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Pośredni etap we wprowadzaniu ECGI

Wstęp: Od ograniczonych doświadczeń do przerwania błędnego koła

1-. Z inicjatyw KE wynikły ogromne doświadczenia, lecz inicjatywy te miały ograniczony 
zasięg
Konsultacje i debata publiczna zorganizowana przez Komisję w ramach realizacji propozycji 
zawartych w planie D dla demokracji, dialogu i debaty, w komunikacie „Biała księga 
w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej”, a wreszcie w komunikacie „Debata 
o Europie” wniosły znaczny wkład, lecz ich zasięg był bardzo ograniczony, gdyż dotarły
jedynie do niewielu tysięcy uczestników (oczekiwano, że pośrednio dotrą do 50 000 
obywateli).

2-. Propozycja dotycząca dwukierunkowych elektronicznych konsultacji opartych 
na rejestracji
Podstawowym etapem wprowadzania ECGI w przyszłości jako interaktywnych 
dwukierunkowych konsultacji powinno być wykorzystanie narzędzi elektronicznych, w tym 
utworzenie ewidencji wyborców, a wsparciem dla tych działań powinna być skuteczna 
promocja prowadzona w ramach silnych powiązań z innymi mediami poza sferą Internetu.

3-. Przerwanie błędnego koła, aby stworzyć samowystarczalną platformę dialogu
Wydaje się, że jest to jedyny sposób, aby przerwać błędne koło niemożności dotarcia 
do znacznej liczby obywateli – milionów zamiast jedynie tysięcy – oraz zaangażowania ich 
w regularny, stały dialog wykraczający poza ich udział w wyborach europejskich raz na pięć 
lat.

I. Wnioski dotyczące informacji przedstawionych przez ekspertów podczas wysłuchania 
publicznego w dniu 8 grudnia

1. Kryzys legitymizacji i niebezpieczeństwa gry o sumie zerowej

Zaproszeni eksperci wykazali, że UE dotyka ukryty kryzys dotyczący legitymizacji jej 
instytucji oraz całego projektu UE. Obywatele nie są zainteresowani najistotniejszymi 
informacjami o sprawach UE, a także nie mają do nich dostępu, pomimo że nadal wyrażają 
poparcie dla integracji UE (to zagadnienie zostało omówione w poprzednim dokumencie 
roboczym sprawozdawcy). Philippe Schmitter zwrócił uwagę na różnicę między kryzysem 
legitymizacji na szczeblu krajowym i szczeblu UE – ta ostatnia jest pozbawiona 
historycznego zaplecza, a zatem jest bardziej bezpośrednio narażona na kryzys. Według 
Larry’ego Siedentopa głównym zagrożeniem dla legitymizacji UE jest dostrzegalna 
konkurencja między szczeblem krajowym a szczeblem UE, która staje się grą o sumie 
zerowej: „jeżeli oni [UE] zyskują, my [obywatele państwa członkowskiego] tracimy”.

2. Perspektywy europejskiej demokracji ponadnarodowej

Larry Siedentop, Bruno Kauffman i Philippe Schmitter utrzymywali również, że kryzys 
dotyka ogólnie systemu partii politycznych. Uznali, że konieczne jest znalezienie innych 
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sposobów zlikwidowania przepaści między UE a jej obywatelami oraz aktywne stymulowanie 
rozwoju wspólnej tożsamości UE, przy czym demos polityczny powinien być jej skutkiem, 
a nie warunkiem wstępnym. Philippe Schmitter i Frédéric Esposito podkreślali, że należy 
stworzyć możliwość wykorzystania elektronicznych sposobów konsultacji, aby pobudzić 
tworzenie demokracji ponadnarodowej, i podawali przykłady doświadczeń Szwajcarii, Estonii 
i Finlandii w tym zakresie. Potwierdzili oni, że konsultacje takie muszą odbywać się 
regularnie, co zdecydowanie ogranicza ryzyko ewentualnej dezorganizacji.

3. Ograniczony zasięg obecnych działań UE

Alain Dumort, przedstawiciel Komisji Europejskiej, ograniczył się do przedstawienia 
narzędzi komunikacji, którymi dysponuje Komisja, i skoncentrował się w szczególności 
na europejskich konsultacjach obywatelskich drugiej generacji, stwierdzając, że zarówno 
pośredni, jak i bezpośredni zasięg takich inicjatyw ogranicza się do jedynie 50 000 obywateli.

