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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy
(2008/2224(INI))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wspólną deklarację „Partnerski proces komunikowania na temat Europy”, 
podpisaną dnia 22 października 2008 r., 

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 marca 2008 r. zatytułowany „Debata o 
Europie – wykorzystać doświadczenia planu D na rzecz demokracji, dialogu i debaty” 
(COM(2008)0158), 

 uwzględniając komunikat Komisji „Informowanie o Europie poprzez media 
audiowizualne” (SEC(2008)0506),

 uwzględniając komunikat Komisji „Komunikowanie o Europie drogą internetową –
zaangażowanie obywateli” (SEC(2007)1742), 

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2007 r. zatytułowany „Partnerski 
proces komunikowania na temat Europy” (COM(2007)0569),

 uwzględniając decyzję nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania 
aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–20131,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie Białej księgi w 
sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej2,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. zatytułowany „Biała Księga w 
sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej” (COM(2006)0035), 

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 października 2005 r. zatytułowany „Wkład 
Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty” 
(COM(2005)0494), 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wdrożenia strategii 
informacyjnej i komunikacyjnej Unii Europejskiej3,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również 

                                               
1 Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 32.
2 Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, s. 369.
3 Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, s. 403.
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Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że po odrzuceniu traktatu konstytucyjnego we Francji i w Holandii 
53,4% Irlandczyków zagłosowało w referendum przeciwko ratyfikacji traktatu z Lizbony 
i mając na uwadze, że osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy na temat polityki Unii 
Europejskiej lub traktatów są bardziej skłonne do wyrażania sprzeciwu, 

B. mając na uwadze, że badanie Eurobarometru nr 69 wykazało, że 52% obywateli Unii w 
sposób jednoznaczny popiera członkostwo ich kraju w UE, a tylko 14% jest przeciwnego 
zdania, 

C. mając na uwadze, że w 2004 r. po raz pierwszy powołano odrębnego komisarza ds. 
strategii komunikacyjnej, mimo że nie przyjęto jeszcze polityki komunikacyjnej jako 
takiej z powodu braku odpowiedniej podstawy prawnej w traktatach,

1. przypomina, że badania wskazują, iż gorzej wykształceni i mniej zamożni obywatele Unii 
są bardziej skłonni do przeciwstawiania się dalszej integracji europejskiej, co dowodzi, że 
idea europejska – mimo wszystkich wcześniejszych wysiłków – dociera głównie do 
dobrze wykształconych i zamożnych warstw europejskiego społeczeństwa; 

2. zachęca Komisję do rozszerzenia dialogu na nowe grupy docelowe przez opracowanie 
planów informacyjnych, tak aby zaangażować w sprawy UE mieszkańców małych miast 
i wsi, robotników i emerytów; dlatego proponuje dwufazowe podejście w celu 
pogłębienia dialogu między Unią Europejską a jej obywatelami poprzez informowanie, a 
następnie wspieranie debaty z poinformowanymi obywatelami oraz między nimi;

3. podkreśla znaczenie szybkiego zakończenia ratyfikacji traktatu z Lizbony, który jeszcze 
bardziej zwiększy przejrzystość UE oraz zaangażowanie obywateli w procesy decyzyjne; 

4. z zadowoleniem przyjmuje wspomnianą wyżej wspólną deklarację pt. „Partnerski proces 
komunikowania na temat Europy”, w której wytyczono jasne cele służące poprawie 
komunikacji w UE po stronie Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i państw 
członkowskich;

5. zaleca rozszerzenie programów Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig i Comenius na 
mniej zamożnych obywateli, tak aby ułatwić ich mobilność w UE; zwraca uwagę na fakt, 
iż mniej zamożnych obywateli nie stać obecnie na uczestnictwo w tych programach; 

6. wzywa Komisję do wspierania jednorocznego, wspólnego szkolnego programu nauczania 
historii Europy po roku 1945, historii integracji europejskiej i działalności UE, 
opracowanego w drodze konsensusu przez ekspertów z państw członkowskich i 
nauczanego na zasadzie dobrowolności w szkołach średnich w 23 językach urzędowych 
w celu zbudowania fundamentów wspólnej europejskiej wiedzy;

