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W raporcie opublikowanym przez Parlament Europejski ostro skrytyko-
wano Komisję Europejską za to, że pozostawiła europejskim przedsię-
biorcom dowolność w wyborze środków wprowadzenia CSR. Krytyka 
Parlamentu w szczególności dotyczyła działań CSR w sferze ochrony 
środowiska i spraw społecznych. Duży wpływ na kształt raportu uchwa-
lonego przez Parlament Europejski miały organizacje pozarządowe, które 
w ten sposób przeciwstawiły się próbom izolowania ich przez Komisję 
Europejską w konsultacjach dotyczących stworzenia wspólnego europej-
skiego kodeksu CSR. W swoim raporcie Parlament Europejski skrytyko-
wał Komisję za brak przejrzystości oraz równej reprezentacji społecznej 
w debacie nad europejskim CSR. Początkowo bardzo krytyczna wymowa 
raportu, napisana pod przewodnictwem socjalistycznego deputowanego 
z Labour Party została zmiękczona głosami konserwatywnej Europejskiej 
Partii Ludowej, największej siły politycznej w Parlamencie. Niemniej całe 
wydarzenie potwierdziło panujący stereotyp o Parlamencie Europejskim 
jako instytucji broniącej społeczeństwo obywatelskie przed zakusami 
korporacji, których interesy reprezentuje Komisja Europejska. 

Najmniej kompetentna instytucja w UE
Można odnieść wrażenie, że Ombudsman notorycznie nie akceptuje dzia-
łań Komisji Europejskiej. W opublikowanym w ostatnim czasie corocznym 
raporcie rzecznik praw obywatelskich wyraża zaniepokojenie rosnącymi 
przykładami naruszeń procedur administracyjnych, których dopuszcza się 
unijna administracja. Większość skarg dotyczy braku przejrzystości pod-
czas podejmowania decyzji, włączywszy w to często stosowaną odmowę 
dostępu do informacji. Innym poważnym problemem, szczególnie newral-
gicznym dla nowych krajów członkowskich, są skargi na opóźnienia w prze-
kazywaniu płatności przez Komisję oraz nadinterpretacja unijnych procedur 
związanych z przydziałem środków na wybrane projekty. W tym kontekście 

pojawiają się również zarzuty o dyskryminację i 
nierówne traktowanie poszczególnych beneficjen-
tów programów. 
Nie dziwi fakt, że największa część z 582 skarg 
dotyczyła Komisji Europejskiej (66 proc.). Drugą 
instytucją, która zasłużyła sobie na miano najmniej 
kompetentnej było Europejskie Biuro Selekcji 
Kadr (EPSO), odpowiedzialne za rekrutację przy-
szłych pracowników unijnych instytucji. Najmniej 
skarg, bo jedynie 2 proc. dotyczyło Rady UE. Jest 
to spowodowane nikłym zakresem interakcji tej 
instytucji ze światem zewnętrznym. W tym zesta-
wieniu niewątpliwie najlepiej wypada Parlament 
Europejski, który z definicji jest „zobowiązany” do 
współpracy z obywatelami. Zważywszy, że jedynie 
8 proc. skarg dotyczyło tej instytucji wydaje się, że 
współpraca przebiega na dobrym poziomie. 
Spośród krajów, które były najbardziej rozcza-
rowane współpracą na pierwszym miejscu upla-
sowała się Hiszpania (20 proc.), za nią Niemcy        
(14 proc.), Francja (9 proc.) oraz Belgia (6 proc.). 

