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Od pewnego czasu powróci³a na europejskie salony sztandarowa dysku-

sja, „czy biznes zbyt ostro interweniuje w proces podejmowania decyzji 

na poziomie UE”. Dyskusjê wywo³a³y organizacje obywatelskie od lat 

oskar¿aj¹ce Komisjê Europejsk¹ o preferowanie interesów wielkich kor-

poracji i ignorowanie g³osu „zwyk³ych” obywateli. 

Nadzieje na zmianê istniej¹cego od wielu lat stanu rzeczy wzbudzi³a „Zie-

lona Ksiêga na temat Europejskiej Inicjatywy Przejrzystości”, opubliko-

wana przez wiceprzewodnicz¹cego Komisji Europejskiej Siima Kallasa. 

Jej g³ównym za³o¿eniem jest uregulowanie kwestii lobbingu w stolicy 

Europy. 

Nie mog¹c jednak doczekaæ siê 

zapowiadanych od dawna przez 

Komisjê reform wewn¹trzinsty-

tucjonalnych, organizacje oby-

watelskie Alliance for Lobbying 

Transparency and Ethics Regula-

tion at the EU (ALTER-EU) oraz 

Seattle to Brussels Network (S2B) 

opublikowa³y pod koniec października raport, w którym przedstawiono 

lobbystów korporacyjnych jako tych, których dzia³ania maj¹ wyj¹tkowo 

negatywny wp³yw na regulacje dotycz¹ce środowiska, obszaru sprawied-

liwości spo³ecznej oraz walki z ubóstwem. 

Autorzy raportu podczas konferencji prasowej podkreślili, ¿e obecnie 

wp³yw lobbystów na niektóre unijne polityki przekroczy³ nawet wp³ywy 

takich instytucji, jak Parlament Europejski. Ta patologia szczególnie dotyczy 

spraw gospodarczych. Autor raportu Mirjam Van Der Stichele podkreśli³a, 

¿e pomimo zmian strategii komunikacyjnych korporacji i coraz czêstszego 

wprowadzania elementów CSR do ich dzia³añ mo¿na odnieśæ wra¿enie, ¿e 

s¹ to kroki jedynie marketingowe, które w ¿adnym wypadku nie pokry-

waj¹ siê z ich dzia³aniami lobbingowymi. Van Der Stichele zwróci³a uwagê, 

¿e g³ównym celem dzia³añ lobbystów korporacyj-

nych jest zdobycie wp³ywu na procesy regulacji 

rynkowych. Sprawy środowiska czy nawet two-

rzenia nowych miejsc pracy s¹ ostatnimi, z jakimi 

identyfikuje siê biznes. Przyk³adem takich dzia³añ 

mia³yby byæ naciski du¿ych korporacji na Komi-

sjê podczas negocjacji WTO (Miêdzynarodowa 

Organizacja Handlu). Wbrew wcześniejszym 

ustaleniom próbowa³y one wymóc wprowadze-

nie równoprawnych zasad dostêpu do rynków 

krajów rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê. 

Sposobem na uzdrowienie sytuacji, proponowa-

nym przez autorów raportu, jest wprowadzenie 

obowi¹zkowego spisu wszystkich brukselskich 

lobbystów, w³¹cznie z obowi¹zkiem ujawnienia 

ich źróde³ dochodów. Ma to s³u¿yæ zwiêksze-

niu transparencji procesu tworzenia unijnego 

prawa.

W odpowiedzi na ataki organizacji pozarz¹do-

wych UNICE, reprezentuj¹ca interesy korpora-

cji w Brukseli, przedstawi³a badania, z których 

wynika, ¿e 40 proc. korporacji maj¹cych swoich 

przedstawicieli w Brukseli czuje siê ignorowa-

nych przez unijnych decydentów. Dlatego te¿, 

jak oświadczy³ sekretarz generalny UNICE Phi-

lippe de Buck, „UNICE ma zamiar naciskaæ na 

Komisjê Europejsk¹, aby ta mocniej ws³uchiwa³a 

siê w g³os europejskiego biznesu”.

Nowa unijna agencja
„Badania europejskiej opinii publicznej to kluczowy 

instrument budowy strategii komunikacyjnej Unii 

Europejskiej” - tak¹ opiniê wyrazi³a wiceprezydent 

Komisji Europejskiej Margot Wälstrom. Konferen-

cja w Madrycie, na której komisarz postulowa³a 

po³o¿enie wiêkszego nacisku na zbieranie i ana-

lizowanie nastrojów opinii publicznej jest pierw-

sz¹ z cyklu maj¹cego przybli¿yæ 

ekspertom najnowsze dzia³ania 

komunikacyjne Komisji Europej-

skiej. Dok³adniejsza ni¿ dotych-

czas analiza nastrojów publicz-

nych ma w zamierzeniu Komisji 

dostosowaæ przekaz medialny 

UE do oczekiwañ europejskiej 

opinii publicznej. 