7. jest zdania, że władza budżetowa powinna nadal zwiększać środki dla szkół, 
uniwersytetów i organizacji pozarządowych wspierających studia i komunikację na temat 
UE w państwach członkowskich;
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8.  proponuje, aby instytucje UE stworzyły nowy projekt edukacyjny o nazwie „Otwarty 
Uniwersytet Europejski” – uniwersytet otwarty i dostępny nieodpłatnie dla obywateli 
Unii, niezależnie od narodowości, wieku i kwalifikacji; proponuje, aby wybitni 
profesorowie z 27 państw członkowskich opracowali obszerny program nauczania dla 
uniwersytetu (obejmujący historię, cele, instytucje, politykę i przyszłość UE); proponuje, 
aby Otwarty Uniwersytet Europejski wykorzystywał również najbardziej rozwinięte 
technologie, takie jak różne formy e-learningu oraz webinariów, tak aby dotrzeć do jak 
największej liczby osób, dzięki czemu wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w 
zajęciach; 

9. wzywa Komisję do publicznego udostępnienia programów telewizyjnych we wszystkich 
23 językach urzędowych na podstawie zamówień na usługi gwarantujących pełną 
niezależność redakcyjną, idąc za przykładem stacji Euronews; uważa, że władza 
budżetowa powinna udostępnić konieczne środki finansowe;

10. z zadowoleniem przyjmuje pomysł EUtube, który, posiadając prawie 1,7 mln 
odwiedzających, stanowi wyjątkowy sposób na przekazywanie informacji o polityce UE 
młodym użytkownikom Internetu; ponadto wzywa Komisję do opracowania wytycznych 
dotyczących skutecznych kampanii internetowych oraz do podzielenia się nimi z innymi 
instytucjami UE;

11. z zadowoleniem przyjmuje wspomniany wyżej komunikat Komisji pt. „Komunikowanie 
o Europie drogą internetową”, w którym ustanowiono jasny cel przekształcenia strony 
internetowej o Europie w ukierunkowaną na usługi stronę Web 2.0; wzywa Komisję do 
zakończenia prac nad nową stroną już w 2009 r. i uważa, że nowa strona internetowa 
powinna stanowić forum dla obywateli, na którym będą oni wymieniać swoje poglądy i 
uczestniczyć w badaniach opinii publicznej online; 

12. jest zdania, że zachęcanie urzędników UE do regularnego udzielania wywiadów mediom 
pomoże wypełnić lukę komunikacyjną między instytucjami a obywatelami, przyczyniając 
się tym samym do ocieplenia wizerunku UE;

13. uznaje sieć Europe Direct za istotne narzędzie służące udzielaniu odpowiedzi na 
zapytania obywateli kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpłatnych 
połączeń telefonicznych z dowolnego miejsca w UE, które to narzędzie należy dalej 
upowszechniać;

14. uważa, że instytucje UE powinny inicjować kolejne dyskusje na temat Europy oraz 
natychmiast wcielić w życie koncepcje zawarte we wspólnej deklaracji pt. „Partnerski 
proces komunikowania na temat Europy”, w wyżej wymienionej Białej księdze w 
sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej i w wyżej wymienionym komunikacie 
pt. „Partnerski proces komunikowania na temat Europy”;

15. uważa, że instytucje UE i państwa członkowskie powinny koordynować swoje działania 
w dziedzinie komunikacji i zbudować partnerskie stosunki ze społeczeństwem 
obywatelskim w celu wykorzystania możliwych efektów synergii; 
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16. wzywa Komisję do szerszego propagowania konsultacji internetowych na temat polityki i 
inicjatyw UE, tak aby włączyć w debatę wszystkie zainteresowane strony, zwłaszcza 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz lokalne organizacje pozarządowe;

17. jest zdania, że wyjaśnienie różnic politycznych między partiami politycznymi w UE 
ułatwiłoby obywatelom utożsamianie się z rozmaitymi koncepcjami przyszłości Europy 
oraz dokonanie wyboru między nimi, i proponuje, aby wszystkie partie ogłosiły swój 
program wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.;

18. proponuje, aby Komisja stworzyła stronę internetową, na której wszystkie organizacje 
pozarządowe, instytucje publiczne i osoby prywatne będą mogły wymieniać się 
doświadczeniami związanymi z projektami UE w zakresie komunikowania; wzywa 
Komisję do zbierania i publikowania na tej stronie doświadczeń beneficjentów 
działalności finansowanej w ramach „Planu D”;

