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POLITYKA KOMUNIKACYJNA

Podstawę prawną przewidującą potrzebę skutecznej komunikacji stanowi Karta
praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą”), która gwarantuje
wszystkim obywatelom prawo do otrzymywania informacji o sprawach unijnych.
Instytucje UE opracowały szereg narzędzi i usług mających na celu stały kontakt
ze społeczeństwem i informowanie opinii publicznej. Dzięki europejskiej inicjatywie
obywatelskiej zainaugurowanej oficjalnie w 2012 r. obywatele mogą wywierać
bardziej bezpośredni wpływ na kształt nowego prawodawstwa i na kwestie dotyczące
UE.

PODSTAWA PRAWNA

Traktaty UE nie zawierają szczegółowych postanowień dotyczących polityki
komunikacyjnej. Jednak Traktat z Lizbony nadał Karcie moc wiążącą i ma ona taki
sam status prawny jak traktaty. Karta stanowi wspólne ramy dla wszystkich instytucji
UE, tak by w komunikacji z obywatelami podkreślały związek między osiągnięciami UE
a wartościami leżącymi u jej podstaw. Odnośne artykuły w Karcie to art. 11 (prawo do
informacji i wolność wypowiedzi, a także wolność i pluralizm mediów), art. 41 (prawo
do bycia wysłuchanym i prawo dostępu każdej osoby do dokumentów jej dotyczących),
art. 42 (prawo dostępu do dokumentów instytucji UE) i art. 44 (prawo do składania
petycji). Ponieważ w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nie zawarto
odrębnej podstawy prawnej dla polityki komunikacji, wszelkie działania podejmowane
na szczeblu UE muszą odwoływać się do art. 352 TFUE.

CELE

UE ma obowiązek informowania obywateli UE i innych zainteresowanych stron
o swoich decyzjach i działaniach. Instytucje UE dysponują wyspecjalizowanym
personelem i specjalnymi budżetami, dzięki którym dbają o to, by informacje na temat
Unii były łatwo dostępne w języku zrozumiałym dla obywateli.
Mając dostęp do jasnych informacji, obywatele UE mogą lepiej korzystać
z przysługującego im prawa do uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii, w którym
decyzje mają być podejmowane w sposób jak najbardziej jawny, na szczeblu możliwie
najbliższym obywatelom i zgodnie z zasadami pluralizmu, uczestnictwa, otwartości
i przejrzystości. Dokumenty programowe dotyczące komunikatów przedstawionych
przez Komisję odzwierciedlają duże znaczenie nadane tej polityce, która opiera się na
trzech zasadach:
— słuchanie opinii publicznej oraz uwzględnianie poglądów i obaw obywateli;
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— wyjaśnianie wpływu, jaki polityka Unii Europejskiej wywiera na codzienne życie
obywateli i mieszkańców UE;

— kontakt z obywatelami na szczeblu lokalnym poprzez docieranie do nich w ich
krajowym lub lokalnym otoczeniu za pośrednictwem najpopularniejszych wśród
nich środków przekazu.

GŁÓWNE INICJATYWY I POSTĘPY

Od 2001 r. podejmowano większe starania w celu stworzenia spójnej strategii
komunikacyjnej UE, a Komisja opublikowała szereg ważnych dokumentów
dotyczących polityki komunikacyjnej. Doprowadziło to do stworzenia w 2002 r.
strony internetowej „Twój głos w Europie”, przekształconej w listopadzie 2018 r. w
stronę internetową „Wyraź swoją opinię”, która oferuje obywatelom, konsumentom
i przedsiębiorstwom możliwość aktywnego udziału w procesie kształtowania polityki
Komisji. W lutym 2006 r. Komisja przyjęła Białą księgę w sprawie europejskiej
polityki komunikacyjnej, w której określono pięć obszarów działania związanych z
partnerstwem z innymi instytucjami, rządami i społeczeństwem obywatelskim oraz
podkreślono znaczenie promowania prawa do wolności informacji w UE, proponując
opracowanie europejskiej karty lub kodeksu postępowania w dziedzinie komunikacji.
Komisja i Parlament komunikują się z mediami, zainteresowanymi stronami i
obywatelami na temat kwestii leżących w interesie UE, w tym dziedzin polityki
i działań UE, zapewniając różne usługi informacyjne za pośrednictwem swoich
odpowiednich dyrekcji generalnych ds. komunikacji. Do wykorzystywanych narzędzi
komunikacji należą strony internetowe, konta w mediach społecznościowych, obiekty
dla zwiedzających, biura kontaktowe i biura terenowe we wszystkich państwach UE,
jak również specjalne usługi dla mediów. Główne narzędzia i działania w dziedzinie
polityki komunikacyjnej UE to:
— punkty bezpośredniego kontaktu, takie jak Centrum Informacyjne Europe Direct,