Zbieraniem i dok³adn¹ analiz¹ danych dostarcza-

nych przez Eurobarometr, w zamierzeniu Margot 

Wälstrom, zajê³aby siê specjalnie do tego powo-

³ana agencja unijna ze sta³ym bud¿etem i pra-

cownikami. Drugim rozwi¹zaniem mia³oby byæ 

stworzenie sieci miêdzynarodowych ekspertów, 

którzy wspólnie analizowaliby zebrane dane. 

Wydaje siê, ¿e zamiary przyświecaj¹ce komisarz 

Wälstrom s¹ w pe³ni uzasadnione. Po prawie 

dwóch latach funkcjonowania biuro komisarz ds. 

strategii komunikacyjnej nie tylko nie stworzy³o 

szczegó³owych rozwi¹zañ w zakresie wdra¿ania 

Jedynie 25 proc. obywateli 

UE zdaje sobie sprawę, 

że Unia Europejska ma 25 

krajów członkowskich
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zaproponowanej strategii komunikacyjnej UE, 

ale nawet nie określi³o potrzeb i oczekiwañ 

obywateli UE. Niew¹tpliwym potwierdzeniem 

tych faktów jest sama propozycja utworzenia 

nowej wyspecjalizowanej agencji unijnej, a wia-

domo, jak alergicznie reaguje wiêkszośæ obywa-

teli UE na kolejne informacje o rozrastaniu siê 

struktur brukselskiej biurokracji.

Bliskie sąsiedztwo alternatywą 
dla członkostwa w UE
Ostatnie badania Eurobarometru pokaza³y, jak 

niewielk¹ wiedzê maj¹ obywatele UE na temat 

jednej z najwa¿niejszych unijnych polityk – poli-

tyki bliskiego s¹siedztwa (ENP). ENP w zamie-

rzeniu unijnych decydentów ma w d³u¿szym 

okresie zast¹piæ obecn¹ politykê rozszerzenia 

UE. Dziś obietnica rozszerzenia UE jest g³ów-

nym instrumentem kreuj¹cym stosunki z najbli¿-

szymi s¹siadami Unii. Z jednej strony poszerza 

ona pole wspó³pracy pomiêdzy pañstwami 

Wspólnoty a krajami s¹siedzkimi, a z drugiej w 

zamian za wprowadzanie zmian spo³ecznych i 

gospodarczych obiecuje w perspektywie przy-

st¹pienie do elitarnego klubu krajów UE. 

W ostatnim czasie wydaje siê jednak, ¿e taka kon-

cepcja regulowania stosunków zewnêtrznych UE 

gwa³townie traci spo³eczne poparcie. Jedn¹ z g³ów-

nych przyczyn przegrania referendum we Francji 

i Holandii by³ w³aśnie sprzeciw wobec dalszego 

rozszerzania UE. W szczególności chodzi³o tu 

oczywiście o Turcjê. Polityka bliskiego s¹siedztwa 

opiera siê na zasadzie „wszystko oprócz instytucji” 

i oznacza pog³êbion¹ wspó³pracê z wykluczeniem 

mo¿liwości instytucjonalnej integracji z UE. 

Wydaje siê, ¿e takie rozwi¹zanie powinno zdo-

byæ szerokie poparcie spo³eczne. Niestety, po 

raz kolejny ujawni³y siê problemy w komunikacji 

UE z jej obywatelami. Wed³ug badañ Euroba-

rometru okaza³o siê, ¿e jedynie 25 proc. oby-

wateli UE zdaje sobie sprawê, ¿e Unia Europej-

ska ma 25 krajów cz³onkowskich, a 52 proc. 

stwierdzi³o, ¿e jest ich mniej. Na pytanie o nad-

chodz¹ce rozszerzenie jedynie 25 proc. respon-

dentów wiedzia³o, ¿e Unia rozszerzy siê od 1 

stycznia 2007 roku o Bu³gariê, a 29 proc., ¿e w 

jej granicach znajdzie siê Rumunia. 

Zaskakuj¹ca by³a odpowiedź na pytanie o Tur-

cjê. Okaza³o siê, ¿e gor¹ca dyskusja na temat 

roli Turcji spowodowa³a, ¿e a¿ 42 proc. obywa-

teli UE potwierdzi³o, ¿e przygotowuje siê ona 

do przyst¹pienia do Wspólnoty. Prawd¹ jest 

jednak, ¿e droga Turcji do UE jest niepewna i 

obliczona na kilkanaście do kilkudziesiêciu lat. 

Jednocześnie a¿ 10 proc. nie wiedzia³o, ¿e do 

Unii przyst¹pi³a Polska. 