19. wzywa Komisję do przeprowadzania lokalnych, zakrojonych na małą skalę kampanii 
informacyjnych UE przy udziale lokalnych organizacji pozarządowych zamiast 
kosztownych i nieskutecznych kampanii ogólnoeuropejskich; wzywa Komisję do 
rozpowszechniania najlepszych praktyk zdobytych podczas takich kampanii;

20.  wzywa Komisję do lepszego wykorzystywania materiałów audiowizualnych dostępnych 
w serwisie Europe by Satellite poprzez nawiązanie współpracy z lokalnymi kanałami 
telewizyjnymi i mediami społecznymi, które są zainteresowane otrzymywaniem takich 
materiałów do nadawania, w celu dotarcia do szerszej publiczności;

21. uważa, że instytucje UE powinny uwzględnić w swojej polityce wnioski z lokalnych 
debat organizowanych pod egidą „Planu D” oraz wziąć pod uwagę oczekiwania, jakie 
obywatele stawiają UE w procesie podejmowania decyzji legislacyjnych; 

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Komisji, Radzie Ministrów, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi 
Obrachunkowemu, Komitetowi Regionów, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Europa to Stary Kontynent dla tych, których przodkowie opuścili ją w przeszłości w 
poszukiwaniu azylu lub lepszej przyszłości. Europa to kontynent nadziei dla tych, którzy 
przybywają do niej z ubóstwa lub tyranii. Europa to obietnica dla tych Europejczyków, którzy 
mieszkają na Bałkanach lub we wschodniej Europie i którzy wierzą, że ewentualne 
przystąpienie do Unii Europejskiej otworzy im drzwi do klubu uprzywilejowanych. Europa to 
również Unia Europejska, przymierze dwudziestu siedmiu państw członkowskich, których 
obywatele rzadko podzielają optymistyczną, iluzoryczną wizję UE, roztaczaną przez 
obserwatorów z zewnątrz, dużo częściej krytykując lub nawet negując płynące z niej 
korzyści. Unijni specjaliści od komunikacji dokładają wszelkich starań, by upowszechnić 
owoce europejskiej integracji, lecz ich wysiłki czasem bardziej przypominają wykład niż 
dialog z obywatelami. Z tego względu sprawozdawca zachęca instytucje europejskie do 
rozpoczęcia aktywnego dialogu z obywatelami, w którym zwykli obywatele, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, dziennikarze i pracownicy mediów będą mogli powiedzieć nam, 
w jaki sposób przedstawiliby korzyści płynące z integracji europejskiej. Sprawozdawca 
zorganizował konferencje z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, działaczy 
na rzecz ochrony środowiska i dziennikarzy na Węgrzech, a także zebrał ich opinie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Jedna z tych konferencji, w której aktywny udział 
wzięło ponad stu uczestników, odbyła się w Budapeszcie, pozostałe miały miejsce w 
Miszkolcu i Békéscsabie. Napięty plan zajęć sprawozdawcy nie pozwolił na zorganizowanie 
tego typu konferencji w innych państwach członkowskich, choć w przyszłości byłoby to 
bardzo przydatne. 

Osoby zaangażowane w tematykę europejską bądź studiujące te zagadnienia zazwyczaj 
posiadają wiedzę na temat integracji europejskiej i rozumieją jej znaczenie. Jednak badania 
Eurobarometru pokazują, że osoby gorzej wykształcone i mniej zamożne dużo częściej 
sprzeciwiają się dalszej integracji europejskiej. Idea europejska dociera głównie do dobrze 
wykształconych i zamożnych warstw europejskiego społeczeństwa. Osoby gorzej 
wykształcone i mniej zamożne otrzymują mało informacji na temat europejskiej polityki, 
które zresztą są skierowane przede wszystkim do studentów i młodych specjalistów. Dlatego 
też sprawozdawca zachęca Komisję do rozszerzenia dialogu na nowe grupy docelowe przez 
opracowanie nieelitarnych planów informacyjnych, tak aby zaangażować w sprawy UE 
mieszkańców małych miast i wsi, robotników i emerytów. Plany informacyjne przeznaczone 
tylko dla elity i studentów to za mało – trzeba także dotrzeć do mieszkańców wsi, robotników 
i emerytów. 

