
An na Ogo now ska*

Kam pa nie in for ma cyj ne pro gra mu PRIN CE 
Unii Eu ro pej skiej

1. Po wsta nie pro gra mu PRIN CE

Kam pa nie in for ma cyj ne w po li ty ce Wspól not i Unii Eu ro pej skiej by -
ły sto so wa ne od daw na. Szcze gól nà uwa g´ zwró co no na t´ for m´ dzia -
łaƒ in for ma cyj nych w la tach 70. XX w. w zwiàz ku z przy go to wa nia mi do
re fe ren dum o po zo sta niu Wiel kiej Bry ta nii we Wspól no tach (1975) oraz
do pierw szych bez po Êred nich wy bo rów do Par la men tu Eu ro pej skie go
(1979). W la tach 80. kam pa nie sta ły si´ jed nym z pod sta wo wych na -
rz´ dzi ko mu ni ko wa nia si´ in sty tu cji wspól no to wych ze spo łe czeƒ stwa -
mi paƒstw człon kow skich. Do ich re ali za cji wy ko rzy sty wa no przede
wszyst kim ra dio i te le wi zj´, po nie wa˝ oka za ły si´ naj bar dziej efek tyw -
nym Êrod kiem do cie ra nia do mas. Na prze ło mie lat 80. i 90. XX w. kam -
pa nie pod po rzàd ko wa no pro gra mo wi in for ma cji prio ry te to wych, któ ry
stał si´ pod sta wo wà for mà ko or dy na cji dzia łaƒ in for ma cyj nych we Wspól -
no tach. W pro gra mach tych, oprócz se lek cji do mi nu jà cych te ma tów, do -
ko ny wa no wy bo rów ad re sa tów kam pa nii.

Rok 1992 sta no wi prze ło mo wy mo ment w hi sto rii po li ty ki in for ma -
cyj nej Wspól not i Unii Eu ro pej skiej. Kry zys wy wo ła ny duƒ skim „nie”
z jed nej stro ny udo wod nił nie do stat ki do tych cza so wych dzia łaƒ in for -
ma cyj nych, z dru giej zaÊ przy czy nił si´ do wzmoc nie nia ro li po li ty ki in -
for ma cyj nej, bo wiem jej wła Êci we pro wa dze nie oka za ło si´ nie zb´d ne do
dal sze go za cie Ênia nia współ pra cy mi´ dzy kra ja mi eu ro pej ski mi. Zda wa -
no so bie jed nak spra w´, ˝e po li ty ka ta wy ma ga grun tow nej re wi zji w ce -
lu do sto so wa nia do wy zwaƒ no we go eta pu in te gra cji eu ro pej skiej. 

Bio ràc pod uwa g´ wszyst kie wy mie nio ne oko licz no Êci, w 1995 r. Par -
la ment Eu ro pej ski wy su nàł pro jekt prio ry te to wych kam pa nii in for ma -
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cyj nych. Ko mi sja Eu ro pej ska, przy go to wu jàc pro jekt bu d˝e tu na rok
1996, po raz pierw szy wpro wa dzi ła do nie go no wà po zy cj´ bu d˝e to wà –
B3 -306, okre Êlo nà mia nem pro gra mu PRIN CE (PRo gram me d’IN for -
ma tion du Ci toy en Eu ropéen).1 Ce lem te go pro gra mu by ło za gwa ran -
to wa nie Êrod ków bu d˝e to wych na prio ry te to we kam pa nie in for ma cyj -
ne, skie ro wa ne do ogó łu oby wa te li UE, któ re mia ły przede wszyst kim
uÊwia do miç im ko rzy Êci wy ni ka jà ce z dzia łal no Êci Unii.