Centrum Dokumentacji Europejskiej czy Ask EP. Obywatele mogą zwracać się do
nich na piśmie lub dzwonić w celu uzyskania odpowiedzi, których potrzebują;

— informowanie o Europie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej UE
EUROPA, unijnego telewizyjnego serwisu informacyjnego Europe by Satellite,
Centrum Multimedialnego Parlamentu przekazującego najnowsze wiadomości z
Parlamentu Europejskiego oraz transmitującego na żywo parlamentarne debaty
plenarne i posiedzenia komisji;

— informowanie za pośrednictwem stron internetowych różnych instytucji UE, ich
odpowiednich serwisów prasowych i różnych sieci mediów społecznościowych;

— europejska inicjatywa obywatelska (przedstawiona poniżej);

— programy „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa i Wartości” (przedstawione poniżej);

— komunikat Komisji pt. „Partnerski proces komunikowania na temat
Europy” (przedstawiony poniżej);

— strony internetowe „Co Europa robi dla mnie” oraz EUandME, a także aplikacja
mobilna „Europa jak na dłoni” (przedstawione poniżej);
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— kampania informacyjna „Tym razem głosuję” zainicjowana przez Parlament w celu
informowania obywateli o wyborach europejskich w maju 2019 r. i zachęcenia ich
do głosowania;

— obszerniejsze relacje na temat spraw UE w ramach współpracy z platformami
audiowizualnymi i internetowymi; np. europejska sieć radiowa Euranet i Euronews.

1. Program „Europa dla Obywateli” oraz nowy program „Prawa i Wartości”
Podczas posiedzeń Rady Europejskiej w Tampere (1999 r.) i w Nicei (2000 r.) wezwano
do bardziej otwartego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. W rezultacie Rada
Europejska przyjęła w styczniu 2004 r. pierwszy wspólnotowy program działania na
rzecz promowania aktywnego obywatelstwa UE. Po porażce projektu dotyczącego
Konstytucji dla Europy program na rzecz aktywnego obywatelstwa UE zastąpiono
programem „Europa dla Obywateli”, który Parlament Europejski i Rada ustanowiły w
2006 r. na lata 2007–2013 i na który przeznaczono łączną pulę środków finansowych
wynoszącą 215 mln EUR. W grudniu 2011 r. w następstwie śródokresowej oceny
programu przeprowadzonej w 2010 r., Komisja zaproponowała kontynuację programu
w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020, aczkolwiek w
nieco zmienionej formie. Ogólnym celem nowego programu miało być „wzmocnienie
pamięci o przeszłości i zwiększenie zaangażowania obywatelskiego na szczeblu
Unii”. Rada przyjęła oficjalnie nowy program „Europa dla Obywateli” 14 kwietnia
2014 r., z budżetem w wysokości 185,5 mln EUR, co oznacza zmniejszenie
środków w porównaniu z poprzednim programem i pierwotnym wnioskiem Komisji.
Program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 przewidywał finansowanie
w dwóch głównych obszarach tematycznych: 1) pamięć o przeszłości Europy oraz
2) zaangażowanie demokratyczne i aktywność obywatelska. W ramach programu
ustanowiono również grupę dialogu obywatelskiego, która spotyka się regularnie w celu
omawiania kwestii związanych z programem, jego wdrażaniem i upowszechnianiem
jego wyników oraz w celu monitorowania rozwoju polityki w powiązanych dziedzinach.
W ocenie programu na lata 2014–2020 podkreślono jego ogólną pozytywną rolę w
zachęcaniu do aktywności obywatelskiej i demokratycznego zaangażowania w całej
UE.
30 maja 2018 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia
ustanawiającego program „Prawa i wartości” (2021–2027), który ma być finansowany
z nowego Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” i którego łączny budżet
wynosi 641,7 mln EUR. Komponent „Zaangażowanie i udział obywateli” nowego
programu, którego proponowany budżet wynosi 233 mln EUR, ma zastąpić obecny
program „Europa dla Obywateli”, skupiając się na: 1) zwiększeniu zrozumienia przez
obywateli Unii, jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności oraz 2) promowaniu
prowadzenia wymiany i współpracy między obywatelami różnych krajów. 17 grudnia
2020 r. Parlament wyraził zgodę na kolejne wieloletnie ramy finansowe i osiągnął
wstępne porozumienie z Radą w sprawie programu „Prawa i Wartości” (na lata 2021–
2027). Program ten będzie dysponował budżetem w wysokości 641,7 mln EUR, przy
czym dodatkowe przydzielone środki wyniosą maksymalnie 912 mln EUR.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1788-Multiannual-Financial-Framework-Rights-and-Values-programme-2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32006D1904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52011PC0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_115_R_0002
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/europe-citizens-efc-0/europe-citizens-civil-dialogue-group_pl
https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/dg_home_efcp_final_report_finalised_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:383:REV1