Jednym z najważniejszych kanałów dotarcia do zwykłych obywateli jest telewizja. 
W związku z tym sprawozdawca wzywa Komisję do publicznego udostępnienia programów 
telewizyjnych poruszających tematykę europejską we wszystkich 23 językach urzędowych, 
na podstawie zamówień na usługi gwarantujących pełną niezależność redakcyjną. 
Przyczyniłoby się to do zwiększenia udziału wiadomości dotyczących UE w mediach, który 
w państwach członkowskich wynosi obecnie 10%, ustępując nawet wiadomościom na temat 
USA. Ponieważ nasi dziennikarze nie są ani gorsi, ani mniej zdolni niż ich amerykańscy 
koledzy, taki kanał telewizyjny, jakim może być Euronews, powinien osiągnąć wpływ, 
profesjonalny standard i popularność stacji CNN. Niedopuszczalne jest także, aby Euronews –
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projekt współfinansowany ze środków UE – nie nadawał we wszystkich językach 
urzędowych państw członkowskich. W tym celu Komisja powinna znaleźć źródło 
finansowania. Ponadto Euronews powinien uświadamiać i pokazywać w swoich programach, 
że Europa to nie tylko kilka wielkich państw Europy Zachodniej; część wspólnej Europy 
stanowi także Finlandia, Węgry czy Bułgaria. 

Do większości młodych i dobrze wykształconych osób można dotrzeć przez Internet. 
W komunikacie „Komunikowanie o Europie drogą internetową – zaangażowanie obywateli” 
ustanowiono jasny cel przekształcenia strony internetowej o Europie w ukierunkowaną na 
usługi stronę Web 2.0, która pozwoliłaby na reakcję w oparciu o opinie obywateli oraz 
aktywny dialog. Nowa strona powinna powstać przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego w 2009 r., aby umożliwić skuteczne informowanie obywateli o kwestiach o 
charakterze europejskim. Interesującym projektem jest również EUtube, jednak ma on ledwo 
8000 subskrybentów i raczej niewielu odwiedzających w porównaniu z programami youtube, 
należy go więc uatrakcyjnić w celu przyciągnięcia większej liczby oglądających.

Europa ma wspólna historię, ale sposób jej nauczania i pojmowania różni się w państwach 
członkowskich, a nawet w niektórych regionach. W związku z tym sprawozdawca proponuje 
wprowadzenie jednorocznego, wspólnego, europejskiego programu nauczania historii Europy 
po roku 1945 w szkołach średnich, opracowanego w drodze konsensusu przez ekspertów z 
państw członkowskich w 23 językach urzędowych. Program ten obejmowałby również 
historię i mechanizmy działania Unii Europejskiej, w tym prawa obywatelskie. Państwa 
członkowskie mogłyby przyjmować program na zasadzie dobrowolności, mając na celu 
stworzenie fundamentów wspólnej wiedzy na temat Europy w szkołach średnich. 
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje także pomysł otwarcia Muzeum Historii 
Europejskiej w Brukseli, nieopodal budynku Parlamentu Europejskiego. Przychylnie odnosi 
się również do koncepcji jednego z węgierskich profesorów i, idąc za jego radą, proponuje 
założenie Otwartego Uniwersytetu Europejskiego. Uniwersytet powinien być otwarty i 
dostępny nieodpłatnie dla wszystkich europejskich obywateli, niezależnie od narodowości, 
wieku i kwalifikacji. Obszerny program nauczania Otwartego Uniwersytetu Europejskiego 
obejmowałby historię, cele, instytucje, obszary polityki i możliwe kierunki przyszłego 
rozwoju Unii Europejskiej. Uniwersytet mógłby prowadzić działalność w budynkach 
istniejących placówek edukacyjnych, we współpracy z Komisją, i stanowiłby jeden ze 
sposobów wcielenia w życie niedawno przyjętej wspólnej deklaracji w sprawie partnerskiego 
procesu komunikowania na temat Europy. Jednak instytucja ta powinna również 
wykorzystywać najbardziej rozwinięte technologie, takie jak różne formy e-learningu oraz 
webinariów, tak aby dotrzeć do jak największej liczby osób, dzięki czemu wszyscy chętni 
będą mogli uczestniczyć w zajęciach. 

Niewielu europejskich obywateli rozpoznaje wspólne cele i różne poglądy europejskich partii 
politycznych. Gdyby różnice polityczne między europejskimi partiami były widoczne, 
ułatwiłoby to obywatelom utożsamianie się z rozmaitymi koncepcjami przyszłości Europy. 
Sprawozdawca proponuje zatem, aby wszystkie europejskie partie ogłosiły swój program 
wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. zarówno w dłuższej, jak 
i w krótszej wersji, w celu dotarcia do różnych warstw społeczeństwa.
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