Utwo rze nie pro gra mu PRIN CE sta no wi wa˝ nà pró b´ ure gu lo wa nia
na po zio mie in sty tu cjo nal nym i fi nan so wym pew ne go za kre su dzia łaƒ
in for ma cyj nych. W ra mach te go pro gra mu Ko mi sja, Par la ment i Ra da
mia ły wspól nie de cy do waç o prio ry te to wych te ma tach kam pa nii in for -
ma cyj nych oraz o Êrod kach na nie prze zna cza nych. Te ma ty by ły re ko -
men do wa ne przez spe cjal nie po wo ła ne w tym ce lu cia ło – Mi´ dzy in sty -
tu cjo nal nà Gru p´ ds. In for ma cji. Za sa dy re ali za cji kam pa nii pro gra mu
PRIN CE za kła da ły rów nie˝ Êci słà współ pra c´ z paƒ stwa mi człon kow ski -
mi, sfor ma li zo wa nà w po ro zu mie niach o re ali za cji po szcze gól nych kam -
pa nii na te ry to rium da ne go kra ju. Mia ło to umo˝ li wiç pro wa dze nie zde -
cen tra li zo wa nych dzia łaƒ do sto so wa nych do lo kal nych po trzeb
i wa run ków. Z fun du szy pro gra mu PRIN CE fi nan so wa no je dy nie re ali -
za cj´ za daƒ in for ma cyj nych na te re nie paƒstw człon kow skich Unii Eu -
ro pej skiej. 

2. Pierw sze kam pa nie pro gra mu PRIN CE

Pierw szy mi kam pa nia mi in for ma cyj ny mi pro gra mu PRIN CE by ły:
− Ci ti zens First,
− Bu il ding Eu ro pe To ge ther,
− Eu ro, a cur ren cy for Eu ro pe.
Oto szcze gó ło we ich omó wie nie.

2.1. Ci ti zens First (1996–1998)

W ro ku roz po cz´ cia re ali za cji pro gra mu PRIN CE 55% oby wa te li UE
sà dzi ło, ˝e aby le gal nie za trud niç si´ w in nym paƒ stwie człon kow skim,
trze ba uzy skaç po zwo le nie na pra c´.2 Dla te go pierw sza kam pa nia in for -
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1 W ko lej nych la tach do szło do roz bi cia tej li nii bu d˝e to wej na kil ka od r´b nych cz´Ê -
ci, na dal jed nak fi gu ru jà cych pod wspól nà na zwà pro gra mu PRIN CE.

2 Ci ti zens First. 450 000 pe ople con tac ted Ci ti zens First, „Sin gle Mar ket News”
no. 7/1997, s. 4.



ma cyj na – Ci ti zen First (Naj pierw Oby wa tel) – mia ła na ce lu po in for -
mo wa nie oby wa te li o pra wach Unii Eu ro pej skiej, w szcze gól no Êci wy ni -
ka jà cych z utwo rze nia Jed no li te go Ryn ku. 

W pierw szych dwóch la tach kam pa nii sku pio no si´ na pra wie do ˝y -
cia, pra cy i stu dio wa nia w in nym paƒ stwie człon kow skim. Kam pa nia ob -
j´ ła wszyst kich 15 kra jów Wspól not, ale nie prze bie ga ła w nich jed no li -
cie. W ka˝ dym paƒ stwie dzia ła nia do sto so wy wa no do lo kal nych po trzeb.
Na przy kład w Por tu ga lii kam pa nia sku pia ła si´ wo kół dzia łal no Êci Cen -
trum In for ma cji Eu ro pej skiej Ja cqu es’a De lor sa w Li zbo nie, w Fin lan -
dii wy ko rzy sta no ak tyw noÊç or ga ni za cji po za rzà do wych, w Ho lan dii kam -
pa nia zo sta ła włà czo na w dzia ła nia in for ma cyj ne rzà du, w Szwe cji ja ko
do ce lo wà gru p´ od bior ców wy bra no mło dych lu dzi w wie ku 16–19 lat,
a we wschod nich lan dach Nie miec ko mu ni ka ty umiesz cza no w po cià -
gach i na dwor cach. We Wło szech, Gre cji, Hisz pa nii i Ir lan dii szcze gól -
nà uwa g´ zwró co no na kwe stie praw kon su menc kich.3

W ra mach kam pa nii opra co wa no prze wod ni ki w pro sty spo sób in -
for mu jà ce o wy mie nio nych pra wach. W ka˝ dym kra ju przy go to wa no tak -
˝e in for ma to ry szcze gó ło wo tłu ma czà ce np. jak w da nym paƒ stwie mo˝ -
na uzy skaç kar t´ po by tu, w ja ki spo sób ubie gaç si´ o uzna nie dy plo mu
szko ły wy˝ szej lub jak po st´ po waç w przy pad ku na ru sze nia praw kon -
su men ta. Pu bli ka cje te zo sta ły prze tłu ma czo ne na wszyst kie j´ zy ki urz´ -
do we Unii Eu ro pej skiej i udo st´p nio ne w wie lu miej scach w In ter ne -
cie. In for ma cje mo˝ na by ło uzy skaç tak ̋ e, dzwo niàc na bez płat nà
in fo li ni´ Si gn post Se rvi ce. 

