, według którego fakt, że jak dotąd status „partii politycznej na poziomie euro-
pejskim” zyskują sojusze partii, a nie stowarzyszenia obywateli, sprawia, że nie ma 
mowy o osiągnięciu zbliżenia europartii do obywateli23.

Aby uzyskać status partii na poziomie europejskim, partia (lub sojusz partii) musi 
spełniać cztery warunki:

– posiadać osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma swoją 
siedzibę;

– być reprezentowana w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich przez 
członków PE lub parlamentów narodowych lub regionalnych lub zgromadzeń regio-
nalnych lub zebrać w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich co najmniej 
3% oddanych głosów (w każdym z tych państw) podczas ostatnich wyborów do PE;

– przestrzegać zasad, na których opiera się UE, mianowicie zasady wolności, 
demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa 
prawnego;

– uczestniczyć w wyborach do PE lub wyrazić taki zamiar24.
Wypełnianie pierwszych dwóch warunków weryfi kowane jest przez Parlament 

Europejski z urzędu, natomiast trzeciego na wniosek jednej czwartej członków PE 
reprezentujących co najmniej trzy frakcje. Czwarty warunek stanowi w zasadzie wy-
rażenie woli i nie jest weryfi kowany. 

21 Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad 
dotyczących ich fi nansowania, Dziennik Urzędowy UE, L 297/1, 15.11.2003.

22 W. Gagatek, Status prawny transnarodowych federacji partii politycznych w Unii Europej-
skiej, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2006, nr 4 (16), s. 10–11.

23 H.H. von Arnim, Europejska zmowa. Jak urzędnicy UE sprzedają naszą demokrację, Wekto-
ry, Wrocław 2009, s. 140–141, 143–145.

24 Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003…, op. cit.
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4.2.2. ZASADY FINANSOWANIA EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH

W rozporządzeniu określono również sposób podziału środków, zobowiązania partii 
związane z fi nansowaniem, a także rodzaje wydatków, jakie mogą być ponoszone 
ze środków UE. Co roku ustalana jest kwota przeznaczana na fi nansowanie partii 
– w 2010 r. jest to 11 075 000 euro25. Następnie 15% tej kwoty dzielone jest rów-
no pomiędzy partie, które zostały zakwalifi kowane do fi nansowania, natomiast 85% 
pomiędzy te partie, które mają swoich przedstawicieli w PE, proporcjonalnie do ich 
liczby. Pomimo że europartie nie muszą mieć swoich reprezentantów w Parlamencie, 
to zdecydowanie uprzywilejowane są te, które tworzą największe frakcje, do nich 
bowiem trafi a najwięcej unijnych środków26. W rozporządzeniu uczyniono zastrzeże-
nie, że fi nansowanie z budżetu UE nie może przekraczać 85% budżetu partii27. 

Partie mają obowiązek corocznego publikowania sprawozdań fi nansowych, nie 
mogą przyjmować darowizn: anonimowych, przekraczających 12 000 euro28, po-
chodzących od grup politycznych, władz publicznych oraz przedsiębiorstw, na któ-
re władze publiczne mają wpływ. Środki unijne mogą być wykorzystywane m.in. 
na wydatki administracyjne, wydatki związane z zebraniami, badaniami, analizami, 
informowaniem i publikacjami. Obejmują także koszty organizacji kampanii prowa-
dzonych przez partie na poziomie europejskim w związku w wyborami do PE. Nie 
mogą być jednak wykorzystywane do fi nansowania krajowych partii politycznych 
lub osób kandydujących29. Z kolei partie krajowe mogą przekazywać środki europar-
tiom, ale tylko do wysokości 40% rocznego budżetu partii na poziomie europejskim. 
Od wejścia w życie rozporządzenia zarejestrowano 13 europartii, do fi nansowania 
w 2010 r. zakwalifi kowano 10. 

Omawiane rozporządzenie zostało zmienione 18 grudnia 2007 r., przy czym no-
welizacja dotyczyła głównie wprowadzenia fi nansowanych z budżetu UE „fundacji 
politycznych na poziomie europejskim” oraz przepisów mających służyć zwiększe-
niu przejrzystości fi nansowania. Fundacje są pewnego rodzaju think thankami ściśle 
związanymi z europartiami, muszą również spełniać podobne warunki30. Utrata sta-

25 Grants from the European Parlament to political parties at the European level 2004–2010, 
14/04/2010, http://www.europarl.europa.eu (dostęp: 20 IV 2010 r.).

26 W 2010 r. EPP może uzyskać fi nansowanie do wysokości: 4 959 462 euro, PES: 3 395 323 
euro, ibidem.

27 W pierwotnej wersji omawianego rozporządzenia nr 2004/2003 było to 75%, zmiana nastąpiła 
wraz z nowelizacją rozporządzenia w 2007 r., zob.: Rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 
w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczą-
cych ich fi nansowania, Dziennik Urzędowy UE, L 343/5, 27.12.2007.

28 Partie mają obowiązek dostarczać listy darczyńców i darowizn, z wyjątkiem darowizn, któ-
rych wartość nie przekracza 500 euro rocznie na darczyńcę.

29 Pierwotna wersja rozporządzenia z 2003 r. nie przewidywała możliwości przeznaczania środ-
ków na kampanie przed wyborami do PE, wprowadzono ją dopiero w nowelizacji z 2007 r.

