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STRESZCZENIE 
Niniejsze opracowanie tematyczne stanowi próbę zwięzłego przeglądu i krytycznej oceny 
wniosku dotyczącego programu „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020, którego celem 
jest wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz rozwój uczestnictwa obywatelskiego w Europie. 
Notatka obejmuje następujące części: 
1) wprowadzenie, w którym przedstawiono poprzednie inicjatywy dotyczące „aktywnego 

obywatelstwa”, a także obecnie obowiązujący program „Europa dla obywateli”; 
2) streszczenie wniosku Komisji w sprawie odnowionego programu „Europa dla obywateli”;  
3) krótki przegląd opinii na temat wniosku wyrażonych przez EKES, KR i Radę oraz 

prezentację roli PE w procesie legislacyjnym; 
4) analizę mocnych i słabych stron zaproponowanego programu; oraz 
5) szereg zaleceń mających na celu ulepszenie przedstawionego wniosku ustawodawczego. 

ad 1) Wprowadzenie: 
Podczas posiedzeń Rady Europejskiej w Tampere (1999 r.) oraz w Nicei (2000 r.) wezwano 
do bardziej otwartego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. W rezultacie na mocy 
decyzji (decyzja Rady 2004/100/WE) Rada Europejska uruchomiła w styczniu 2004 r. 
pierwszy wspólnotowy program działań na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa 
europejskiego. Po porażce projektu dotyczącego Konstytucji dla Europy, program na rzecz 
aktywnego obywatelstwa europejskiego zastąpiono programem „Europa dla obywateli”, 
który został ustanowiony na mocy decyzji nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego (PE) 
i Rady na lata 2007–2013 z całkowitą kopertą finansową wynoszącą 215 mln EUR. 
 
Aby osiągnąć cele programu, od 2006 r. wdrażane są następujące cztery główne rodzaje 
działań: 
 
Działanie 1: „Aktywni obywatele dla Europy”, obejmujące dwa kluczowe środki, 
a mianowicie: 

I. partnerstwo miast oraz sieci miast partnerskich, mające na celu tworzenie pomiędzy 
miastami partnerskimi powiązań na szczeblu lokalnym służących wspieraniu wymian 
i współpracy; 

II. projekty obywatelskie i środki wsparcia, służące odkrywaniu innowacyjnych metod 
uczestnictwa obywateli. 

 
Działanie 2: „Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie”, zapewniające 
wsparcie (strukturalne) dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zespołów 
ekspertów, które tworzą połączenia między obywatelami a Unią Europejską (UE). 
 
Działanie 3: „Razem dla Europy”, składające się z trzech środków: 

I. wydarzenia medialne oraz konferencje o europejskim zasięgu, organizowane w celu 
zwiększenia wśród Europejczyków poczucia przynależności do tej samej wspólnoty; 

II. analizy pozwalające na lepsze zrozumienie aktywnego obywatelstwa na szczeblu 
europejskim; 

III. narzędzia informowania i rozpowszechniania informacji. 
 
Działanie 4: „Aktywna pamięć europejska”, mające na celu promowanie i zachowanie 
aktywnej pamięci europejskiej, w szczególności poprzez wsparcie projektów zmierzających 
do upamiętniania ofiar nazizmu i bolszewizmu. 
 
Przeprowadzona w 2010 r. śródokresowa ocena programu „Europa dla obywateli” na lata 
2007–2013 potwierdziła jego znaczenie i wykazała istnienie wyraźnej wartości dodanej. 
Jednocześnie zwrócono jednak uwagę na niedociągnięcia i problemy, w tym na znaczną 
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liczbę niezrealizowanych wniosków. Aby im zapobiec w ewentualnej kolejnej edycji 
programu, sformułowano szereg zaleceń, które można podsumować następująco: 

1) zwiększenie zrozumienia roli, sposobu funkcjonowania i obowiązków UE 
poprzez zacieśnienie powiązań pomiędzy programem a najważniejszymi problemami 
społecznymi oraz głównymi strategicznymi celami i priorytetami politycznymi UE; 

2) dalsze ulepszenie i lepsze dostosowanie sposobu realizacji programu, m.in. 
poprzez określenie właściwej równowagi pomiędzy wspieraniem najważniejszych 
zainteresowanych stron oraz mniejszych uczestników, zwiększenie finansowania w 
ramach działań „Aktywna pamięć europejska” i „Aktywne społeczeństwo 
obywatelskie w Europie”, a także poprzez ułatwienie procesu składania wniosków; 