Bureaucracy killer
Cechą niemal przyrodzoną każdej administracji 
jest niereformowalność. Europejskie gazety rozpi-
sują się o nieefektywności i nieudolności europej-
skiej biurokracji, tworu w całości oderwanego od 
rzeczywistych potrzeb i oczekiwań przeciętnych 
obywateli Unii. Dlatego też niewielu słyszało o tzw. 
„bureaucracy killer”, nagrodach corocznie rozdawa-
nych przez EuReforme, która zrzesza pracowników 
unijnej administracji walczących o usprawnienie i 
uproszczenie unijnych procedur biurokratycznych. 
Przyznaje się je w dwóch kategoriach: „buter-
fly award” jest przyznawana pomysłom, które już 
zostały wcielone w życie i „caterpillar award” za 
nowe pomysły, które dopiero są propozycją. 
Pod koniec kwietnia komisarz UE ds. administra-
cji audytu i przeciwdziałania korupcji w imieniu 
EuReforme wręczył nagrodę „bureaucracy killer” 
za najbardziej nowatorskie projekty racjonalizu-
jące pracę urzędników. W tym roku w katego-
rii „caterpillar award” wygrał pomysł zmierza-
jący do usprawniania tzw. procedury ewaluacji 
360°, mechanizmu poddającego opinii ewalua-
cyjnej urzędników unijnych wyższego i średniego 
szczebla. Oznacza to, że urzędnik unijny nie będzie 
poddawany ocenie jedynie swoich zwierzchników, 
ale również swoich podwładnych, a nawet osób „z 
zewnątrz”, z którymi wchodzi w zawodową inter-
akcję. Innym nagrodzonym pomysłem jest zarzu-
cenie cyrkulacji dokumentów w formie papiero-
wej na rzecz dokumentów elektronicznych. 
W kategorii „buterfly award” nagroda została 
przyznana za stworzenie systemu nieformalnej 
sieci wymiany informacji pracowników biurowych 
Komisji. Drugie miejsce zajęła reforma wprowa-
dzająca możliwość telepracy. 

Z unijnych 
korytarzy
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Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki
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Inicjatywa EuReform ma za zadanie nie tylko pro-
mować nowe rozwiązania usprawniające pracę 
urzędników Komisji, ale również dawać sygnał, że 
Komisja Europejska i jej urzędnicy robią wszystko, 
aby sprostać oczekiwaniom obywateli państw 
członkowskich. 

Dla kogo konsultacje społeczne? 
Po przegranym referendum konstytucyjnym we 
Francji i Holandii Unia Europejska ogłosiła okres 
namysłu i refleksji. Jego celem było przemyśle-
nie przez społeczeństwo UE i jej przywódców 
kierunku, w jakim powinna rozwijać się Europa. 
Złośliwi do dziś twierdzą, że w rzeczywisto-
ści okres refleksji był niczym innym, jak zręcz-
nym zabiegiem mającym ukryć fakt, że Unia i 
jej obywatele zostali zaskoczeni przez sytua-
cję. Jednym z instrumentów „okresu refleksji” 
był projekt „European Citizen’s Consultation”, 
który stanowił większą część inicjatywy Komi-
sji Europejskiej „listening to citizens”, zapocząt-
kowanej właśnie po przegranych referendach. 
10 maja zaprezentowano końcowy raport 
podsumowujący efekt konsultacji społecznych. 
Konkluzje oparto na badaniach przeprowadzo-
nych w postaci rozbudowanych ankiet na pró-
bie 1800 obywateli 27 krajów członkowskich 
Unii.
Na podstawie raportu zaproponowano trzy 
priorytety, jakimi powinna się kierować Unia 
w swoich działaniach. Tak więc Unia powinna 
odgrywać większą rolę w dziedzinie opieki 
społecznej i polityki prorodzinnej, powinna 
znaleźć wspólne rozwiązanie problemu imigra-

cji z krajów biednego południa oraz musi zdecydowanie dążyć do roz-
woju wspólnej polityki energetycznej. 
Komisarz Walström obiecała, że „zostaną stworzone mechanizmy mające 
na celu wykorzystanie doświadczeń zdobytych podczas konsultacji”. W 
języku polityki oznacza to, że Komisja nie ma żadnego planu, co zrobić z 
raportem. A przecież postulaty wysuwane przez uczestników konsultacji 
w dużej części pokrywają się z wizją Polski dotyczącą kierunków rozwoju 
Unii. Propagowanie przez Polskę efektu konsultacji nie tylko wzmocniłoby 
jej pozycję w Unii, ale także stworzyło wizerunek kraju, który stawia na jej 
demokratyczny rozwój. 