30 Więcej na temat fundacji na poziomie europejskim zob.: M. Jastrzębski, Status prawny…, 
op. cit., s. 140–142.
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tusu przez partię na poziomie europejskim oznacza, że z fi nansowania zostaje wyłą-
czona również fundacja. Eurofundacje mogą wydawać środki unijne na te same cele 
co partie, z wyjątkiem fi nansowania kampanii przed wyborami do PE. Fundacje nie 
mogą przekazywać środków europartiom, mogą jednak być przez nie fi nansowane do 
wysokości 40% swojego budżetu. Od wejścia w życie znowelizowanych przepisów 
rozporządzenia zarejestrowano 11 fundacji, przy czym w 2010 r. jedynie dziewięć 
z nich uzyska fi nansowanie; zarezerwowano na ten cel 7 140 000 euro31. Głównymi 
benefi cjentami zostaną fundacje powiązane z największymi partiami32.

II. Charakterystyka współczesnego systemu partyjnego

Europejskie partie polityczne dążą do wpływania na proces decyzyjny UE na róż-
nych jego etapach – poprzez współpracujących z nimi członków Komisji, Rady Unii 
Europejskiej czy Rady Europejskiej, niemniej jednak ciągle głównym obszarem ich 
aktywności wydaje się Parlament Europejski. Z tego powodu w rozważaniach po-
święconych europejskiemu systemowi partyjnemu na obecnym etapie jego rozwo-
ju za punkt wyjścia przyjęto frakcje, a w dalszej kolejności stojące za nimi partie 
i fundacje na poziomie europejskim. Na ogół frakcja współpracuje z europartią, a ta 
z kolei tworzy swoją fundację na poziomie europejskim. Jednak – jak już wspo-
mniano – obecnie (kwiecień 2010) istnieje siedem frakcji, do tej pory utworzono 
13 europatii33 oraz 11 eurofundacji34. Różnice w liczbach wynikają z tego, że: po 
pierwsze – z niektórymi frakcjami współpracują dwie partie lub jedna partia stanowi 
zaplecze dla dwóch frakcji, po drugie – nie wszystkie partie mają swoje reprezentacje 
w PE (frakcje), po trzecie – niektóre partie nie utworzyły fundacji. Warto też zwró-
cić uwagę na fakt, że na skutek zniknięcia bądź reorganizacji niektórych frakcji po 
ostatnich wyborach w 2009 r. prawo do fi nansowania utraciły współpracujące z nimi 
partie i fundacje, ponieważ przestały spełniać analizowane już wymogi ilościowe 
konieczne do uzyskania środków z budżetu UE.

31 Grants from the European Parlament to political foundations at the European level 2008–
–2010, 4.04.2010, http://www.europarl.europa.eu (dostęp: 20 IV 2010 r.).

32 Fundacja powiązana z EPP uzyska fi nansowanie do wysokości 1 344 892 euro, z PES: 
1 208 436 euro, ibidem.

33 Z czego 10 zakwalifi kowanych do fi nansowania w 2010 r.; dwie istniejące, ale nie fi nanso-
wane; jedna zlikwidowana.

34 Z czego dziewięć zakwalifi kowanych do fi nansowania w 2010 r.; jedna istniejąca, ale nie 
fi nansowana; jedna zlikwidowana.
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Tabela 30. Struktury partyjne na płaszczyźnie europejskiej (frakcje, partie, fundacje)

Frakcje w Parlamencie 
Europejskim

Partie polityczne na pozio-
mie europejskim

Orientacja 
polityczna

Fundacje polityczne na 
poziomie europejskim

Grupa Europejskiej Partii 
Ludowej (Chrześcijańscy 
Demokraci) (EPP)

Europejska Partia Ludowa 
(EPP)

Chadecy
i inne partie centroprawi-
cowe

Centre for European Studies

Grupa Postępowego Sojuszu 
Socjalistów i Demokratów 
w Parlamencie Europejskim 
(S&D)

Partia Europejskich Socjalis-
tów (PES)

Socjaldemokraci Foundation for European 
Progressive Studies

Grupa Porozumienia Libera-
łów i Demokratów na rzecz 
Europy (ALDE) 

Europejska Partia Liberalno-
-Demokratyczna i Reforma-
torska (ELDR)

Liberałowie European Liberal Forum

Europejska Partia Demokra-
tyczna (EDP)

Demokraci Institute of European 
Democrats

Grupa Zielonych / Wolne 
Przymierze Europejskie 
(GREENS / EFA) 

Europejska Partia Zielonych 
(EGP)

Zieloni Green European Institute

Wolne Przymierze Europej-
skie (EFA)

Regionaliści Center Maurits Coppieters

Grupa Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów 
(ECR)

Porozumienie Europejskich 
Konserwatystów i Reforma-
torów (AECR)

Konserwatyści New Direction – Foundation 
for European Reform

Porozumienie na rzecz 
Europy Narodów (AEN)*

Eurorealiści Europa Osservatorio Sulle 
Politiche Dell’unione

Konfederacyjna Grupa Zjed-
noczonej Lewicy Europejskiej 
/ Nordycka Zielona Lewica 
(GUE / NGL)

Partia Europejskiej Lewicy 
(PEL)

Komuniści i niesocjalistycz-
na lewica

Transform Europe

Europa Wolności i Demokra-
cji (EFD)

Porozumienie na rzecz 
Europy Narodów (AEN)*

Eurorealiści Europa Osservatorio Sulle 
Politiche Dell’unione

— Demokraci UE (EUD)** Eurosceptycy Foundation for EU De-
mocracy

— Europejski Chrześcijański 
Ruch Polityczny (ECPM)

Chadecja —

— Partia Libertas Prawica
Eurorealiści

—

Porozumienie Niezależnych 
Demokratów w Europie 
(AIDE)
(rozwiązana 31 XII 
2008 r.)**