Si gn post Se rvi ce4 to utwo rzo na na po trze by kam pa nii sieç eks per -
tów po ma ga jà cych zwy kłym lu dziom w po ko ny wa niu pro ble mów zwià -
za nych z pra wa mi Unii Eu ro pej skiej. Z ich po rad ko rzy sta ły oso by pry -
wat ne bo ry ka jà ce si´ z pro ble ma mi przy ko rzy sta niu z praw Jed no li te go
Ryn ku lub za in te re so wa ne wy ko rzy sta niem szans, któ re za pew niał. Ana -
li za5 py taƒ kie ro wa nych do Si gn post Se rvi ce sta no wi ła bar dzo wa˝ ny ele -
ment oce ny sy tu acji i do sto so wa nia kam pa nii do po trzeb oby wa te li. Na
tej pod sta wie w 1999 r. prze for mu ło wa no głów ne za ło ̋ e nia kam pa nii,
a na st´p nie roz po cz´ to re ali za cj´ dru giej fa zy pro jek tu, pod na zwà Dia -
lo gue with Ci ti zens and Bu si ness (Dia log z Oby wa te la mi i Biz ne sem).
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3 Ci ti zens First – Pha se 2: Dia log with Ci ti zens and Bu si ness, „Sin gle Mar ket News”
no. 11/1998, s. 4–5.

4 Wi´ cej in for ma cji na Ci ti zens Si gn post Se rvi ce, http://ec.eu ro pa.eu/ci ti zen sri ghts/
front_end/abo ut/in dex_en.htm.

5 Ci ti zens First Si gn post Se rvi ce Ana ly sis of Enqu iries du ring Pha se 1 No vem ber 1996
– No vem ber 1997, [b.m.] 1998, s. 46, http://ec.eu ro pa.eu/in ter nal_mar ket/sco re/docs/sco -
re 02/cf -stat_en.pdf.



Zmia ny do ty czy ły za rów no kon cep cji dzia łaƒ, jak ich za war to Êci me ry -
to rycz nej. Pod sta wo wa ró˝ ni ca po le ga ła na tym, ˝e Dia lo gue with Ci ti -
zens and Bu si ness prze kształ ci ła si´ w sta łà ini cja ty w´ Ko mi sji Eu ro pej -
skiej (w prze ci wieƒ stwie do wcze Êniej cza so wo ogra ni czo nej kam pa nii
in for ma cyj nej). Jej ce lem by ło zi den ty fi ko wa nie i usu ni´ cie ba rier, ja kie
oby wa te le i Êwiat biz ne su na po ty ka jà, kie dy chcà sko rzy staç z praw gwa -
ran to wa nych przez Uni´ Eu ro pej skà. W dru giej fa zie pro jek tu wy ko rzy -
sta no tak ̋ e no wo utwo rzo nà usłu g´ Eu ro pe Di rect, prze ka zu jà cà e -ma -
ilo wo i te le fo nicz nie ogól ne in for ma cje o UE i Jed no li tym Ryn ku. 

Suk ces ini cja ty wy Ci ti zens First ob ra zu jà wy ni ki son da ̋ y Eu ro ba ro -
me tru. W 2001 r. ju˝ tyl ko 30% oby wa te li UE sà dzi ło, ˝e z pra cà za gra -
ni cà wià ̋ e si´ ko niecz noÊç uzy ska nia po zwo le nia.6

2.2. Bu il ding Eu ro pe To ge ther (1996–1998)

Kam pa nia Bu il ding Eu ro pe To ge ther (Ra zem Bu du jàc Eu ro p´) by -
ła zwià za na z kon fe ren cjà mi´ dzy rzà do wà (1996–1997) oraz Trak ta tem
Am ster dam skim wieƒ czà cym jej pra ce. Mia ła szcze gól ne zna cze nie wo -
bec trud no Êci ra ty fi ka cyj nych Trak ta tu z Ma astricht. 