Unijne/Ściśle Tajne
Pod koniec kwietnia Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę doty-
czącą konsultacji społecznych w sprawie otwarcia dostępu do dokumentów 
unijnych instytucji. Konsultacje społeczne mają określić, w jakim zakresie 
powinno się upublicznić dostęp do informacji UE, tak aby pogodzić ze sobą 
zasadę przejrzystości i nie naruszyć zasady ochrony danych osobowych i 
interesu UE. Bezpośrednią przyczyną inicjatywy Komisji jest panująca opinia 
o braku przejrzystości funkcjonowania unijnej biurokracji. Dlatego też zie-
lona księga Komisji jest najświeższą częścią Inicjatywy na Rzecz Przejrzysto-
ści promowanej przez wiceprzewodniczącego UE ds. instytucjonalnych Siima 
Kallasa. W jej skład wchodzi również opisywany w poprzednich numerach 
powszechny rejestr lobbystów brukselskich. 
Tymczasem Parlament Europejski, który już wcześniej przyjął własny akt 
zezwalający na dostęp do swoich dokumentów otrzymał około 6000 zgło-
szeń o udostępnienie danych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych ponad 80 
proc. wniosków. W przypadku Komisji Europejskiej liczba ta wynosi jedy-
nie 65 proc. Organizacja monitorująca Statewatch już złożyła dwa wnioski 
do Ombudsmana oskarżające Komisję za brak przejrzystości podejmowania 
decyzji. Warto się zastanowić, jaka wiadomość pójdzie w świat, czy o zielonej 
księdze Komisji, czy raczej o wnioskach oskarżających Komisję o działanie w 
warunkach tajemniczości i nieprzestrzegania demokratycznych procedur. 

Grzegorz Kowal 
grzegorzkowal@hotmail.com

1. Uczciwość
Zawsze działać z uczciwością i prawoś-
cią, aby uzyskać zaufanie tych, z któ-
rymi i dla których praktycy działają.
2. Przejrzystość
Deklarować nazwiska, a także organi-
zacje i interes, który reprezentują w 
sposób otwarty i przejrzysty.
3. Dialog
Zapewnić moralne, psychologiczne 
i intelektualne warunki dla dialogu, 
wyrażać poglądy i uznać prawa wszyst-
kich zaangażowanych stron.
4. Dokładność
Podjąć wszystkie uzasadnione kroki, 
aby informacje przekazywane władzy 
publicznej były dokładne i prawdziwe.
5. Kłamstwo
Nie rozpowszechniać w sposób zamie-
rzony fałszywych i wprowadzających w 
błąd informacji. Należy wykazać odpo-

wiednią staranność, aby tego unikać, 
a każde takie działanie bezzwłocznie 
naprawić.
6. Oszustwo
Nie uzyskiwać informacji od władzy 
publicznej w nieuczciwy sposób.
7. Poufność
Zachować dla siebie uzyskane poufne 
informacje.
8. Wpływ
Nie proponować ani nie podejmo-
wać żadnych działań, które mogłyby 
niewłaściwie wpłynąć na władzę 
publiczną.
9. Łapówka
Ani bezpośrednio ani pośrednio nie 
oferować finansowych i żadnych innych 
łapówek członkom władzy publicznej 
lub przedstawicielom publicznym.

10. Konflikt
Unikać jakichkolwiek konfliktów interesu, 
a jeżeli zaistnieją, ujawnić takie konflikty 
grupom, na które mogą mieć wpływ.
11. Korzyści
Nie sprzedawać dla zysku osobom 
trzecim kopii dokumentów uzyskanych 
od władzy publicznej.
12. Zatrudnienie
Zatrudnianie osób z władzy publicznej, 
które podlegają zasadom poufności 
tychże władz.

Sankcje
Praktycy powinni współpracować ze 
sobą w przestrzeganiu Kodeksu, wyra-
zić zgodę na przestrzeganie i pomoc w 
dyscyplinarnym egzekwowaniu proce-
dur IPRA w odniesieniu do jakichkol-
wiek naruszeń tego Kodeksu.
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