Eurosceptycy Foundation Politique Euro-
peenne Pour La Democratie
(zlikwidowana)

* Partia w VI kadencji PE (2004–2009) powiązana z nieistniejącą obecnie frakcją eurorealistów Unia na rzecz Europy Naro-
dów, obecnie część jej członków współpracuje z frakcją ECR, a część z EFD.
** Partia w VI kadencji PE (2004–2009) częściowo powiązana z nieistniejącą obecnie eurosceptyczną frakcją Niepodległość 
i Demokracja, obecnie trudno wskazywać na jej związki z eurosceptyczną EFD.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony PE, http://www.europarl.europa.eu (dostęp: 14 IV 2010 r.), 
kursywą zaznaczono partie i fundacje, które nie są fi nansowane w 2010 r.
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Relacje pomiędzy frakcjami w PE kształtują się inaczej niż w parlamentach kra-
jowych, co spowodowane jest wspominaną już odmiennością układu instytucjonal-
nego UE w porównaniu z systemami państw członkowskich, ale także podziałami 
politycznymi charakterystycznymi dla płaszczyzny europejskiej. Oprócz typowego 
dla poszczególnych państw podziału na lewicę i prawicę w PE widoczne jest rozbicie 
ze względu na stosunek do integracji europejskiej35. Jej zwolennicy zdecydowanie 
dominują, a siły eurosceptyczne wydają się mieć niewielkie znaczenie. Niemniej jed-
nak wśród stronników integracji obok euroentuzjastów są też tacy, którzy nie kwe-
stionując potrzeby współpracy, nie zgadzają się z jej obecnym kształtem. 

Warto też wspomnieć, że wobec konsensualnych mechanizmów podejmowa-
nia decyzji w PE wymuszonych faktem, iż zazwyczaj wymagana jest bezwzględna 
większość głosów, podział na lewicę i prawicę jest mniej wyraźny niż w państwach 
narodowych. Przejawia się to m.in. częstym zawieraniem tzw. „wielkich koalicji” 
tworzonych przez chadeków i socjalistów, zwłaszcza w kwestii obsadzania głów-
nych stanowisk w PE. Stąd relacje pomiędzy frakcjami określane są czasem jako 
parlamentarny oligopol, a cały system partyjny jako „dwie partie i reszta” (two plus 
several)36. Z drugiej jednak strony S. Hix na podstawie prowadzonych badań em-
pirycznych dowodzi, że rośnie zarówno spójność poszczególnych frakcji, jak i ry-
walizacyjność systemu partyjnego, co oznacza, że – pomimo częstego zawierania 
„wielkich koalicji” – podział na lewicę i prawicę przybiera na sile37.

Od początku istnienia organu przedstawicielskiego w integrującej się Europie do-
minują dwie frakcje, które stanowią trzon europejskiego systemu partyjnego: chade-
cka i socjalistyczna. Obok tych tzw. dużych grup politycznych status frakcji średniej 
zyskali liberałowie. Pozostałe rodziny partyjne tworzą mniejsze grupy, niemniej jed-
nak są stale obecne w PE. Dotyczy to zielonych, którzy współpracują z regionalista-
mi, komunistów, eurosceptyków, konserwatystów oraz skrajnej prawicy, przy czym 
dwie ostatnie nie zawsze posiadają własne frakcje. Konserwatyści współtworzyli 
grupę z chadekami, a deputowani skrajnej prawicy, nie spełniając kryteriów iloś-
ciowych potrzebnych do utworzenia frakcji, zasiadali wśród deputowanych niezrze-
szonych. Przegląd frakcji obecnych w PE na początku VII kadencji (po wyborach 
2009 r.) wygląda następująco:

35 Na temat podziałów istniejących w PE oraz relacji pomiędzy nimi zob. np.: G. Marks, 
M.R. Steenbergen (eds), European integration and political confl ict, Cambridge University Press, 
Cambridge 2004, s. 7–8.

36 S. Hix, A.G. Noury, G. Roland, Democratic politics in the European Parliament, Cambridge 
University Press, Cambridge 2007, s. 21–26.

37 Zdaniem Simona Hixa et al. rosnąca spójność frakcji jest skorelowana ze wzrostem rywa-
lizacyjności systemu, przejawiającym się m.in. w spadku częstotliwości zawiązywania „wielkiej 
koalicji”. Wraz ze wzrostem spójności frakcji rośnie również rywalizacja pomiędzy partiami i na 
odwrót – mniejsza spójność wiąże się ze zmniejszeniem współzawodnictwa, czego przejawem 
może być zawieranie „wielkiej koalicji”. Było to wyraźnie widoczne zwłaszcza w III kadencji PE, 
kiedy zaobserwowano mniejszą spójność wewnątrz poszczególnych frakcji w porównaniu z in-
nymi kadencjami, a zarazem największą częstotliwość zawiązywania sojuszy przez dwie główne 
partie; ibidem, s. 87–104, 158–159.
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Tabela 31. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z 4–7 czerwca 2009 r. (liczba mandatów)

Frakcje 
w PE

Państwa

EPP S&D ALDE GREENS / EFA ECR GUE / NGL EFD NA Razem

Austria 6 4 0 2 0 0 0 5 17
Belgia 5 5 5 4 1 0 0 2 22
Bułgaria 6 4 5 0 0 0 0 2 17
Cypr 2 2 0 0 0 2 0 0 6
Czechy 2 7 0 0 9 4 0 0 22
Dania 1 4 3 2 0 1 2 0 13
Estonia 1 1 3 1 0 0 0 0 6
Finlandia 4 2 4 2 0 0 1 0 13
Francja 29 14 6 14 0 5 1 3 72
Grecja 8 8 0 1 0 3 2 0 22
Hiszpania 23 21 2 2 0 1 0 1 50
Holandia 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Irlandia 4 3 4 0 0 1 0 0 12
Litwa 4 3 2 0 1 0 2 0 12
Luksemburg 3 1 1 1 0 0 0 0 6
Łotwa 3 1 1 1 1 1 0 0 8
Malta 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Niemcy 42 23 12 14 0 8 0 0 99