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

2. Strona internetowa „Co Europa robi dla mnie” oraz aplikacja „Europa jak na dłoni”
„Co Europa robi dla mnie” to interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa
opracowana przez Parlament Europejski, na której można zapoznać się ze
szczegółowymi informacjami na temat wpływu UE na życie poszczególnych obywateli i
społeczności lokalne. Użytkownicy mogą łatwo znaleźć konkretne informacje na temat
tego, co UE robi dla ich regionu i sektora działalności zawodowej lub na wszelkie
inne tematy ich interesujące, takich jak hobby. Uwzględniono 1400 miejscowości,
a 1800 jednostronicowych informacji jest dostępnych do czytania, udostępniania
lub ponownego wykorzystywania jako strony internetowe lub pliki PDF. Strona jest
podzielona na trzy główne sekcje: 1) „W moim regionie” – użytkownicy mogą znaleźć
informacje o swoim regionie, wybierając miejsce zamieszkania lub pracy; 2) „W
moim życiu” – użytkownicy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób UE wpływa na takie
kwestie jak rodzina, opieka zdrowotna, podróże i prawa socjalne; 3) „Obszary działań”
– użytkownicy mają dostęp do dokumentów informacyjnych na temat polityki UE,
ze szczególnym uwzględnieniem opinii publicznej oraz obaw i oczekiwań obywateli
związanych z działalnością UE. Ponadto za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji dla
obywateli „Europa jak na dłoni” informacje na temat UE są dostępne w 24 językach i
można je łatwo wyszukiwać, udostępniać i spersonalizować.
3. Inne unijne instrumenty uczestnictwa
Unijne instrumenty uczestnictwa obejmują portal „Wyraź swoją opinię”, który umożliwia
aktywny udział w kształtowaniu polityki UE, dialogi obywatelskie z komisarzami, unijny
dialog młodzieżowy w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, a
także szereg mediów społecznościowych.
4. Europejska inicjatywa obywatelska (EIO)
Wprowadzenie 1 kwietnia 2012 r. przewidzianej w Traktacie z Lizbony europejskiej
inicjatywy obywatelskiej przyczynia się do większego zaangażowania obywateli UE,
którzy odtąd mają prawo bezpośredniego zwracania się do Komisji o przedstawianie
nowych inicjatyw politycznych. Celem jest uwzględnienie nowego wymiaru demokracji
unijnej, uzupełnienie zestawu praw związanych z obywatelstwem Unii, rozszerzenie
debaty publicznej na temat polityki UE oraz wzmocnienie zaangażowania obywateli
i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie tych dziedzin polityki
w dążeniu do stworzenia prawdziwej unijnej przestrzeni publicznej. W 2011 r.
Parlament i Rada przyjęły wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia określającego
przepisy i procedurę regulujące europejską inicjatywę obywatelską. Przepisy te zostały
zaktualizowane w następstwie wniosku Komisji z 2017 r., który Parlament i Rada
przyjęły 17 kwietnia 2019 r. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2020 r.
Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej – komitet obywatelski, w którego skład
wchodzi co najmniej siedmiu obywateli UE zamieszkałych w co najmniej siedmiu
różnych państwach członkowskich – muszą zarejestrować inicjatywę w Komisji, zanim
przystąpią do zbierania deklaracji poparcia wśród obywateli. Komitet ma następnie
rok na uzyskanie niezbędnej liczby podpisów, które muszą zostać poświadczone
