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POLITYCY PLATFORMY  

PRZED WYBORAMI 

”O tym są te wybory. O pieniądzach dla Polski i o tym, 

kto zdobędzie ich więcej. Dlaczego uważamy, że 

zrobimy to lepiej? Bo mamy mocną drużynę i umiemy 

skutecznie negocjować” 

Radosław Sikorski, spot wyborczy PO, 2011 

 

"Chodzi o miliardy – nawet o 300 miliardów złotych. To 

tyle, że moglibyśmy wybudować pięćdziesiąt tysięcy 

przedszkoli. Albo 430 nowoczesnych szpitali” 

Janusz Lewandowski, spot wyborczy PO, 2011 



POLITYCY PLATFORMY 

PO WYBORACH 

 

"To będzie jeszcze trudniejsze niż gdy to obiecywaliśmy, ale 

możliwe. To będzie skrajnie trudne” 

Radosław Sikorski, Poranek TOK FM, 09.10.2012 

 

„Brałem udział w tych nieco durnych klipach, ale to była 

kampania” 

Janusz Lewandowski, 

Spotkanie z młodzieżą w Lublinie 

 



DRUGIE „EXPOSE” 

PREMIERA TUSKA 

Mówiąc o wieloletnich ramach finansowych: 

 

"Europarlamentarzyści PiS powinni jak sądzę 

wykonać maksimum wysiłku, aby przekonać 

swoich partnerów w Parlamencie Europejskim do 

zmiany stanowiska” 

 

Donald Tusk, przemówienie w Sejmie 

12.10.2012 



O kształcie Wieloletnich Ram Finansowych 

decyduje Rada, a nie Parlament Europejski: 

"Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą 

prawodawczą, przyjmuje rozporządzenie określające 

wieloletnie ramy finansowe. Rada stanowi jednomyślnie po 

uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi 

większością głosów wchodzących w jego skład członków” 

Art. 312 p.2 TFUE  

• PE wyraża jedynie zgodę na cały pakiet i nie może do 

niego zgłaszać swoich poprawek.  

• Negocjacje nad kwotami, które przypadną w udziale 

poszczególnym państwom odbywają się w Radzie, na 

szczeblu szefów państw i rządów 

 

 

 

 

 



 

 

“Niemcy nie mogą zgodzić się z propozycją 

budżetową KE (…) Propozycja KE powinna zostać 

zredukowana o 100 mld EUR” 

Guido Westerwelle, MSZ Niemiec 

 

 

"Nasi obywatele nie zrozumieją, dlaczego w 

naszym budżecie są cięcia, a budżet UE rośnie o 

prawie 5 proc” 

Jan Kees de Jager, minister finansów Holandii (CDA/EPP) 



BIERNOŚĆ RZĄDU 

DONALDA TUSKA 

„Prezydencja to nie jest moment, żeby załatwiać 

nasze interesy”  

Donald Tusk, wywiad dla „Newsweeka”, 26.06.2011 

• 29 czerwca 2011 roku, dwa dni przed rozpoczęciem 

polskiej prezydencji, Komisja Europejska przedstawiła 

konkretne propozycje w sprawie przyszłych wieloletnich 

ram finansowych;  

• Rząd nie wykorzystał tego jako pretekstu do dyskusji  oraz 

okazji do szukania sojuszników, z którymi skutecznie 

sprzeciwiłby się polityce cięcia środków, forsowanej przez 

płatników netto; 

 

 

 



• 6 października 2011 roku Komisja przedstawiła pakiet 

legislacyjny zawierający projekty rozporządzeń dotyczące 

polityki spójności na lata 2014 – 2020, rozpoczynając tym 

samym formalne negocjacje nad przyszłością polityki 

spójności UE;  

• Rząd przyjął swoje stanowisko w tej sprawie dopiero w 

drugiej połowie stycznia 2012 roku 

„Tak naprawdę Polska dopiero rozpoczyna prawdziwe 

negocjacje. Wcześniej przewodniczyliśmy w Radzie UE i nie 

mogliśmy wprost artykułować naszych interesów” 

Konrad Niklewicz, Wiceminister Rozwoju Regionalnego 

01.02.2012 

• Rząd polski przespał pierwsze trzy miesiące negocjacji, 

które mógł przeznaczyć na budowę sojuszów w sprawie 

przyszłości polityki spójności.  



• We wrześniu 2011 roku, podczas polskiej prezydencji, w tzw. „Liście 
ośmiu” sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej na lata 2014 
– 2020 zgłosiło 8 państw będących płatnikami netto, domagając 
się ograniczenia wydatków.  

• W sześciu z nich u władzy były wówczas partie zasiadające wspólnie 
z Platformą Obywatelską w EPP:   

 CDU w Niemczech  

 Partia Koalicji Narodowej (KoK) i Chrześcijańscy 
 Demokraci (KD) w Finlandii  

 Umiarkowana Partia Koalicyjna oraz Chrześcijańscy 
 Demokraci w Szwecji  

 Austriacka Partia Ludowa (OVP) 

 Forza Italia we Włoszech 

 Apel Chrześcijańsko – Demokratyczny (CDA) w  Holandii 

• Platforma Obywatelska nie wykorzystała swoich powiązań z 
przedstawicielami aż 8 siostrzanych partii zasiadających razem z nią 
w ramach EPP do tego, by wpłynęły w sprawie budżetu na 
stanowisko swoich własnych rządów; 

 

 

 

 



 

 

 

 



• Platforma nie zareagowała też na „List pięciu” z grudnia 

2010 roku, ani na kolejne inicjatywy płatników netto, takie 

jak „List jedenastu”, zmierzające do najpierw zamrożenia, 

a potem nawet obcięcia budżetu na lata 2014 – 2020 o co 

najmniej 100 miliardów euro; 

• Wręcz przeciwnie, w listopadzie 2011 roku, w czasie 

gorących dyskusji nad przyszłym kształtem budżetu oraz 

podczas polskiej prezydencji Minister Sikorski wygłasza w 

Berlinie swoje słynne przemówienie, w którym mówi, iż 

„boi się Niemieckiej bezczynności” i wzywa je do objęcia 

przywództwa nad ratowaniem strefy euro;  

• Dopiero teraz, gdy pozostał niecały miesiąc na 

zakończenie negocjacji, polski rząd rozpaczliwie szuka 

sojuszników i radykalizuje swoje stanowisko wobec 

budżetu, próbując swoje niepowodzenia zrzucić na Prawo 

i Sprawiedliwość;  

 



PROPOZYCJA DWÓCH 

BUDŻETÓW UE  

Angela Merkel forsuje nowy pomysł, polegający na 

utworzeniu osobnego budżetu dla krajów należących do 

strefy euro. Gdyby ten pomysł został zrealizowany, będzie 

podwójnie niebezpieczny, ponieważ: 

• Ograniczy środki, które mogłyby zostać wykorzystane 

przez państwa nie będące w strefie euro 

• Doprowadzi do faktycznego podziału na Europę dwóch 

prędkości, z osobnym ministrem finansów strefy euro oraz 

być może oddzielnymi instytucjami 



„Kondycja moich ministrów i kondycja całego rządu jest 

zdecydowanie lepsza niż opinia na temat tego rządu i ocena 

poszczególnych ministrów. To jest trochę tak jak ze 

Stadionem Narodowym. Jeszcze kilka dni temu czytałem w 

popularnym dzienniku, że to jest fuszerka stulecia, a dzisiaj 

czytam, że nie ma fajniejszej tapety na komórkę niż zdjęcie 

stadionu w meczu otwarcia”  

Donald Tusk podsumowując 100 dni rządu PO - PSL 