3) zapewnienie bardziej równomiernego uczestnictwa poprzez działania na rzecz 
zmniejszenia istniejących różnic geograficznych i zwiększenia zaangażowania grup 
„trudno dostępnych”; 

4) zwiększenie politycznego i medialnego wpływu działań wspieranych w 
ramach programu. 

ad 2) Wniosek Komisji w sprawie nowego programu „Europa dla 
obywateli” (2014–2020):  
Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla 
obywateli” na lata 2014–2020 został oficjalnie przyjęty w grudniu 2011 r. (COM(2011) 884 
final). Ogólny cel proponowanego programu zdefiniowano jako „wzmocnienie pamięci o 
przeszłości i zwiększenie zaangażowania obywatelskiego na szczeblu Unii” 
(s. 3).Cel ogólny obejmuje dwa cele szczegółowe, a mianowicie: 

a) stymulowanie debaty, refleksji i współpracy w dziedzinie pamięci o przeszłości, 
unijnej integracji i historii; 

b) rozwijanie wśród obywateli rozumienia spraw Unii i zdolności do uczestniczenia 
w unijnym procesie kształtowania polityki oraz rozwijanie możliwości w zakresie 
solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu Unii. 

 
Aby osiągnąć te cele, w programie sformułowano dwa główne komponenty: 

a) Pamięć o przeszłości i obywatelstwo europejskie; 
b) Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. 

 
Działania horyzontalne dotyczące analizy i rozpowszechniania wyników projektów 
(„wykorzystanie”) są uzupełnieniem tych dwóch komponentów, w ramach których 
wspierane będą m.in. następujące działania: spotkania obywateli i partnerstwo miast, 
wsparcie na rzecz organizacji „o znaczeniu ogólnoeuropejskim” oraz debaty i badania 
dotyczące decydujących momentów w historii Europy. Dostęp do tych działań będzie 
otwarty dla „wszystkich zainteresowanych stron zajmujących się promowaniem 
integracji europejskiej” (art. 6 projektu rozporządzenia). 
 
W kwestii wdrażania programu (art. 8) przewidziano roczne programy prac przyjmowane 
przez Komisję oraz potwierdzono kluczową rolę Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego (EACEA) jako głównego organu zarządzającego programem. Aby 
zapewnić efektywne monitorowanie programu określono wskaźniki, na podstawie których 
mierzone będą postępy oraz osiąganie celów szczegółowych programu (np. liczba projektów 
i jakość wyników, liczba bezpośrednio zaangażowanych uczestników lub odsetek nowych 
wnioskodawców). 
 
Założono, że całkowity budżet programu wyniesie 229 mln EUR, z czego 206 mln EUR 
przeznaczono na środki operacyjne. Pozostałe 23 mln EUR zarezerwowano na „środki 
administracyjne”. Do tej kwoty należy doliczyć 10,423 mln EUR niezawartych bezpośrednio 
w budżecie programu, lecz przewidzianych w dziale 5 wieloletnich ram finansowych 
(„Administracja”), co podnosi poziom ogólnych wydatków administracyjnych do kwoty 
33,423 mln EUR. 
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Środki operacyjne w ogólnej kwocie 206 mln EUR podzielone zostały na trzy cele 
szczegółowe w następujący sposób: 

 42,60 mln EUR (20,68%) na cel szczegółowy nr 1 („Podnoszenie świadomości 
w zakresie pamięci o przeszłości, historii, tożsamości i celów Unii poprzez 
promowanie debaty, refleksji i tworzenia sieci kontaktów”); 

 139,45 mln EUR (67,69%) na cel szczegółowy nr 2 („Zachęcanie do 
demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii poprzez 
budowanie wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie 
możliwości w zakresie społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu Unii”); 

 23,95 mln EUR (11,63%) na cel szczegółowy nr 3 („Analiza, rozpowszechnianie 
i waloryzacja wyników projektów”). 

ad 3) Opinie na temat wniosku wyrażone przez EKES, KR i Radę oraz 
rola PE w procesie legislacyjnym: 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraził zdecydowane poparcie dla 
kontynuacji programu „Europa dla obywateli” w kształcie zaproponowanym przez Komisję 
we wniosku. Jednocześnie opowiedział się za większym udziałem PE, EKES-u i Komitetu 
Regionów w opracowaniu, monitorowaniu i ocenie programu (SOC/458 – 
EESC/2012/1583).Główne zastrzeżenie EKES-u do wniosku ustawodawczego w obecnym 
kształcie dotyczy niewystarczającej koperty finansowej. 
 