przez właściwe organy w poszczególnych państwach członkowskich. Dotychczas
sześć inicjatyw otrzymało wymaganą liczbę podpisów i zostało przedłożonych Komisji:
Right2Water (Prawo do wody), One of Us (Jeden z nas), Stop Vivisection (Stop
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wiwisekcji), Ban Glyphosate (Zakaz stosowania glifosatu), Minority SafePack (Pakiet
bezpieczeństwa dla mniejszości) i End the Cage Age (Koniec epoki klatkowej).
Parlament zorganizował szereg wysłuchań z przedstawicielami pierwszych pięciu
inicjatyw, a Komisja odpowiedziała na te inicjatywy, przedstawiając swoje wnioski
prawne i polityczne.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wejście w życie Traktatu z Lizbony wywarło kluczowy wpływ na pracę instytucji UE,
wzmocniło rolę Parlamentu Europejskiego, a w traktacie położono większy nacisk
na przedstawienie obywatelom UE wyników działań dzięki usprawnionemu i bardziej
demokratycznemu procesowi podejmowania decyzji. Jako wyłoniony w wyborach
bezpośrednich przedstawiciel obywateli UE Parlament ma wyraźny obowiązek
informowania o działalności UE, a także ma za zadanie wyrażać obawy obywateli
w Europie i podejmować w związku z nimi działania.
Nawet jeśli wydaje się, że poczucie przynależności do Unii wzrosło wśród jej obywateli,
co jest obiecujące po latach nierzadko wyraźnej wrogości wobec UE wynikającej
z niedawnych kryzysów finansowych i politycznych, to poczucie to jest zmienne i
wymaga odpowiednich strategii i polityki komunikacyjnej na szczeblu UE. Czynny
udział w kształtowaniu takich strategii i polityki jest nie tylko jednym z obowiązków
Parlamentu wobec obywateli UE, ale leży również w jego własnym interesie.
W swoich sprawozdaniach i rezolucjach Parlament wielokrotnie przedstawiał
propozycje poprawy stosunków między UE a jej obywatelami. Na przykład w rezolucji z
7 września 2010 r. w sprawie utworzenia europejskiej sfery publicznej zaproponowano
konkretne sposoby wspierania zaangażowania obywateli w debaty na tematy unijne
oraz podkreślono, że lepsza komunikacja między rządami, partiami politycznymi,
uniwersytetami, nadawcami publicznymi i instytucjami UE ma kluczowe znaczenie dla
rozwoju „europejskiej sfery publicznej”. Wielu posłów do PE uczestniczyło również
aktywnie w debatach z obywatelami i odpowiadało na ich pytania na platformie „Debata
o Europie”.
Parlament interesuje się ponadto z bliska europejską inicjatywą obywatelską i z
powodzeniem przyczynił się do uczynienia jej bardziej dostępnym i przyjaznym
dla obywateli instrumentem demokracji uczestniczącej. Na przykład Parlament
doprowadził między innymi do zmniejszenia minimalnej liczby państw członkowskich,
z których muszą pochodzić deklaracje poparcia, i przeniesienia weryfikacji
dopuszczalności na etap rejestracji wstępnej. Dążył również do przyjęcia przepisów
umożliwiających wszystkim mieszkańcom UE, niezależnie od obywatelstwa, uzyskanie
prawa do złożenia podpisu pod europejską inicjatywą obywatelską. Parlament
wielokrotnie apelował też o uproszczenie i usprawnienie procedur europejskiej
inicjatywy obywatelskiej oraz o zwiększenie ich wpływu. Ponadto w 2015 r.
przyjął rezolucję w sprawie przeglądu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, w której
zaapelował o uproszczenie wymogów dotyczących danych osobowych oraz o
finansowanie w celu wsparcia organizacji europejskich inicjatyw obywatelskich. We