Skła da ła si´ z dwóch rów no le gle pro wa dzo nych ak cji: od po wia da nia
na py ta nia oby wa te li oraz spo tkaƒ z ni mi. W ra mach pierw szej prze pro -
wa dzo no ba da nie son da ̋ o we ma jà ce na ce lu okre Êle nie obaw i ocze ki -
waƒ Eu ro pej czy ków co do ich przy szło Êci. Na je go pod sta wie zi den ty fi -
ko wa no na st´ pu jà ce wspól ne pro ble my: prze st´p czoÊç zor ga ni zo wa na,
nar ko ma nia, cho ro by (rak, AIDS), bez ro bo cie, stan Êro do wi ska na tu ral -
ne go, ochro na praw czło wie ka.7 W od po wie dzi Ko mi sja Eu ro pej ska przy -
go to wa ła pro gra my in for mu jà ce o za an ga ̋ o wa niu Unii Eu ro pej skiej
w roz wià zy wa nie tych pro ble mów. Dru ga cz´Êç kam pa nii po le ga ła na or -
ga ni za cji spo tkaƒ przed sta wi cie li Par la men tu Eu ro pej skie go i Ko mi sji Eu -
ro pej skiej z człon ka mi ró˝ nych sto wa rzy szeƒ przy oka zji wy da rzeƒ kul -
tu ral nych, po li tycz nych lub re kre acyj nych. Ko mi sja Eu ro pej ska
or ga ni zo wa ła tak ̋ e pa neu ro pej skie kon fe ren cje dla przed sta wi cie li
zwiàz ków za wo do wych i Êwia ta biz ne su.8
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6 Za: In for ming ci ti zens abo ut In ter nal Mar ket ri ghts. Pu bli ca tion of three upda ted
gu ides, „Sin gle Mar ket News” no. 28/2001, s. 28.

7 Expec ta tions for the fu tu re – short and long term, „Stan dard Eu ro ba ro me ter”
44/1996, s. 2–11.

8 The in for ma tion pro gram me for the Eu ro pe an ci ti zen (PRIN CE). Three prio ri ty in -
for ma tion ac tions, [b.m.] 1997, s. 10, http://web.ar chi ve.org/web/19970605183927/www.
eu ro pa.eu.int/en/comm/dg10/api/prog -en.htm.



Kam pa nia by ła pro wa dzo na głów nie w me diach, z udzia łem or ga ni -
za cji spo łe czeƒ stwa oby wa tel skie go, wy ko rzy sta no w niej sieç oÊrod ków
in for ma cji w paƒ stwach człon kow skich. Wy cho dzàc z za ło ̋ e nia, ˝e oby -
wa te le pre fe ru jà wia do mo Êci po cho dzà ce od nie za le˝ nych me diów, a nie
bez po Êred nio od in sty tu cji Unii Eu ro pej skiej, sku pio no si´ na przy go to -
wa niu te ma tycz nych pa kie tów in for ma cyj nych dla dzien ni ka rzy. Szcze -
gól nà uwa g´ zwró co no na współ pra c´ z me dia mi re gio nal ny mi, pra sà
ko bie cà i or ga na mi pra so wy mi zwiàz ków za wo do wych. Współ pra ca ze
sta cja mi te le wi zyj ny mi do pro wa dzi ła do uwzgl´d nie nia pro ble ma ty ki
unij nej w ser wi sach in for ma cyj nych oraz w pro gra mach roz ryw ko wych
i mło dzie ̋ o wych. Ko mi sja Eu ro pej ska pod pi sa ła z nie któ ry mi paƒ stwa -
mi człon kow ski mi spe cjal ne po ro zu mie nia do ty czà ce dzia łaƒ in for ma -
cyj nych na ich te re nie.9

W ra mach kam pa nii opra co wa no ze sta wie nie zmian, ja kie wpro wa -
dza no wy trak tat (The Am ster dam Tre aty: a com pre hen si ve gu ide) oraz
dwie bro szu ry: Qu estions and an swers on the Tre aty of Am ster dam oraz
Am ster dam: A new Tre aty for Eu ro pe: a Ci ti zens Gu ide. Na kład dru giej
pu bli ka cji si´ gał pra wie 2 mln eg zem pla rzy. Wszyst kie ma te ria ły in for -
ma cyj ne zo sta ły prze tłu ma czo ne na 11 j´ zy ków urz´ do wych, by ły roz -
po wszech nia ne przez In ter net oraz przez unij ne sie ci oÊrod ków in for -
ma cji.10