Pomimo gor¹cego protestu przeciw dalszemu 

rozszerzeniu Unii jedynie 18 proc. responden-

tów wiedzia³o o alternatywie wobec tego procesu – europejskiej polityce 

bliskiego s¹siedztwa. Z drugiej strony a¿ 72 proc. sprzeciwi³o siê szyb-

kiemu przyst¹pieniu do Unii kolejnych pañstw s¹siedzkich.

Przyszłość Unii Europejskiej w badaniach
Pozostaj¹c przy badaniach opinii publicznej, tak wa¿nych dla europejskiej 

opinii publicznej, wypada podkreśliæ, ¿e w ostatnim czasie Fundacja Ber-

telsmanna opublikowa³a studium dotycz¹ce przysz³ości Unii Europejskiej. 

Badanie potwierdzi³o, ¿e wiêkszośæ obywateli UE zgadza siê z faktem, ¿e 

do 2020 roku Unia bêdzie liczy³a wiêcej ni¿ 27 cz³onków. Jednocześnie 

jednak tylko 30 proc. przyznaje, ¿e wśród tych krajów bêdzie znajdowaæ 

siê Turcja i Ukraina. Stoi to w pewnej sprzeczności z wynikami Euroba-

rometru i niechêci¹ obywateli Unii do dalszego poszerzania Wspólnoty. 

Wydaje siê, ¿e Europejczycy nie do koñca wierz¹ w skutecznośæ swojego 

sprzeciwu wobec zmian zachodz¹cych w Europie. 

W sferze pog³êbiania integracji 53 proc. zak³ada dalsz¹ europeizacjê poli-

tyk gospodarczych, a jedynie 35 proc. - stworzenie wspólnych si³ zbrojnych. 

Zaskakuj¹ce jest stwierdzenie, ¿e a¿ 65 proc. respondentów widzi przysz³ośæ 

Unii we wspólnej konstytucji. Odsetek zwolenników wspólnej konstytucji 

jest szczególnie wysoki we Francji i Holandii, a wiêc w krajach, które w 

ogólnonarodowym referendum konstytucjê odrzuci³y. Potwierdza to jedynie 

g³oszon¹ tezê, ¿e odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego by³o raczej sprzeci-

wem wobec dalszego poszerzania UE, po³¹czonym z rozczarowaniem wobec 

wewnêtrznej polityki, a nie instytucjonalnej ewolucji Unii Europejskiej. 

Nowe logo na obchody 50-lecia Wspólnoty
Tajemnic¹ poliszynela jest fakt, ¿e Komisja Europejska, organizuj¹c kon-

kurs na logo piêædziesiêciolecia WE, chcia³a upiec dwie pieczenie na jednym 

ogniu. Pobudki ideologiczne gra³y tutaj zdecydowanie decyduj¹c¹, ale nie 

jedyn¹ rolê. Ogólnoeuropejski konkurs mia³ byæ przyczynkiem do zaktywi-

zowania europejskiej przestrzeni 

publicznej, idei silnie w ostatnim 

czasie promowanej przez Komi-

sjê Europejsk¹. Z drugiej strony 

Komisja, po raz pierwszy w swo-

jej historii organizuj¹c otwarty 

konkurs na logo UE, nie zdecy-

dowa³a siê jednak skorzystaæ z us³ug profesjonalnej agencji reklamowej. 

W ten sposób zaoszczêdzi³a kilkadziesi¹t tysiêcy euro, które niew¹tpliwie 

musia³aby wydaæ na komercyjny projekt. 

W konkursie wziê³o udzia³ 1700 projektantów ze wszystkich krajów Unii. 

Wygra³ Polak, 23-letni student Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu Szy-

mon Skrzypczak, którego projekt napisu „together” sk³ada siê z charaktery-

stycznych dla poszczególnych jêzyków europejskich liter. Dodatkowy zapis 

„since 1957” ma za zadanie ³¹czyæ historiê ze wspó³czesności¹. Kilka dni 

po og³oszeniu wyników logo zosta³o oprotestowane przez Francjê, która 

zarzuci³a mu, ¿e w formie podstawowej jest ono w jêzyku angielskim, „a 

przecie¿ Wielka Brytania przyst¹pi³a do Unii wiele lat później”, oraz ¿e 

zawiera symbol ®, co jakoby symbolizuje komercyjny charakter Unii. 

Has³o zostanie przet³umaczone na wszystkie oficjalne jêzyki Unii, rów-

nie¿ w wersji francuskiej „ensemble”. W tym zapisie nie ma litery „r”, 

wiêc nic nie powinno staæ na przeszkodzie w promowaniu piêædziesiê-

ciolecia Unii we Francji. Jednak decyzja dotycz¹ca wprowadzenia logo 

do obchodów nale¿y do suwerennych decyzji pañstw cz³onkowskich. 

Francja takiej decyzji jeszcze nie podjê³a. 
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