Polska 28 7 0 0 15 0 0 0 50
Portugalia 10 7 0 0 0 5 0 0 50
Rumunia 14 11 5 0 0 0 0 3 33
Słowacja 6 5 1 0 0 0 1 0 13
Słowenia 3 2 2 0 0 0 0 0 7
Szwecja 5 5 4 3 0 1 0 0 18
Węgry 14 4 0 0 1 0 0 3 22
Wielka Brytania 0 13 11 5 25 1 13 4 72
Włochy 35 21 7 0 0 0 9 0 72
Razem 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, http://www.europarl.europa.eu 
(dostęp: 15 XII 2009 r.).

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (Europe-
an People’s Party, EPP) składa się z 265 deputowanych z 26 państw (wszystkich 
z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). Frakcja istnieje od 1953 r., pod obecną nazwą od lat 
70., co wiązało się z utworzeniem w 1976 r. pozaparlamentarnej Europejskiej Par-
tii Ludowej wykazującej wszelkie cechy transnarodowej federacji38. Obecnie EPP 

38 J. Wahl, Czym jest Europejska Partia Obywatelska i do czego zmierza, Wydawnictwo „Wo-
kół nas”, Gliwice 1998, passim.
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posiada status partii politycznej na poziomie europejskim39. Frakcja chrześcijańska 
do 1975 r. stanowiła główną siłę w PE, a następnie na skutek rozszerzania procesu 
integracji na nowe kraje, w których nie było liczących się partii chadeckich, spadła 
na drugą pozycję, by w 1999 r. odzyskać pozycję lidera, którym pozostaje do dziś. 
Było to możliwe dzięki reorientacji dokonanej przez EPP na Kongresie w Atenach 
w 1992 r. Zdecydowano się wówczas odejść od zasady, że członkami federacji mogą 
być tylko partie chadeckie, a frakcji – deputowani wywodzący się z tych partii, na 
rzecz otwarcia się na współpracę z innymi siłami centroprawicowymi i prawicowy-
mi, wyznającymi podobne zasady40. 

Większość dużych partii reprezentujących prawą stronę sceny politycznej zde-
cydowała się na członkostwo zarówno we frakcji, jak i w federacji. Niektóre partie 
nawiązały jednak współpracę jedynie na poziomie frakcji, nie udzielając poparcia 
postulatom programowym federacji EPP, zwłaszcza w kwestii przyszłości integracji. 
Mowa tu przede wszystkim o brytyjskich i czeskich konserwatystach. Z myślą o nich 
do nazwy frakcji dodano w 1999 r. drugi człon – odtąd jej nazwa brzmiała Grupa 
Europejskiej Partii Ludowej – Europejscy Demokraci (European People’s Party – 
European Democrats, EPP–ED) i przyznano tym ostatnim prawo do promowania 
i rozwijania odmiennych poglądów w sprawach konstytucyjnych i instytucjonalnych 
w stosunku do przyszłości Europy. Po wyborach w 2009 r. konserwatyści utworzyli 
własną frakcję, z nazwy grupy chadeckiej usunięto więc określenie Europejscy De-
mokraci.

EPP nawiązuje w swoich programach do myśli współczesnej chrześcijańskiej de-
mokracji z jej wizją człowieka i społeczeństwa, podkreślając przy tym ideę odpowie-
dzialnej wolności, wspólnotowości, zasadę subsydiarności i solidaryzmu społeczne-
go. W kwestiach gospodarczych opowiada się za społeczną gospodarką rynkową, 
zwracając jednocześnie uwagę na kwestie ekologiczne. Chadecy są zwolennikami 
ścisłej integracji, dążą do nadania Unii Europejskiej kształtu federacji. W czasie, kie-
dy we frakcji reprezentowani byli konserwatyści, istniały różnice odnośnie do wizji 
integracji, a także kwestii ekonomicznych. Konserwatyści opowiadają się bowiem 
bardziej dogmatycznie za rozwiązaniami rynkowymi i krytykują nadmiar regulacji 
europejskich41. Po ich wystąpieniu spójność frakcji EPP niewątpliwie wzrośnie.

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Eu-
ropejskim, występująca także pod skróconą nazwą Socjaliści i Demokraci (Group 
of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, 
Socialists & Democrats, S&D), składa się ze 184 deputowanych z wszystkich 27 
państw członkowskich. Frakcja istnieje od 1953 r., przy czym kilkakrotnie zmieniała 

39 Więcej na temat partii EPP zob. ofi cjalna strona: http://www.epp.eu.
40 Więcej na temat frakcji EPP zob. ofi cjalna strona: http://www.eppgroup.eu.
41 Więcej na temat różnic pomiędzy konserwatystami i chadekami zob.: B. Kosowska-Gąstoł, 

Koncepcje integracji europejskiej w programach patii chrześcijańsko-demokratycznych i konser-
watywnych [w:] H. Stys (red.), Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku, Instytut Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, Toruń 2008, s. 195–207.