W pro ce sie ra ty fi ka cyj nym Trak ta tu Am ster dam skie go w dwóch kra -
jach – Ir lan dii i Da nii – zor ga ni zo wa no re fe ren da w spra wie je go przy -
j´ cia. W obu za koƒ czy ły si´ po myÊl nie dla pro ce su in te gra cji eu ro pej -
skiej.11

2.3. Eu ro, a cur ren cy for Eu ro pe (od 1996 r.)

Kam pa nia do ty czà ca eu ro sta no wi jed nà z naj wi´k szych ak cji in for -
ma cyj nych Unii Eu ro pej skiej. Mo˝ na jà po dzie liç na eta py zwià za ne z fa -
za mi wpro wa dza nia eu ro:

1. 1996–1999 – przy go to wa nia do wpro wa dze nia eu ro do roz li czeƒ
bez go tów ko wych,
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9 Spe cial re port no. 23/98 con cer ning the in for ma tion and com mu ni ca tion me asu -
res ma na ger by the Com mis sion ac com pa nied by the re plies of the Com mis sion, O.J.,
C 393, 16.12.1998, s. 51.

10 Writ ten qu estion no. P -488/98 by Pa tri cia McKen na (v) to the Com mis sion (17 Febru -
ary 1998), O.J., C 310, 9.10.1998, s. 74.

11 N. Pe ter sen, The Da nish Re fe ren dum on the Tre aty of Am ster dam Eu ro pas, Bonn
1998, s. 39, http://aei.pitt.edu/337/01/dp_c17_pe ter sen.pdf; K. Gil land, Re fe ren da in the
Re pu blic of Ire land, „Elec to ral Stu dies” iss. 3/1999, s. 430–438. 



2. 2000 – 2001 – przy go to wa nia do wpro wa dze nia do obie gu bank -
no tów i mo net eu ro (w 12 paƒ stwach),

3. 2002 – 2009 – przy go to wa nia do wpro wa dze nia eu ro w Sło we nii
(1.1.2007), na Mal cie i Cy prze (1.1.2008) oraz na Sło wa cji
(1.1.2009).

Kam pa nia pro wa dzo na by ła za rów no w kra jach wpro wa dza jà cych eu -
ro, jak rów nie˝ w tych, któ re tym cza so wo wstrzy ma ły si´ z je go przy j´ -
ciem. Ob j´ ła przede wszyst kim paƒ stwa człon kow skie, ale pro wa dzo na
by ła rów nie˝ po za gra ni ca mi Unii Eu ro pej skiej.12 Kam pa nia do ty czà ca
eu ro nie zo sta ła jesz cze za koƒ czo na. Tak dłu go, jak dłu go ko lej ne paƒ -
stwa człon kow skie b´ dà si´ przy go to wy wa ły do wy mia ny wa lu ty kra jo -
wej na wspól nà, po trwa jà sta ra nia, aby od stro ny in for ma cyj nej do pra -
co waç t´ skom pli ko wa nà ope ra cj´. 

W pro mo wa niu eu ro klu czo wà ro l´ od gry wa ły: Par la ment Eu ro pej -
ski, Ko mi sja Eu ro pej ska, Eu ro pej ski Bank Cen tral ny i paƒ stwa człon -
kow skie. Oma wia na w tym roz dzia le kam pa nia w ra mach pro gra mu
PRIN CE jest tyl ko cz´ Êcià dzia łaƒ in for ma cyj nych o wspól nej wa lu cie.
Rów no le gle z nià pro wa dzo na by ła przez Eu ro pej ski Bank Cen tral ny
i cen tral ne ban ki paƒstw człon kow skich ak cja Eu ro 2002. Oprócz te go
paƒ stwa człon kow skie re ali zo wa ły na swo ich te ry to riach kra jo we pro -
gra my in for ma cyj ne o eu ro. Trud no te dzia ła nia od sie bie od dzie liç, cho -
cia˝ ró˝ ni je êró dło fi nan so wa nia. W ca ło Êci sta no wià do bry przy kład
współ pra cy i ko or dy na cji dzia łaƒ in for ma cyj nych.