Komitet Regionów (KR) również wyraził ogólne poparcie dla przedstawionego wniosku 
i jednocześnie zaapelował o silniejsze zaangażowanie zewnętrznych zainteresowanych stron 
(CdR 13/2012). W przeciwieństwie do EKES-u KR uznał zaproponowaną przez Komisję 
kopertę finansową za wystarczającą. Podkreślając powodzenie obecnie obowiązującego 
programu, KR wezwał do przeznaczenia sporej części całkowitego budżetu na działania 
związane z partnerstwem miast. 
 
Na podstawie sprawozdania Komitetu Stałych Przedstawicieli Rada uzgodniła w maju 
2012 r. częściowe podejście ogólne w sprawie wniosku Komisji. Podobnie jak EKES i KR 
Rada z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji, a w szczególności zawartą w nim 
propozycję uproszczenia struktury programu. Jednocześnie Rada przedstawiła poprawki 
do wniosku, które dotyczyły: 1) działań finansowanych w ramach programu, 2) dostępności 
programu, 3) przepisów wykonawczych oraz 4) wskaźników pomiaru oddziaływania 
programu.  
 
We wniosku Komisji wskazano art. 352 TFUE (Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) jako jedyną podstawę prawną proponowanego rozporządzenia w sprawie 
nowego programu „Europa dla obywateli”. Przewidziano zatem procedurę zgody, w której 
rola PE polega jedynie na przyjęciu lub odrzuceniu wniosku ustawodawczego bez 
możliwości wprowadzenia poprawek do stanowiska Rady. Podjęte przez Parlament starania 
zmierzające do zastosowania podwójnej podstawy prawnej z użyciem art. 167 i art. 352 
TFUE, tj. zwykłej procedury ustawodawczej, nie przyniosły jak dotąd rezultatów. Pomimo 
opinii Wydziału Prawnego Parlamentu, Komisja i Rada uznają, że cele w ramach 
komponentu „Pamięć o przeszłości i obywatelstwo europejskie” stanowią dodatek do celów 
w ramach komponentu „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie”, 
w związku z czym niedozwolone jest użycie podwójnej podstawy prawnej. Niemniej jednak 
Parlament zdecydował, aby 1) kontynuować prace w trybie „wirtualnej procedury 
współdecyzji” poprzez przygotowanie formalnego sprawozdania zawierającego zalecenia 
dotyczące zmian i poprawek oraz aby 2) uzależnić zatwierdzenie wersji ostatecznej wniosku 
od gotowości Rady do kompromisu. 
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ad 4) Ocena proponowanego programu: 
Pojęcie „obywatelstwa”, które leży u podstaw programu: 
Wniosek Komisji oparty jest na obywatelsko-republikańskiej koncepcji 
obywatelstwa, w której kładzie się nacisk na polityczną naturę człowieka i uznaje 
obywatelstwo za aktywny proces. Z zadowoleniem należy przyjąć ukierunkowanie 
programu na wspieranie kultury uczestnictwa obywatelskiego, ale zastosowanie 
jednowymiarowej i przesadnie instrumentalnej koncepcji aktywnego obywatelstwa 
i zaangażowania obywatelskiego daje powody do niepokoju. Wyraźnie widać to w próbie 
dostosowania całego programu „Europa dla obywateli” do potrzeb polityk UE, a w 
szczególności unijnego procesu kształtowania polityki. W ten sposób UE naraża się na 
możliwą krytykę, że w gruncie rzeczy, program „Europa dla obywateli” nie miał na celu 
promowania bogatej i różnorodnej kultury aktywnego obywatelstwa, lecz został utworzony 
jedynie jako środek służący autopromocji instytucji UE. 
 
