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                             Twój głos ma znaczenie - Dialogi obywatelskie 

 

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej. Spotkania w tej formule 

odbywają się w krajach członkowskich UE od 2012 r. Ich celem jest rozbudzenie debaty 

na tematy europejskie. Podczas dialogów przedstawiciele instytucji unijnych 

przedstawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają opinii 

obywateli na temat funkcjonowania Unii. 

Dialogi obywatelskie maja formę debat publicznych z komisarzami europejskimi lub innymi 

pracownikami instytucji UE. W dialogach obywatelskich uczestniczy nie tylko Komisja, lecz 

także Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny czy Europejski 

Komitet Regionów. Podczas spotkań odbywają się rozmowy z obywatelami, którzy wyrażają 

swoje opinie w ważnych dla UE sprawach. Debaty mają formę pytań i odpowiedzi. Każdy 

może zadać europejskim politykom pytanie, zgłosić swoje uwagi oraz wypowiedzieć się na 

temat wpływu unijnej polityki na codziennie życie. Można również podzielić się swoją wizją 

przyszłości Europy. Dialogi obywatelskie odbywają się w różnych miastach w UE. Udział  

w debatach jest bezpłatny, a wiele z nich jest transmitowanych na żywo. W dyskusji można 

również wziąć udział na Twitterze – hashtag #EUdialogues.    

Obecna Komisja  Europejska od początku sprawowania urzędu prowadziła dialog z obywa-

telami i przysłuchiwała się ich oczekiwaniom. Już na początku kadencji przewodniczący 
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Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker wezwał komisarzy do aktywności politycznej  

w państwach członkowskich i udziału w dialogach obywatelskich. Mieli oni słuchać 

propozycji i współpracować z zainteresowanymi stronami. To zaangażowanie stało się 

obecnie powszechne i polega na słuchaniu obywateli i przekazywaniu ich opinii decydentom 

w całej Europie. UE uznaje za priorytet podjęcie debaty z obywatelami UE i omawianie 

kwestii, które są dla nich ważne.         

Od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera zorganizowano 

1572 dialogi obywatelskie w 583 miejscach. Wzięło w nich udział 194 000 uczestników, a 1,6 

mln osób oglądało transmisję z dialogu w Internecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminarz najbliższych dialogów obywatelskich 

 https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_pl 

Ponadto Komisja Europejska wzięła udział w 20 zorganizowanych przez Parlament 

Europejski debatach na wysokim szczeblu z udziałem przywódców poszczególnych krajów,  

a także aktywnie wspierała konsultacje z obywatelami prowadzone przez państwa 

członkowskie. Wszystkie te inicjatywy, tak jak i te podejmowane przez inne instytucje 

polityczne lub społeczeństwo obywatelskie, są w pełni komplementarne.     

W marcu 2017 r. Komisja określiła  główne wyzwania i możliwości na najbliższe 10 lat  

w dokumencie zatytułowanym „Biała księga w sprawie przyszłości Europy”. Opisano  

w nim pięć możliwych scenariuszy dla przyszłości Unii składającej się z 27 państw.  

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_pl


          

3 | S t r o n a  

 

BIULETYN 6/2019  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
  

Scenariusze nie mają charakteru nakazowego, wyczerpującego ani wzajemnie się 

wykluczającego i miały posłużyć jako wkład w szeroko zakrojoną debatę o przyszłości 

Europy.   

          

Biała księga w sprawie przyszłości Europy - 5 scenariuszy  

 

Komisja zwróciła się do europejskich przywódców o konsekwentne angażowanie 

społeczeństwa w dialog na temat przyszłości UE w każdym państwie członkowskim. Politycy 

na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym są odpowiedzialni za to, aby 

inicjować debatę na temat Europy. Europejczycy powinni zdawać sobie sprawę z wpływu 

polityki UE na ich codzienne życie i być w stanie wyrazić przedstawicielom UE swoją opinię 

na ten temat.  
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Każdy obywatel UE może wziąć udział w dialogach 

obywatelskich  lub w innych debatach w  kraju. Europejczycy 

mogą także wyrazić swoja opinię, biorąc udział 

w konsultacjach online  

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=pl   

 

Internetowe konsultacje na temat przyszłości Europy Komisja rozpoczęła 9 maja 2018 r.  

Pytania na potrzeby tych konsultacji internetowych zostały przygotowane przez panel 

obywateli dobranych tak, by odzwierciedlać różnorodność Europy. Kwestionariusz ten został 

opublikowany we wszystkich językach UE. 

 

W ostatnim czasie w całej UE debata na temat przyszłości Europy ożywiła się. Europejczycy 

chętnie angażowali się w dyskusje, przedstawiając swoje postulaty w rozmowie  

z europejskimi decydentami. Transmisje na żywo w Internecie i dialogi prowadzone na żywo 

na Facebooku spowodowały przeniesienie dyskusji do domów, a media społecznościowe 

sprawiły, że w dyskusję zaangażowało się szerokie grono osób.     

Obywatele UE, zwłaszcza młodzi, z zadowoleniem przyjmowali możliwość zaangażowania  

w kształtowanie przyszłości Europy i chętnie wyrażali swoje poglądy na różne tematy. 