404

Beata Kosowska-Gąstoł

nazwę. Pod obecną występuje od 2009 r.42 Zrzesza partie socjalistyczne, socjalde-
mokratyczne, demokratyczne i partie pracy. W latach 1975–1999 była największą 
frakcją, poza wspomnianym okresem dominacji stanowiła drugą siłę w PE. W 1974 r. 
utworzono pozaparlamentarną Konfederację Partii Socjalistycznych WE, która 
w 1992 r. przekształcona została w Partię Europejskich Socjalistów (Party of Eu-
ropean Socialists, PES)43, a następnie uzyskała status partii politycznej na poziomie 
europejskim, stanowiąc zaplecze dla frakcji44. 

Socjaliści i Demokraci, zrzeszając posłów o poglądach centrolewicowych, sta-
nowią frakcję o dużym stopniu spójności. Głoszą hasła typowe dla współczesnej 
lewicy, wzbogacając agendę UE o kwestie socjalne. Akceptują gospodarkę ryn-
kową, nie zgadzają się jednak na wycofanie państwa z ingerencji w wolny rynek. 
Pojawiają się różnice w poglądach na zakres interwencjonizmu państwowego. Na 
jednym biegunie lokują się partie, które chcą go ograniczyć do niezbędnego mini-
mum (zwłaszcza brytyjska, niemiecka oraz niektóre z państw Europy Środkowo-
-Wschodniej), na drugim – ugrupowania skłonne przypisywać państwu większą rolę 
w kwestiach gospodarczych i społecznych (zwłaszcza socjaliści francuscy). Podział 
nie istnieje w kwestii poglądów na temat integracji. Socjaliści lansują koncepcję Sta-
nów Zjednoczonych Europy, aczkolwiek i tu można wskazać partie, które podchodzą 
do niej z większym entuzjazmem, i takie, które zaledwie ją akceptują45.

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (Group of 
the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE) składa się z 84 deputo-
wanych z 19 państw członkowskich. Grupa formalnie działa od 1953 r., aczkolwiek 
pod różnymi nazwami. Obecna przyjęta została po wyborach w 2004 r. Liberałowie 
nawiązali wówczas współpracę strukturalną z demokratami, z którymi do dziś po-
zostają we wspólnej frakcji, czego wyrazem jest nowa nazwa46. Poza parlamentem 
ALDE współpracuje z dwiema partiami na poziomie europejskim: Europejską Partią 
Liberalno-Demokratyczną i Reformatorską (European Liberal Democrat and Re-
form Party, ELDR) oraz Europejską Partią Demokratyczną (European Democratic 
Party, EDP). 

Początki pierwszej sięgają 1976 r., kiedy utworzono transnarodową Europejską 
Federację Partii Liberalno-Demokratycznych. W latach 80., po przystąpieniu Par-
tii Socjaldemokratycznej z Portugalii, do jej nazwy dodano trzeci człon, tworząc 
ELDR. W 1993 r. federacja przekształciła się w partię, co znalazło odzwierciedlenie 
w nazwie: Europejska Partia Liberalno-Demokratyczna i Reformatorska – skrót 

42 Wcześniej nazwa frakcji była identyczna jak nazwa europartii – Partia Europejskich Socja-
listów. Na skutek zmian we włoskim systemie partyjnym i utworzenia tam Partii Demokratycznej, 
w skład której weszły partie lewicowe, ale też chadeckie, te ostatnie sprzeciwiały się przystąpieniu 
ich deputowanych do frakcji określanej jako grupa socjalistów, stąd zmiana nazwy polegająca na 
dodaniu do niej określenia demokraci.

43 Na temat historii PES zob.: S. Hix, U. Lesse, Shaping a Vision. A History of the Party of Eu-
ropean Socialists. 1957–2002, Party of European Socialists, Brussels 2002, passim.

44 Więcej na temat partii PES zob. ofi cjalna strona: http://www.pes.org.
45 Więcej na temat frakcji S&D zob. ofi cjalna strona: http://www.socialistsanddemocrats.eu.
46 Więcej na temat frakcji ALDE zob. ofi cjalna strona: http://www.alde.eu.
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pozostał bez zmian47. Obecnie ugrupowanie posiada status partii politycznej na po-
ziomie europejskim48. Z kolei Europejska Partia Demokratyczna została utworzo-
na w 2004 r. od razu jako partia na poziomie europejskim. Jest ugrupowaniem cen-
trowym o silnie proeuropejskim nastawieniu, stawia sobie za cel walkę z rosnącymi 
– zdaniem jej działaczy – wpływami eurosceptyków w instytucjach UE49. Określa 
siebie jako partię, która chce reprezentować ludzi niebędących ani konserwatystami, 
ani socjalistami, porównuje się przy tym do amerykańskiej Partii Demokratycznej50. 

Zrzeszone we frakcji partie różnią się między sobą głównie w kwestii ustalenia 
odpowiednich relacji na linii państwo–gospodarka. Jednym bliski jest neoliberalizm, 
inne skłonne są przypisywać państwu więcej funkcji, zbliżając się do liberalizmu 
socjalnego. Mniej kontrowersji wzbudza kwestia tempa i kształtu integracji, frakcja 
zrzesza bowiem zdecydowanych euroentuzjastów. 

