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Niniejsze sprawozdanie ma na celu analizę sposobów zlikwidowania przepaści między 
obywatelami UE a Unią Europejską i jej instytucjami, określanej często jako deficyt 
demokracji1, poprzez wprowadzenie nowej demokratycznej praktyki konsultacji z 
obywatelami Europy.
Wydaje się, że obywatelom UE brakuje poczucia uwłasnowolnienia. W przeciwieństwie do 
polityki na szczeblu krajowym mają oni wrażenie niewielkiego wpływu na politykę UE. 
Szczególnie istotne jest rozwinięcie wśród obywateli Europy poczucia, że są oni w samym 
sercu polityki UE i współkierują procesem integracji europejskiej. 

I. Kryzys demokratycznej legitymizacji w kontekście zarządzania w UE

Przepaść między Unią Europejską a jej obywatelami poszerza się ze względu na (1) 
immanentną złożoność systemu podejmowania decyzji oraz (2) kryzys legitymizacji w 
kontekście (3) transformacji zarządzania, a także (4) deficyt komunikacyjny. Czynniki te 
uwypuklają (5) deficyt zaufania i zaangażowania UE w kontakt z jej obywatelami.

Unia Europejska jawi się jako bardzo złożony twór polityczny, którego procesy 
podejmowania decyzji mają tendencję do nieprzejrzystości. Główną cechą deficytu 
demokracji w Unii Europejskiej jest po pierwsze przewaga władz wykonawczych zarówno na 
poziomie ponadnarodowym (Komisja Europejska), jak i międzyrządowym (Rada). Po drugie 
zauważa się silne oparcie procesu podejmowania decyzji na ekspertyzach, co prowadzi do 
dominacji wąsko wyspecjalizowanych grup. Wreszcie złożony proces osiągania 
porozumienia, zdominowany zasadami negocjacji i konsensusu, czyni końcowe ustalenia 
trudnymi do zrozumienia dla zwykłego obywatela i zwiększa poczucie wyobcowania z 
procesu podejmowania decyzji w Brukseli. 

Pewien stopień deficytu demokracji zawsze będzie obecny w każdym systemie 
reprezentacyjnym. Deficyt ten można jednak zrównoważyć innymi źródłami legitymizacji. 
Unia Europejska nie może powoływać się na żadne tradycyjne źródła legitymizacji
(konstytucję, język, terytorium, historię czy wspólnotę etniczną) i musiała wyprowadzić 
upoważnienie swojego istnienia z samego procesu integracji. Unia Europejska powołuje się 
na legitymizację wynikającą z realizowanych celów poprzez podkreślanie swojej roli w 
tworzeniu obszaru pokoju i współdobrobytu oraz zapoczątkowaniu konkretnych projektów 
(unia celna, gospodarcza i monetarna itp.) Jednak siła takiego roszczenia jest już na 
wyczerpaniu – zagraża jej pustka ideologiczna i moralna. Sytuacja ta wymaga nowego źródła 
legitymizacji, które odnowi więź między Unią Europejską a jej obywatelami.

Procesy te zachodzą w kontekście skutków globalizacji, samej dynamiki integracji 
europejskiej i silnych przemian społeczno-politycznych. Globalizacja ogranicza zdolność 
państwa narodowego do podejmowania autonomicznych działań i odpowiedniego 
zaspakajania potrzeb i aspiracji swoich obywateli. Integrację europejską można 
zinterpretować jako zorganizowaną erozję władzy i zakresu kompetencji państw narodowych 
z potencjalnie niebezpiecznym efektem ubocznym rozmycia odpowiedzialności. Ponadto 
procesy rozwoju społeczno-politycznego i postęp technologiczny przyczyniają się do silnej 
indywidualizacji zachowań wyborców i wzmagają tendencję do rozwijania kilku instytucji 