Wnioski z dialogów obywatelskich i konsultacji internetowych na temat przyszłości Europy 

potwierdzają rezultaty konsultacji organizowanych przez państwa członkowskie.   Zasadniczo 

uczestnicy konsultacji pozytywnie postrzegają Unię Europejską. Według badania 

Eurobarometr obejmującego reprezentatywne próbki populacji, 62 proc. Europejczyków 

uważa członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej za korzystne, co jest najwyższym  

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=pl
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wskaźnikiem w ostatnich 27 latach. Badanie Eurobarometr pokazuje również, że w okresie od 

wiosny 2014 r. do jesieni 2018 r. zaufanie do Unii Europejskiej wzrosło o 11 punktów 

procentowych (z 31 do 42 proc.), prawdopodobnie w wyniku nowego podejścia, polegającego 

na ukierunkowaniu inicjatyw europejskich na obawy obywateli. Zaufanie do Parlamentu 

Europejskiego i do Komisji Europejskiej zwiększyło się o 11 punktów procentowych, 

odpowiednio do 48 i 43 proc. Unia Europejska jest postrzegana jako najbardziej skuteczny 

szczebel radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami. Obywatele uczestniczący w konsultacjach 

internetowych zapytani o to, jakie decyzje europejskie mogłyby sprawić, że byliby dumni  

z przynależności do Unii, wymieniają kwestie dotyczące środowiska i klimatu, migrantów  

i uchodźców, polityki zagranicznej i obronności.  
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Podczas dialogów obywatelskich obywatele UE podkreślali, że nadal dużym problemem jest 

kwestia zatrudnienia oraz dochodów. Wzywano UE do nasilenia walki z bezrobociem, 

zwłaszcza wśród ludzi młodych. Obywatele chcą również, aby UE podjęła wyzwania 

związane z nowymi technologiami i robiła więcej, by pomóc małym i średnim 

przedsiębiorstwom. W dyskusjach na temat jednolitego rynku europejskiego uczestnicy 

wezwali UE do kontynuowania usuwania przeszkód, takich jak biurokracja, które 

uniemożliwiają pełne funkcjonowanie jednolitego rynku. Dyskutanci apelowali także  

o wprowadzenie ogólnounijnego, przejrzystego systemu opodatkowania, który ułatwiłby 

przedsiębiorstwom sprzedaż towarów i świadczenie usług za granicą.   

Uczestnicy debaty nad przyszłością Europy oczekują, że Unia Europejska zagwarantuje im 

dobrobyt i będzie chronić ich prawa socjalne. Obywatele często apelowali o wzmocnienie 

praw i podnosili sprawę różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, urlopu rodzicielskiego 

oraz inne kwestie społeczne, takie jak ochrona zdrowia. Wielu uczestników wyrażało 

zaniepokojenie z powodu pogłębiających się nierówności i zasadniczo domaga się ochrony 

najsłabszych członków społeczeństwa, takich jak np. osoby starsze.  

Jednym z największych globalnych problemów, których rozwiązania domaga się coraz 

większa liczba Europejczyków, jest kwestia ochrony środowiska. Organizowane w całej UE 

dialogi obywatelskie na temat energii, klimatu i innych kwestii związanych ze 

zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska wywołały żywe dyskusje, wzywające 

europejskich i krajowych polityków do walki ze zmianą klimatu. Uczestnicy dialogów 

obywatelskich chcą nie tylko dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki Unia Europejska 

stara się stawić czoła temu globalnemu wyzwaniu, ale także o tym, w jaki sposób sami mogą 

pomóc. Plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych to ważna kwestia dla obywateli. 

Pomimo poważnych obaw pojawiły się także pozytywne komentarze dotyczące rozwoju 

energii odnawialnej oraz inwestycji w zieloną gospodarkę. Podczas dialogów wielokrotnie 

pytano o gospodarowanie odpadami, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt. 

Wielu obywateli nadal wskazuje migrację jako źródło obaw, jednak w ostatnich miesiącach 

temat ten był rzadziej przywoływany. Uczestnicy dialogów wzywają do większej solidarności 

między państwami członkowskimi i oczekują od UE, że zwiększy ona swoje wysiłki na rzecz 

zabezpieczenia granic zewnętrznych Unii oraz pomoże migrantom w integracji na rynku 

pracy. Wielu obywateli uczestników apeluje o zatrzymanie nielegalnej migracji lub  

o  zorganizowanie powrotu migrantów, którzy nie mają prawa przebywać na terytorium UE. 

Podczas konsultacji poruszano także kwestię współpracy z państwami trzecimi, zwłaszcza  

w Afryce. Wielu uczestników dialogów apeluje o podjęcie działań, które pozwolą uniknąć 

dalszych ofiar w ludziach na Morzu Śródziemnym oraz  wyraża zaniepokojenie manipulacją  

stosowaną przy omawianiu tych kwestii.  
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Wiele osób liczy na to, że UE zapewni bezpieczeństwo i stabilność oraz sprosta globalnym 

wyzwaniom, w szczególności tym, które znajdują się najbliżej Europy.  

 

Źródła:  

Dialogi obywatelskie. Wyraź swoją opinie na temat przyszłości Europy. Dyrekcja  Generalna 

ds. Komunikacji Społecznej. Komisja Europejska  

Dialogi obywatelskie ii konsultacje z obywatelami. Najważniejsze wnioski, 30 kwietnia 2019. 

Dyrekcja  Generalna ds. Komunikacji Społecznej. Komisja Europejska 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_pl 

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_pl 
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