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie (Group of the Greens / Eu-
ropean Free Alliance, GREENS / EFA) składa się z 55 deputowanych z 14 państw. 
Jest frakcją o charakterze konfederacyjnym, zrzesza bowiem przedstawicieli dwóch 
rodzin – zielonych i regionalistów. W obecnym kształcie funkcjonuje od 1999 r.51 
Poza parlamentem współpracuje z dwiema partiami na poziomie europejskim: 
Europejską Partią Zielonych (European Green Party, EGP) oraz Wolnym Przy-
mierzem Europejskim (European Free Alliance, EFA). Początki pierwszej sięgają 
1979 r., kiedy przed wyborami do PE utworzono Koordynację Europejskich Partii 
Zielonych i Radykalnych, nie udało jej się jednak dostać do parlamentu ani nawet 
przyjąć wspólnej platformy wyborczej. W 1984 r. ukonstytuowała się Europejska 
Koordynacja Partii Zielonych, przemianowana w 1993 r. na Europejską Federację 
Partii Zielonych52. W 2004 r. zmieniła nazwę na obecną, uzyskując zarazem status 
europartii53. Z kolei Wolne Przymierze Europejskie utworzone zostało w 1981 r. 
jako paneuropejski sojusz polityczny, a od 2004 r. posiada status partii na poziomie 
europejskim. Zrzesza partie regionalne, które domagają się niepodległości, autono-
mii lub samorządu dla swojego regionu czy kraju54. EFA jest sojuszem partii postę-
powych, stąd nie wszystkie ugrupowania regionalne znajdują tu pole do działania55.

Za polityczną płaszczyznę współpracy w ramach frakcji uznano wartości lewi-
cowo-libertariarne. Współpracujące w niej partie przywiązują dużą wagę do praw 
człowieka (w tym praw imigrantów), zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości 
społecznej. Dużo miejsca w ich programach zajmują postulaty środowiskowe, a tak-

47 Więcej na temat partii ELDR zob. ofi cjalna strona: http://www.eldr.org.
48 P. Fiala, M. Mareš, P. Sokol, Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni, Barrister 

& Proncipal, Brno 2007, s. 89–105.
49 Ibidem, s. 107–113.
50 Więcej na temat partii EDP zob. ofi cjalna strona: http://www.pde-edp.net.
51 Więcej na temat frakcji Greens/EFA zob. ofi cjalna strona: http://www.greens-efa.org.
52 P. Fiala, M. Mareš, P. Sokol, Eurostrany…, op. cit., s. 115–127.
53 Więcej na temat partii EGP zob. ofi cjalna strona: http://europeangreens.eu.
54 P. Fiala, M. Mareš, P. Sokol, Eurostrany…, op. cit., s. 129–141.
55 Więcej na temat partii EFA zob. ofi cjalna strona: http://www.e-f-a.org.
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że decentralizacja i ochrona różnorodności kulturowej i językowej Europy. Stosu-
nek współpracujących we frakcji partii do integracji ewoluował – od sceptycyzmu 
głoszonego w latach 70., poprzez proponowanie alternatywnych wizji zjednoczonej 
Europy – neutralnej i zdecentralizowanej – w latach 80., aż do akceptacji integracji 
połączonej z żądaniami jej demokratyzacji w latach 90. Pomiędzy partiami człon-
kowskimi występują w tym zakresie pewne różnice.

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (European Conserva-
tives and Reformists Group, ECR) to frakcja zrzeszająca 54 deputowanych z ośmiu 
państw członkowskich, przy czym niektóre partie reprezentowane są przez pojedyn-
czych deputowanych. Grupa ECR ukonstytuowała się po wyborach w 2009 r.56 Część 
tworzących ją partii konserwatywnych w poprzednich kadencjach PE współdziałała 
we wspólnej frakcji z chadekami (EPP–ED), inne partie należały do nieistniejącej już 
grupy Unia na rzecz Europy Narodów (Union for Europe of the Nations, UEN), zrze-
szającej konserwatystów i tzw. eurorealistów. Konserwatyści brytyjscy już w trakcie 
poprzedniej kadencji nosili się z zamiarem utworzenia własnej grupy – sprzyjało 
temu rozszerzenie UE przeprowadzone w 2004 r., bowiem właśnie w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej znaleźli partnerów do współpracy parlamentarnej. 

Frakcja współpracuje z pozaparlamentarną partią polityczną na poziomie euro-
pejskim – Porozumieniem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (Al-
liance of European Conservatives and Reformists, AECR), utworzonym w 2009 r.57 
Jako że część deputowanych należących obecnie do ECR w poprzedniej kadencji 
należała do UEN i współpracowała ze związaną z nią europartią – Porozumieniem 
na rzecz Europy Narodów (Alliance for Europe of the Nations, AEN) – również 
po wyborach zachowała z nią związki. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że część 
partii zrzeszonych w AEN i mających swoich przedstawicieli w UEN nie zdołała 
wprowadzić swoich przedstawicieli do PE, pozostałe podzieliły się pomiędzy frakcję 
ECR oraz eurosceptyczną frakcję – Europa Wolności i Demokracji (EFD). AEN wy-
daje się więc stanowić częściowo zaplecze dla ECR, częściowo dla EFD. Ponieważ 
ugrupowanie po wyborach nie spełniało wymogów ilościowych, pozbawione zostało 
fi nansowania w 2010 r. Obecnie partia wydaje się być w stanie rozpadu, o czym 
świadczy m.in. likwidacja jej strony internetowej. 

Grupa ECR głosi uznanie dla tradycyjnych wartości konserwatywnych. Od cha-
deków odróżnia ją duża ostrożność, z jaką podchodzi do procesów integracji europej-
skiej. Opowiada się za współpracą państw narodowych, odrzuca wizje federalizacji 
Europy oraz wzmocnienia instytucji unijnych, dążąc do tego, aby decyzje każdora-
zowo należały do państw członkowskich. Partie zrzeszone w ECR różnią się pod 
względem poglądów na gospodarkę; obok zagorzałych zwolenników wolnego rynku, 
we frakcji są też sympatycy interwencjonizmu państwowego i rozwijania koncepcji 
państwa opiekuńczego.