                                               
1 Uważa się, że termin „deficyt demokracji” pojawił się po raz pierwszy w Manifeście JEF w 1977 roku (Berlin, 
1977)
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demokracji bezpośredniej obok tradycyjnego systemu reprezentacyjnego (inicjatywa ludowa, 
referendum). 
Za sprawą tych immanentnych właściwości systemu i dynamiki kontekstu obserwujemy 
deficyt zaufania i uczestnictwa wśród obywateli Europy, przekładający się na „dramatyczne 
załamanie społecznej legitymizacji UE od początku lat 90. XX wieku”1. Badania 
Eurobarometru niezmiennie wskazują na istnienie w okresie między 1989 a 2006 rokiem 
owego poczucia oddalenia, połączonego z silnym przekonaniem, że „ich głos [nie] jest brany 
pod uwagę na szczeblu unijnym”2.

Za zasadnicze czynniki wywołujące takie zniechęcenie obywateli poczytywać można deficyt 
informacji i niedomiar w zakresie komunikacji. Potrzeba wspólnego podejścia do kwestii 
komunikacji znalazła swój wyraz w międzyinstytucjonalnym porozumieniu Partnerski proces 
komunikowania na temat Europy, mającym w przyszłości określać ramy skoordynowanych 
działań instytucji europejskich i państw członkowskich w tym zakresie. Unia Europejska 
wciąż cierpi na brak ogólnoeuropejskiego środka przekazu audiowizualnego, a zwyczaj 
faworyzowania ekspertów i osób wewnętrznych przy informowaniu o sprawach UE 
uniemożliwia debatę na poziomie krajowej opinii publicznej. Skutkiem tego jest brak 
europejskiej publicznej przestrzeni dialogu, ważnego warunku narodzin europejskiego 
demosu, która pomogłaby ponownie nawiązać kontakt z obywatelami i rozwinąć nowe źródła 
legitymizacji.

II. Zmniejszanie przepaści między UE a jej obywatelami

Zmniejszenie przepaści między UE a jej obywatelami próbowano osiągnąć (1) poprzez 
położenie nacisku na reformy instytucjonalne, (2) reformy praktyki konsultacyjnej, (3) 
wprowadzenie unijnego obywatelstwa i (4) transformację polityki komunikacyjnej UE oraz 
(5) zapoczątkowanie eksperymentów partycypacyjnych na poziomie UE. 

Od czasu sprawozdania Georgesa Vedela z 1972 roku większość wysiłków skierowanych na 
przeciwdziałanie deficytowi demokracji w europejskich procesach decyzyjnych 
koncentrowała się na reformach instytucjonalnych, wzmacniających Parlament Europejski 
poprzez przekazywanie Wspólnotom Europejskim nowych kompetencji. 

Udoskonalona została również praktyka konsultacji poprzez wprowadzenie od 1984 roku 
zielonych ksiąg, mających na celu włączenie zainteresowanych podmiotów do udziału w 
początkowej fazie kształtowania wniosku legislacyjnego, co stało się powszechną praktyką od 
połowy lat dziewięćdziesiątych.

Inne inicjatywy obliczone na przywrócenie więzi z obywatelami Europy zostały podjęte przez 
Parlament Europejski. Od czasu Deklaracji Stuttgarckiej z 1983 roku, stwierdzającej 
„potrzebę nowego rozwoju, odpowiadającego pragnieniom demokratycznych narodów 
Europy”, Parlament Europejski przedstawił kilka propozycji wprowadzenia ogólnounijnych 
referendów albo bezpośrednio (w swoich rezolucjach z 19873 i 19884 roku) albo przez swoje 

                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, str. 50-51
2 Eurobarometr 189 a+ b, 10/06
3 Rezolucja A2-28/87, OJ C 190/72
4 Rezolucja A2-106/88, OJ C 187/231
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komisje (sprawozdanie Purona i sprawozdanie Hermana).