II. Propozycja dotycząca pośredniego etapu we wprowadzaniu ECGI

1. Oczekiwane korzyści z prowadzonych na pełną skalę ECGI (Europejskie Konsultacje
Obywatelskie Ogólnego Zainteresowania)

Taka sytuacja nie powinna oznaczać rezygnacji z projektu ustanowienia ECGI. 
Sprawozdawca uważa, że ich przyszły rozwój w perspektywie średnioterminowej, 
wraz z odpowiednim przygotowaniem, powinien w znacznym stopniu przyczynić się do:

a. pobudzenia rozwoju przestrzeni europejskiej debaty publicznej;

b. zmniejszenia przepaści (pod względem informacji i zaangażowania) między UE a jej 
obywatelami;

c. zachęcenia obywateli do uczestnictwa i działalności publicznej;

d. zwiększenia zaangażowania partii politycznych i organizacji pozarządowych w skali 
europejskiej;

Konsultacje ECGI mogłyby również przyczynić się do zwiększenia kontaktów z partiami 
politycznymi i organizacjami pozarządowymi poprzez ich zaangażowanie w debaty 
oraz połączenia szczebla krajowego ze szczeblem UE (szczególnie istotny element 
umożliwiający „ponowne odkrycie” partii politycznych).

e. ponadgraniczej identyfikacji, czego skutkiem byłoby powstanie europejskiego demos;

Musimy także podkreślić, że zakrojone na skalę UE konsultacje z jej obywatelami dotyczące 
tych samych kwestii – pod warunkiem, że będą regularne i prowadzone równocześnie w całej
UE – umożliwiłyby stopniowy rozwój praktyki pobudzania działalności ponadgranicznej 
i ponadnarodowej oraz wymiany między partiami politycznymi i mediami, co dałoby 
obywatelom prawdziwe poczucie ponadnarodowej demokracji europejskiej.

2. Oczekiwane ramy ustanowienia ECGI 
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a. Ramy czasowe

Stworzenie ram i warunków koniecznych do udanego rozpoczęcia konsultacji wymaga czasu, 
solidnego przygotowania, silnej i płynnej komunikacji między podmiotami oraz zaplecza 
w postaci doświadczenia. Może to potrwać 3–6 lat.

b. Aktualny poziom akceptacji proponowanego instrumentu ECGI

Debata w komisji AFCO wykazała, że Europejskie Konsultacje Obywatelskie Ogólnego 
Zainteresowania w formie zaproponowanej przez sprawozdawcę – jako sposób zapewnienia 
integracji europejskiej solidnych podstaw politycznych i ideologicznych potrzebnych do jej 
pomyślnej realizacji – trudno byłoby wprowadzić w życie w obecnych warunkach ze względu 
na następujące kwestie:

– zakres takiego nowego instrumentu, który wymaga znacznych wysiłków ze strony 
instytucji europejskich i który jest wyobrażalny dopiero po okresie dostosowania 
i skorygowania go w sposób zapewniający dopasowanie go do istniejących środków i jego 
powszechną akceptację,

– brak praktycznego doświadczenia w działaniach na tak szeroką skalę na szczeblu 
instytucji UE oraz w społeczeństwach obywatelskich UE.

4. Zalecenia dotyczące etapu pośredniego – interaktywne konsultacje elektroniczne

Sprawozdawca wskazuje, że w celu uzyskania minimum niezbędnego doświadczenia, 
przyzwyczajenia obywateli i opinii publicznej do takiej praktyki oraz stopniowego 
zaangażowania Komisji Europejskiej należy przeanalizować możliwe rozwiązania 
i opracować etap przejściowy – interaktywne elektroniczne konsultacje z obywatelami. 
Podobnie jak w przypadku ECGI, te interaktywne konsultacje powinny odnosić się 
do podstawowych kwestii dotyczących najbliższej przyszłości UE (ewentualnych wniosków 
legislacyjnych).