56 Więcej na temat frakcji ECR zob. ofi cjalna strona: http://www.ecrgroup.eu.
57 Partia AECR nie posiada na razie swojej strony, informacje na jej temat można znaleźć na 

stronie frakcji, ibidem.
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Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zie-
lona Lewica (Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left, 
GUE / NGL) to frakcja zrzeszająca 35 deputowanych z 13 państw członkowskich. 
Ma charakter konfederacji, w której współpracują z sobą przedstawiciele partii ko-
munistycznych i innych niesocjalistycznych partii lewicowych oraz reprezentanci 
partii ekologicznych ze Skandynawii58. Frakcja komunistyczna obecna była w zgro-
madzeniu parlamentarnym już od lat 70., przejściowo funkcjonowały nawet dwie 
grupy komunistyczne – jedna kierowana przez partię francuską, druga przez wło-
ską. Obecną postać grupa przybrała w latach 90.59 Poza PE współpracuje z dwiema 
organizacjami – utworzoną w 2004 r. Partią Europejskiej Lewicy (Party of the 
European Left, PEL), zrzeszającą komunistów, która posiada status partii na pozio-
mie europejskim60, oraz założonym w tym samym roku Porozumieniem Nordyckiej 
Zielonej Lewicy (Nordic Green Left Alliance, NGLA), które pozostaje konfederacją 
partii narodowych61. Deputowani wybrani z list NGLA należą do frakcji GUE / NGL, 
ale także częściowo do grupy Greens / EFA.

W dokumentach frakcji odnaleźć można wiele haseł typowych dla lewicy – prze-
de wszystkim potrzebę zwrócenia większej uwagi na kwestie socjalne, zapewnienie 
równych praw wszystkim ludziom ze zwróceniem szczególnej uwagi na sytuację 
kobiet. Często pojawia się także postulat większej solidarności z państwami rozwija-
jącymi się, a także hasła ekologiczne i pacyfi styczne. 

Europa Wolności i Demokracji (Europe of Freedom and Democracy Group, 
EFD) zrzesza 32 deputowanych z dziewięciu państw członkowskich. Pod obecną na-
zwą istnieje od ostatnich wyborów w 2009 r.62 Jako frakcja eurosceptyczna ma swoją 
tradycję, chociażby w postaci istniejącej w poprzedniej kadencji grupy Niepodleg-
łość i Demokracja, czy wcześniej – Europa Demokracji i Różnorodności. Pomimo że 
istnienie frakcji eurosceptycznej wydaje się stanowić trwały element europejskiego 
krajobrazu parlamentarnego, warto zwrócić uwagę na jej płynność. W zasadzie po 
każdych wyborach zmienia się skład grupy; tworzące ją partie albo nie dostają się do 
PE, albo zawierają inne sojusze; z drugiej strony frakcja jest zasilana nowymi partia-
mi. Trudno jednoznacznie również określić związki frakcji z pozaparlamentarnymi 
organizacjami. W poprzedniej kadencji PE funkcjonowały dwie eurosceptyczne par-
tie na poziomie europejskim: Porozumienie Niezależnych Demokratów w Europie 
oraz Demokraci UE63. Pierwsza została rozwiązana, druga wprawdzie nadal istnieje, 
ale nie wykazuje związków z eurosceptyczną frakcją – oba podmioty złożone są 
z różnych partii krajowych. W pewnym sensie częściowo za zaplecze frakcji uznać 
można wspominane już Porozumienie na rzecz Europy Narodów. Niemniej jednak 

58 P. Fiala, M. Mareš, P. Sokol, Eurostrany…, op. cit., s. 145–164.
59 Więcej na temat frakcji GUE / NGL zob. ofi cjalna strona: http://www.guengl.eu.
60 Więcej na temat partii PEL zob. ofi cjalna strona: http://www.european-left.org.
61 Więcej na temat organizacji ANGL zob. ofi cjalna strona: http://www.nordic-green-left-

alliance.org.
62 Więcej na temat frakcji EFD zob. ofi cjalna strona: http://www.efdgroup.eu.
63 P. Fiala, M. Mareš, P. Sokol, Eurostrany…, op. cit., s. 183–189.
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pozbawiona fi nansowania w 2010 r. europartia rozbita pomiędzy dwie frakcje wydaje 
się tracić na znaczeniu.

Zrzeszeni we frakcji deputowani różnią się pod względem wyznawanych poglą-
dów; tym, co ich łączy, jest sceptyczna ocena integracji europejskiej. Jednak również 
tutaj obok partii domagających się wystąpienia państwa ich pochodzenia z Unii Eu-
ropejskiej, jak np. Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, działają partie, 
które nie są aż tak daleko posunięte w swoim radykalizmie.

Dokonując przeglądu struktur partyjnych aktywnych w obrębie UE, warto wspo-
mnieć o organizacjach posiadających status partii na poziomie europejskim, które nie 
są powiązane z żadną z frakcji. Do tej grupy należy zaliczyć wymieniane już euro-
sceptyczne partie: Demokraci UE (EU Democrats, EUD)64 oraz Porozumienie Nie-
zależnych Demokratów w Europie (Alliance of Independent Democrats in Europe, 
AIDE). Obie założone zostały w 2005 r., w poprzedniej kadencji współpracowały 
z grupą Niepodległość i Demokracja. Obecnie pierwsza nie współpracuje z żadną 
frakcją, a druga została rozwiązana. W ostatnich latach powstały też dwie nowe par-
tie. W 2008 r. w Irlandii powołano do życia organizację Libertas, która następnie 
uzyskała status europartii, w 2010 r. nie została zakwalifi kowana do fi nansowania 
z budżetu UE. Jako ostatni spośród obecnie istniejących status partii na poziomie eu-
ropejskim w 2010 r. zyskał Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (European 
Christian Political Movement, ECPM)65. Jest to struktura istniejąca od 2002 r., składa 
się z partii i organizacji chadeckich, w PE nie współpracuje z żadną frakcją.