Konstrukcja programu: 
Konstrukcja programu w jego obecnym kształcie wydaje się asymetryczna – komponent 
dotyczący pamięci o przeszłości jest wyraźnie podporządkowany komponentowi 
dotyczącemu uczestnictwa obywatelskiego: zaledwie około 20% całkowitych środków 
operacyjnych przeznaczono na ten pierwszy, natomiast na drugi – ponad dwie trzecie. Brak 
równowagi daje się również zauważyć w zakresie tematycznym obu komponentów. 
Odnosi się to w szczególności do komponentu dotyczącego pamięci o przeszłości, w którym 
uwaga skoncentrowana została prawie wyłącznie na przyczynach powstania reżimów 
totalitarnych w nowoczesnej historii Europy oraz na ofiarach tych systemów. 
Ukierunkowanie europejskiej pamięci o przeszłości na nazizm i bolszewizm nie tylko sprzyja 
jednowymiarowemu rozumieniu historii, lecz także ma niekorzystny wpływ na proces 
tworzenia krytycznej europejskiej opinii publicznej. Nie odnosi się również we właściwy 
sposób do osiągnięć integracji europejskiej od późnych lat czterdziestych XX wieku. 
Zgodnie z tym należy rozszerzyć zakres projektów finansowanych w ramach komponentu 
dotyczącego pamięci o przeszłości w ramach programu „Europa dla obywateli”. Konstrukcja 
drugiego komponentu programu wydaje się bardziej zrównoważona. Niemniej wskazane 
byłoby jego uzupełnienie o bardziej szczegółowe uzasadnienie doboru poszczególnych 
działań do celów i opisanie, jaką wartość dodaną względem siebie mają 
poszczególne działania. 
 
Zarządzanie programem i jego użyteczność: 
Po wprowadzeniu szeregu uproszczeń struktury zarządzania obecnym programem 
„Europa dla obywateli”, które mają zostać wykorzystane w nowym programie, wydają się 
odpowiednie i wystarczająco skuteczne. Natomiast w zaproponowanej użyteczności 
programu „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 widać niedociągnięcia. Co prawda 
w obecnym programie osiągnięto niejaki postęp, jeśli chodzi o proces składania 
wniosków, ale we wniosku ustawodawczym nie zaproponowano zadowalających rozwiązań 
w odniesieniu do dwóch pozostałych problemów wskazanych w ocenie 
śródokresowej:1) określenia właściwej równowagi pomiędzy wspieraniem najważniejszych 
zainteresowanych stron oraz mniejszych uczestników, 2) zapewnienia bardziej 
równomiernego uczestnictwa, jeśli chodzi o różnice geograficzne i zaangażowanie grup 
„trudno dostępnych”. Te problemy można rozwiązać poprzez opracowanie ambitnej 
strategii komunikacji, która zwiększyłaby świadomość europejskiej opinii publicznej na 
temat programu, a zwłaszcza na temat oferowanych w programie możliwości dla 
wnioskodawców nieinstytucjonalnych i inicjatyw na małą skalę. 
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Budżet: 
Z uwagi na ambitne cele programu „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 koperta 
finansowa przeznaczona na jego realizację wydaje się niewystarczająca. Budżet nie tylko 
nie zbliża się do symbolicznego poziomu „1 euro na mieszkańca”, czyli 495 mln EUR, o 
co apelowała m.in. Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), lecz nawet nie dorównuje 
kopercie finansowej obecnego programu po indeksacji o wartość inflacji. W tym świetle 
wskazane byłoby znaczące zwiększenie koperty finansowej, o co zwrócił się również 
EKES w swojej opinii. 

ad 5) Zalecenia i wnioski: 
1) Potwierdzenie ogólnego znaczenia odnowionego programu: 
Z uwagi na powodzenie bieżącego programu „Europa dla obywateli” (2007–2013), a także 
na to, że obecnie jest to jedyny program poświęcony wyłącznie promowaniu uczestnictwa 
obywatelskiego i aktywnej pamięci o przeszłości na szczeblu europejskim, kontynuacja 
programu, niezależnie od jego kształtu, jest wysoce pożądana. Dlatego też należy jak 
najstaranniej rozpatrzyć wszelkie za i przeciw co do całkowitego odrzucenia przez PE 
przedstawionego wniosku ustawodawczego, nawet w przypadku, gdy Rada odmówi 
przyjęcia do rozpatrzenia ewentualnych poprawek Parlamentu do projektu rozporządzenia. 
 
2) Rozszerzenie zakresu pojęcia „obywatelstwa”, leżącego u podstaw programu: 
Konieczne wydaje się podwyższenie poziomu rozumienia koncepcji „obywatelstwa” na 
której opiera się wniosek ustawodawczy. W projekcie przyjęto zasadniczo instrumentalne 
podejście do znaczenia i kierunku rozwoju obywatelstwa, które w obecnym kształcie 
odpowiada głównie potrzebom polityk UE i unijnego procesu kształtowania polityki. Takie 
rozumienie obywatelstwa pomija wiele korzystnych przejawów uczestnictwa i ducha 
obywatelskiego. W własnym interesie instytucji europejskich byłoby wprowadzenie do 
ostatecznej wersji wniosku bardziej kompleksowej koncepcji „obywatelstwa”. Pozwoliłoby to 
uniknąć sklasyfikowania programu jako propagandowego narzędzia UE. 
 