Obywatelstwo UE ma główny potencjał przywrócenia więzi między Unią Europejską a jej 
obywatelami i zmniejszenia deficytu demokracji. Dużym postępem była ratyfikacja 
Europejskiej Karty Praw Podstawowych, której rozdział V „Obywatelstwo” określa 
indywidualne prawa, z których obywatele korzystają na poziomie europejskim.

Ważnym przyczynkiem do samej polityki komunikacji jest Plan D1 Komisji Europejskiej, 
który wyraźnie proponuje „działanie na rzecz udziału obywateli w procesie demokracji” 
poprzez rozwój „efektywniejszych konsultacji” w sprawie rzeczywistych aspiracji 
społeczeństwa. Następujący po nim Plan działań2 jest jednak jeszcze bardziej ambitny i 
stwierdza, że „komunikacja to więcej niż informowanie: tworzy relację i rozpoczyna dialog z 
obywatelami Europy, zakłada ich uważne wysłuchanie i buduje więź ze społeczeństwem, (...) 
jest nieodzowną częścią procesu politycznego”.

Częściowo za sprawą tego właśnie nowego bodźca dla polityki komunikacji UE, 
zdefiniowanej jako dwukierunkowa droga interakcji z obywatelami, rozwinięto kilka 
eksperymentów partycypacyjnych, ukierunkowanych na współudział obywateli, 
mianowicie inicjatywę Komisji „Konsultacje z obywatelami Europy” albo projekt Parlamentu 
Europejskiego „Agora Obywatelska”. 

III. Wzmacnianie pozycji obywateli UE przez nowe praktyki demokratyczne

Warunkiem efektywnego udziału wszystkich obywateli jest rozwój Europejskiej Sfery 
Publicznej, jak zasugerował Jürgen Habermas. O ile ważnym krokiem w kierunku 
uwłasnowolnienia i wzmocnienia pozycji obywateli było wprowadzenie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej w Traktacie Lizbońskim, o tyle nie jest to systematyczne, a tylko 
okazjonalne narzędzie, któremu brakuje edukacyjnego, wzmacniającego i dialektycznego 
wymiaru, jaki gwarantują konsultacje społeczne rozumiane jako dialog obywateli z ich 
przedstawicielami.

Dlatego też sprawozdawca proponuje rozwinięcie nowej praktyki politycznej – Europejskich 
Konsultacji Obywatelskich Ogólnego Zainteresowania (ECGI) o regularnym i 
niewiążącym charakterze, organizowanych jednocześnie we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej i zawierających szereg szczegółowych pytań na temat orientacji politycznej UE.

Ich celem byłoby nie tylko poznanie opinii obywateli w procesie kształtowania polityki, ale 
też umożliwienie autentycznej dwukierunkowej komunikacji oraz dodanie „dawki ludzkiego 
dramatu do technokratycznej maszynerii i suchej teorii europejskiej integracji”3.

Następujące aspekty należy poczytywać za kluczowe w rozwoju tej demokratycznej praktyki: 
(1) podstawa prawna, (2) dobór treści, (3) wybór czasu i częstość stosowania, (4) 
jednoczesność, (5) komunikacja i (6) udział głównych podmiotów (mediów, państw 
członkowskich i obywateli).

                                               
113.10.2005 COM(2005) 494
2 SEC(2005) 985
3 Wyrażenie sformułowane przez Dana O'Briena i Daniela Keohane'a, Centrum Reformy Europejskiej

Adlib Express Watermark



DT\755803PL.doc 5/6 PE416.377v01-00

PL

Jedną z możliwych podstaw prawnych takiego przedsięwzięcia byłby Artykuł 284 TWE, 
stanowiący, że „w celu wypełnienia zadań, które są jej powierzone, Komisja może zbierać 
wszelkie informacje i dokonywać wszelkich niezbędnych weryfikacji (...)”. W tej sytuacji 
Komisja działałaby jako „władza konsultacyjna” z mandatem Rady. Wymaga to 
wypracowania politycznego konsensusu i zapewnienia udziału Parlamentu Europejskiego –
jako jedynej unijnej instytucji bezpośrednio reprezentującej obywateli – w procesie wyboru 
zadawanych pytań poprzez specjalną intergrupę złożoną z przedstawicieli komisji PE. Dla 
zapewnienia takiego politycznego konsensusu mogłoby zostać opracowane porozumienie 
międzyinstytucjonalne. 