* * *

Pojęcie europejskiego systemu partyjnego jest często używane, ale rzadko defi nio-
wane. Jak już wspomniano na wstępie, pojawiają się wątpliwości dotyczące w ogó-
le zasadności stosowania tego terminu. Jeżeli przyjmiemy, że system partyjny może 
funkcjonować jedynie w obrębie państwowego systemu politycznego, to oczywiście 
mówienie o europejskim systemie partyjnym jest bezzasadne. Jednak gdy potraktu-
jemy go zgodnie z klasycznymi defi nicjami Maurice’a Duvergera czy Giovanniego 
Sartoriego, jako ogół relewantnych partii politycznych oraz relacji pomiędzy nimi, 
to tak rozumiany system może być też rozpatrywany na płaszczyźnie europejskiej66. 
Należy przy tym pamiętać, że europejskie organizacje partyjne są partiami sui generis.

Wydaje się, że o europejskim systemie partyjnym można mówić w szerszym 
i węższym znaczeniu. Pierwsze obejmować będzie wszelkie instytucje partyjne dzia-
łające w Europie, a więc różnego rodzaju paneuropejskie organizacje partii, struktury 
posiadające status „partii politycznej na poziomie europejskim”, a także grupy poli-
tyczne w Parlamencie Europejskim oraz w innych zgromadzeniach parlamentarnych. 
W węższym znaczeniu europejski system partyjny odnosi się wyłącznie do działań 

64 Więcej na temat partii EUD zob. ofi cjalna strona: http://eudemocrats.org.
65 Więcej na temat partii ECPM zob. ofi cjalna strona: http://www.ecpm.info/en.
66 Więcej na temat defi nicji europejskiego systemu partyjnego zob.: P. Fiala, M. Mareš, P. So-

kol, Eurostrany…, op. cit., s. 217–221.
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partii w ramach struktur Unii Europejskiej. Tak właśnie został potraktowany w ni-
niejszym opracowaniu. Zwraca przy tym uwagę duża stabilizacja systemu partyjnego 
UE, polegająca na tym, że do Parlamentu Europejskiego dostają się od lat niezmien-
nie te same siły polityczne, reprezentujące główne europejskie rodziny partyjne. 
Trzon systemu tworzą chadecy, którym udało się przyciągnąć do współpracy główne 
europejskie partie centroprawicowe, oraz socjaldemokraci. Trzecią siłę stanowią li-
berałowie. Jednak wobec specyfi ki systemu UE, ograniczonych kompetencji PE oraz 
podejmowania przez niego w wielu kwestiach decyzji bezwzględną większością, nie 
wykształcił się trwały podział na większość rządzącą i opozycję. Koalicje budowa-
ne są do poszczególnych głosowań, przy czym często dochodzi do zawierania tzw. 
„wielkiej koalicji” chadecji i socjaldemokracji, co osłabia rywalizacyjność systemu 
i nie służy polityzacji UE.

Przyszłości europejskich partii politycznych nie można rozpatrywać w oderwa-
niu od rozwoju instytucjonalnego UE. Na pewno rozwojowi europartii służyłoby za-
kładane przez koncepcje federalistyczne zwiększenie kompetencji PE oraz ułożenie 
relacji pomiędzy legislatywą (Parlament) a egzekutywą (Komisja Europejska), po-
dobnie jak ma to miejsce w państwach narodowych. Prowadziłoby to do zawierania 
trwałych koalicji i służyłoby wykształceniu mechanizmów rywalizacyjnych. Zda-
niem Torstena Oppellanda mogłoby to osłabić podział integracja versus suwerenność 
narodowa67. Na sile przybrałby podział lewica–prawica, dochodziłoby do zawiązy-
wania koalicji centrolewicowych (socjalistów z zielonymi i/lub komunistami) oraz 
centroprawicowych (chadeków z liberałami, ewentualnie konserwatystami).

Szansą na wzrost znaczenia europartii mogłoby być także wprowadzenie jedno-
litej ordynacji wyborczej dla całej UE oraz zwrócenie większej uwagi na członko-
stwo indywidualne. Zgodnie z prawem traktatowym partie na poziomie europejskim 
wprawdzie „przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej 
i wyrażania woli obywateli Unii”, niemniej jednak w praktyce jest to w dużej mierze 
domena partii krajowych, które są ich członkami. To one, a nie europartie wystawiają 
listy kandydatów, oddzielne dla każdego państwa członkowskiego. Wybory do PE 
traktowane są często jako elekcja drugiej kategorii, próba sił przed wyborami do par-
lamentu krajowego. Z tego powodu europartie mają bardzo ograniczone możliwości 
stania się łącznikiem pomiędzy obywatelami a instytucjami UE i doprowadzenia do 
zmniejszenia defi cytu demokracji. Stąd często są postrzegane jako kolejne oderwane 
od obywateli instytucje unijne. Jako że w najbliższej przyszłości nie są spodziewa-
ne zasadnicze reformy instytucjonalne UE, zachowane zostanie również status quo 
odnośnie do europejskich partii politycznych. Nadal stanowić będą jedną z grup pod-
miotów dążących do wpływania różnymi kanałami na proces decyzyjny UE.

67 T. Oppelland, Das Parteiensystem…, op. cit., s. 469.