wrześniu 2017 r., na podstawie wniosków Parlamentu i konsultacji publicznych,
Komisja przedłożyła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a 17 kwietnia 2019 r. Parlament i Rada podpisały
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porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia. W połowie 2020 r. Parlament i Rada
przyjęły tymczasowe środki w celu rozwiązania problemu wpływu pandemii COVID-19
na europejską inicjatywę obywatelską. Nowy środek umożliwia wydłużenie okresów
zbierania deklaracji poparcia dla inicjatyw obywatelskich.
Parlament udziela także informacji i udostępnia dokumenty na swojej stronie
internetowej we wszystkich 24 językach urzędowych UE za pośrednictwem
platformy Centrum Multimedialnego i biura prasowego, a także w różnych mediach
społecznościowych. Ponieważ media są kluczowymi podmiotami opiniotwórczymi,
Parlament wspiera różne kanały medialne, dostarczając rzeczowych informacji,
narzędzi i udogodnień, aby pomóc im w relacjonowaniu działalności parlamentarnej.
Biuro prasowe czuwa również nad przekazem medialnym i sprostowuje fałszywe
informacje o Parlamencie.
Ponadto obywatele mogą odwiedzić Parlament (w Strasburgu i w Brukseli),
Parlamentarium (centrum Parlamentu Europejskiego dla zwiedzających) oraz Dom
Historii Europejskiej (obie instytucje mieszczą się w Brukseli). Parlament ma
przynajmniej jedno biuro kontaktowe w każdym państwie członkowskim, a w niektórych
z biur znajdują się również centra dla zwiedzających. Biura kontaktowe mają pomóc
obywatelom w zrozumieniu, czym jest Parlament Europejski, jakie działania podejmuje
i jakich wartości broni, a także działają jako ośrodki informacji dostosowane do potrzeb
lokalnych. W tym celu organizują działania z udziałem obywateli, zainteresowanych
podmiotów i mediów.
W 2019 r. Parlament informował obywateli o odbywających się w owym roku
wyborach europejskich i o ich znaczeniu dla przyszłości UE. Instytucjonalna kampania
komunikacyjna była bezstronna i prowadzona w celu wsparcia poszczególnych
kampanii partii politycznych i kandydatów. Ponieważ była ona bezstronna,
koncentrowała się na dotychczasowych osiągnięciach UE i Parlamentu, a nie na
tym, co należy jeszcze osiągnąć. Uruchomiono też platformę (thistimeimvoting.eu)
zawierającą informację w 24 językach. Wspierała ona działalność ponad 150 000
wolontariuszy we wszystkich państwach członkowskich, którzy podjęli się zadania
przekonania większej liczby obywateli do udziału w wyborach europejskich
i zachęcali do głosowania. Następnie platformę przekształcono w ogólnounijną
wspólnotę wspólnie.eu, która umożliwia obywatelom stały kontakt z wydarzeniami
organizowanymi przez społeczność i Parlament oraz informuje o nich. Ponadto
Parlament prowadzi programy edukacyjne „Szkoła-Ambasador” i Euroscola, aby
szerzyć wiedzę na temat demokracji i wartości UE. W ramach programu internetowego
Euroscola uczniowie szkół średnich biorą udział w procesie decyzyjnym UE podczas
interaktywnej gry, w której wcielają się w role posłów do PE. Ponadto oprócz strony
internetowej „Co Europa robi dla mnie” oraz aplikacji dla obywateli „Europa na
dłoni” Parlament wykorzystuje do interakcji z obywatelami wiele platform mediów
społecznościowych.

Katarzyna Anna Iskra
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