III. Koncepcja etapu pośredniego

1. Warunki wstępne

a. Informacje z sondażu Eurobarometru

Forma i kryteria takiego uczestnictwa powinny zostać ustalone na podstawie wyników 
sondażu Eurobarometru (zgodnie z zaleceniem ekspertów) dotyczącego celów i zasad 
interaktywnej komunikacji, przy czym należy również uwzględnić nastawienie
do bezpośrednich powszechnych konsultacji.

b. Ewidencja wyborców UE

Na podstawie sondażu Komisja powinna stworzyć ewidencję obywateli zgodnie z zasadami 
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rejestracji wyborców w państwach członkowskich. Konieczne wydawałoby się 
utworzenie/wskazanie na tym szczeblu właściwych służb, departamentu 
międzywydziałowego lub działu. Taka ewidencja winna zostać udostępniona obywatelom 
chcącym uczestniczyć w tego rodzaju konsultacjach. Ewidencja wyborców miałaby znaczne 
zalety, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zaangażowanie obywateli, oraz pomogłaby stworzyć 
podstawę praktyk regularnych konsultacji. Zarejestrować się będą mogli wszyscy obywatele. 
Aby ich do tego zachęcić, potrzebne będą szczególne działania w zakresie rozpowszechnienia 
informacji. Proces rejestracji musi być szeroko propagowany za pośrednictwem mediów 
w UE (szczególną rolę odgrywają tu media publiczne) oraz wspierany/aprobowany przez 
partie polityczne i organizacje pozarządowe.

Poza ustaleniem, jakie jest poparcie dla UE, zaletą utworzenia takiej ewidencji byłoby 
powstanie silnego kanału komunikacji z zaangażowanymi obywatelami.

2. Procedura

a. Gromadzenie odpowiedzi

Komisja winna skierować do zarejestrowanych obywateli szereg pytań (3–10), opracowanych 
wspólnie i w porozumieniu z komisjami PE oraz dotyczących szeregu kwestii związanych 
z przyszłym wymiarem UE, lecz również konkretnych zagadnień dotyczących najbliższej 
przyszłości (przyszłe wnioski legislacyjne).
Odpowiedzi zostaną zgromadzone przez Komisję, głównie za pomocą narzędzi do głosowania 
elektronicznego, po 2–3 miesiącach od opublikowania i rozpowszechnienia tych pytań. 
W tym okresie powinna być prowadzona debata na temat zaproponowanego pytania 
o powiązanie instytucji WE z instytucjami krajowymi, której powinny towarzyszyć 
informacje podawane w mediach. W tym okresie obywatele powinni również mieć możliwość 
dokonania rejestracji. Głosowanie musi odbywać się jednocześnie – na tyle, na ile wskazują 
na to wyniki sondażu i na ile pozwalają warunki. Niezarejestrowani wyborcy nie mieliby 
możliwości uczestnictwa.

b. Sposób traktowania rezultatów: budowanie zaufania

Wyniki takich interaktywnych konsultacji powinny zostać zgromadzone i przeanalizowane 
przez specjalny organ utworzony na szczeblu Komisji Europejskiej wraz z intergrupą 
utworzoną na szczeblu Parlamentu Europejskiego. Oficjalna odpowiedź instytucji winna 
zostać opublikowana łącznie z przedstawieniem scenariusza realizacji.

3. Opracowanie narzędzi i technik zwiększających uczestnictwo

a. Rozpowszechnianie informacji i powiązanie z innymi kanałami mediów

Jeżeli takie konsultacje mają koncentrować się na uczestnikach znających narzędzia 
internetowe, trzeba utworzyć silne powiązanie z innymi środkami masowego przekazu 
za pomocą reklam w środkach pisemnych i audiowizualnych. Także partie polityczne 
i organizacje pozarządowe powinny móc zachęcać obywateli do uczestnictwa.
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b. Debaty ponadnarodowe

Prezentacja i kampania powinny służyć rozwojowi zastosowania istniejących narzędzi 
i technik mających na celu zwiększenie poziomu uczestnictwa, takich jak zorganizowane 
wymiany i debaty między przywódcami na szczeblu krajowym i europejskim.

c. Smartvote

Smartvote jest sprawnie działającym narzędziem do głosowania elektronicznego, które 
umożliwia obywatelom porównanie ich decyzji z decyzjami wybranych przez nich 
przedstawicieli, co wzmacnia demokrację uczestniczącą i przedstawicielską.
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