Zakres treści ECGI musiałby mieścić się w polu kompetencji Komisji. Liczba konsultacji 
powinna być na tyle duża, żeby umożliwiała zbieranie informacji o preferencjach obywateli 
UE, nie osłabiając przy tym poczucia podniosłości tego procesu. Kluczowa jest również 
jasność formułowania pytań, tak aby obywatele mogli na nie odpowiadać na podstawie 
swoich rzeczywistych opinii bez szczególnej wiedzy prawniczej.

Przy wyborze czasu ECGI powinno się brać pod uwagę potrzebę dobrej, potężnej i 
wyważonej kampanii komunikacyjnej. Jednoczesność ECGI w różnych państwach 
członkowskich stanowi newralgiczny element, który przy udziale katalizatora mediów 
pozwoli na wykrystalizowanie się poglądów, otwarcie na ogólnoeuropejski „happening 
polityczny” i rozwój prawdziwie europejskiej publicznej sfery debaty. Regularność takich 
konsultacji zapewniłaby nie tylko ciągłe ulepszanie tej praktyki, ale też jej rytualizację i 
akceptację obywateli.

Na uwagę zasługują trzy podmioty tego przedsięwzięcia, których zaangażowanie jest 
kluczowe: media, państwa członkowskie na poziomie rządów, parlamentów i partii 
politycznych oraz sami obywatele.

Równoczesność organizowania ECGI i duża ekwiwalentność pytań w różnych kontekstach 
narodowych jest silnym mechanizmem przyciągających zainteresowanie krajowych mediów.
Europejskie sieci mediów dzieliłyby się więc materiałem politycznego „happeningu” w skali 
europejskiej, a ich współpraca zwiększałaby możliwości interakcji i jakość (a przez to 
atrakcyjność) końcowego przekazu.

Zaangażowanie rządów państw członkowskich również jest istotnym składnikiem procesu 
konsultacji – pozwoliłoby uzyskać jasny wyraz woli obywateli i utworzyć przestrzeń dialogu, 
która zwiększyłaby legitymizację podejmowanych działań. Szerokie zaangażowanie rządów 
stworzyłoby ważną przestrzeń dla krajowych partii i organizacji pozarządowych do 
zaprezentowania obywatelom wymaganego wachlarza politycznych interpretacji. Państwa 
członkowskie można by było jeszcze bardziej zbliżyć do siebie przez umożliwienie im 
dodawania własnych pytań do zestawu. 

Zaangażowanie obywateli byłoby silnie uzależnione – oprócz aspektów związanych ze 
sposobem i treścią komunikacji – także od istotności zagadnień poruszanych w pytaniach oraz 
od wyniku procesu konsultacji. W ECGI nie powinno się za wszelką cenę unikać 
kontrowersyjnych zagadnień, ponieważ zwiększają one zainteresowanie społeczeństwa. 
Akceptacja tej praktyki przez obywateli zależy również od przejrzystości roli poszczególnych 
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podmiotów na różnych etapach konsultacji (rozpoczęcie procesu, formułowanie pytań, 
publikowanie wyników, oficjalna odpowiedź). Jednak jeszcze istotniejsze jest wzięcie pod 
uwagę wyniku konsultacji, będące kluczem do zwiększenia zaufania obywateli i zachęcenia 
ich do uczestnictwa. Oficjalna odpowiedź powinna zawierać jasne zobowiązania wraz ze 
strategią ich realizacji.

Adlib Express Watermark


	755803pl.doc