3) Korekta istniejącego braku równowagi w konstrukcji programu: 
Aby zlikwidować istniejący brak równowagi w konstrukcji programu i uniknąć wrażenia, że 
jeden z jego komponentów tematycznych jest tylko dodatkiem do drugiego, należy 
zapewnić bardziej zrównoważony podział środków finansowych. Taka zmiana stanowiłaby 
również uzasadnienie dla postulatu PE o zastosowanie we wniosku ustawodawczym 
podwójnej podstawy prawnej. Obecna konstrukcja programu wymaga ponadto 
wprowadzenia dostosowań w zakresie tematycznym, w szczególności w komponencie 
pierwszym (pamięć o przeszłości), w którym zakres przedmiotowy oraz ramy czasowe 
powinny zostać rozszerzone i wychodzić poza nazizm i bolszewizm. 
 
4) Bardziej konsekwentne uwzględnienie wyników oceny śródokresowej: 
Pomimo tego, że w nowym wniosku ustawodawczym częściowo uwzględniono wskazówki 
z oceny śródokresowej, pożądane byłoby ich bardziej świadome wykorzystanie. 
W szczególności dotyczy to zacieśnienia powiązań pomiędzy programem a najważniejszymi 
problemami społecznymi postrzeganymi przez obywateli jako bezpośrednio ich dotyczące, 
a także zapewnienia bardziej równomiernego uczestnictwa w programie. 
 
5) Utrzymanie scentralizowanej struktury zarządzania, z jednoczesną 

modernizacją ECP: 
W porównaniu z innymi programami zarządzanymi centralnie przez agencję wykonawczą 
pod nadzorem Komisji obecny program „Europa dla obywateli” dysponuje dosyć efektywną 
strukturą zarządzania. Decentralizacja zarządzania programem nie doprowadziłaby do 
żadnych oszczędności ani też do poprawy jego jakości. Bardziej obiecująca niż 
decentralizacja struktury zarządzania programem wydaje się modernizacja punktów 
kontaktowych programu „Europa dla obywateli” (ECP). Spowoduje ona większe 
ugruntowanie programu „Europa dla obywateli” w poszczególnych państwach członkowskich 
i jednocześnie przyczyni się do zwiększenia jego renomy i dostępności. 
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6) Zwiększenie użyteczności programu: 
Należy uwzględnić dalszy wzrost użyteczności nowego programu, zwłaszcza w odniesieniu 
do indywidualnego obywatela. W tym celu powinno się wprowadzić zachęty na rzecz 
inicjatyw na małą skalę i inicjatyw oddolnych, a także zarezerwować określoną pulę 
środków dla tego typu nieinstytucjonalnych przedsięwzięć. Dodatkowo należałoby uważniej 
przyjrzeć się kwestii bardziej aktywnego zaangażowania grup „trudno dostępnych”. Co 
prawda zostało ono ujęte w celach, jednak brakuje odpowiedniej strategii jego osiągnięcia. 
 
7) Większy nacisk na środki informacyjne i ukierunkowane wykorzystanie 

przeznaczonego na nie budżetu: 
Uznano, że kluczowe znaczenie dla powodzenia programu ma właściwa strategia 
komunikacji. Dlatego rola środków informacyjnych powinna być w rozporządzeniu bardziej 
zdecydowanie podkreślona. Aby uniknąć roztrwonienia i potencjalnego sprzeniewierzenia 
środków finansowych przewidzianych na działania informacyjne, należałoby wykluczyć 
możliwość wykorzystania tych funduszy na cele związane z ogólną polityką komunikacyjną 
Komisji. 
 
8) Zwiększenie koperty finansowej: 
Należy poszukiwać możliwości znaczącego zwiększenia całkowitej koperty finansowej 
programu „Europa dla obywateli”. Taki wzrost wydaje się uzasadniony, jeżeli kluczową rolę 
programu w „edukacji obywatelskiej” w Europie i w tworzeniu więzi między UE i jej 
obywatelami powiąże się z rozmiarem budżetu dla programu „Europa dla obywateli”, który 
jest znikomy w stosunku do budżetów innych programów oraz ogólnego budżetu UE. 
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