Ro la Par la men tu w pro mo wa niu eu ro sku pia ła si´ na za pew nie niu
Êrod ków bu d˝e to wych na ten cel i opra co wy wa niu za ło ̋ eƒ dzia łaƒ in -
for ma cyj nych oraz okre so wej kon tro li i oce ny ich wy ko na nia. Ko mi sja
Eu ro pej ska na to miast przy go to wa ła ze staw ma te ria łów in for ma cyj nych:
new slet ter Inf uro, zbiór unij nych do ku men tów, stro n´ in ter ne to wà po -
Êwi´ co nà eu ro, pre zen ta cj´ bank no tów i mo net, QU EST – ba z´ py taƒ
i od po wie dzi do ty czà cych wspól nej wa lu ty i unii go spo dar czo -wa lu to wej
oraz fil my o tej te ma ty ce. Cie ka we, ˝e Ko mi sja nie opra co wa ła jed nej
zu ni fi ko wa nej bro szu ry o eu ro dla wszyst kich paƒstw człon kow skich, do -
star czy ła je dy nie za in te re so wa nym pod mio tom su ro we da ne do przy go -
to wa nia wła snych ma te ria łów in for ma cyj nych. Utwo rzy ła rów nie˝ sieç
eks per tów Eu ro gro up, na wzór sie ci wy kła dow ców z Te am Eu ro pe.13
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12 Tyl ko dzia ła nia in for ma cyj ne w paƒ stwach człon kow skich sà fi nan so wa ne z pro -
gra mu PRIN CE, na to miast pro wa dzo ne po za gra ni ca mi – z in nych êró deł.

13 Com mis sion staff wor king do cu ment. „2002: No thing but the eu ro”. A Com mis sion
Com mu ni ca tion on com mu ni ca tions stra te gy in the last pha ses of the com ple tion of
EMU, Brus sels 1999, s. 15. 



Za kres dzia łaƒ Ko mi sji Eu ro pej skiej pro mu jà cych eu ro mo ̋ e wy da -
waç si´ nie wiel ki. Na le ̋ y jed nak pa mi´ taç, ˝e wi´k szoÊç bu d˝e tu PRIN -
CE prze zna czo ne go na ten cel zo sta ła prze ka za na do dys po zy cji paƒ -
stwom człon kow skim, któ re, łà czàc otrzy ma ne Êrod ki z wła snym
bu d˝e tem, two rzy ły na ro do we pro gra my in for mo wa nia o eu ro, do sto so -
wa ne do spe cy fi ki i pro ble mów da ne go kra ju. Ko mi sja Eu ro pej ska na to -
miast ko or dy no wa ła kam pa nie in for ma cyj ne w paƒ stwach człon kow -
skich. W tym ce lu or ga ni zo wa ła spo tka nia osób od po wie dzial nych za te
kwe stie w po szcze gól nych kra jach. 

W Zie lo nej Ksi´ dze 14 z 1995 r. Ko mi sja Eu ro pej ska okre Êli ła ogól nie
stra te gi´ in for ma cyj nà ca łej ope ra cji. Przede wszyst kim na le ̋ a ło roz po -
czàç tech nicz ne przy go to wa nia do przej Êcia na eu ro. Naj wi´k szà ro l´
mia ły tu do ode gra nia ban ki, in sty tu cje fi nan so we, fir my ubez pie cze nio -
we i do rad cze, przed si´ bior stwa oraz ad mi ni stra cja pu blicz na, któ re za -
ch´ ca no do jak naj wcze Êniej sze go pod j´ cia dzia łaƒ przy go to waw czych.
Dru gim pod sta wo wym ce lem by ło in for mo wa nie opi nii pu blicz nej o ko -
rzy Êciach wy ni ka jà cych z wpro wa dze nia jed no li tej wa lu ty, wy ja Ênie nie
prze bie gu tej ope ra cji oraz roz wia nie obaw zwià za nych z jej wpły wem
na pła ce, oszcz´d no Êci i ra chun ki ban ko we. Kam pa nia mia ła do pro wa -
dziç do po strze ga nia eu ro ja ko rów no wa˝ ni ka naj sil niej szych wa lut eu -
ro pej skich. 

Głów ny ci´ ̋ ar dzia łaƒ in for ma cyj nych spadł na kra je człon kow skie,
po nie wa˝ uzna no, ˝e wie dza o eu ro po win na tra fiaç do oby wa te li spraw -
dzo ny mi ka na ła mi ko mu ni ka cyj ny mi. Wi´k szoÊç paƒstw pod pi sa ła z Ko -
mi sjà Eu ro pej skà i Par la men tem po ro zu mie nia w spra wie pro wa dze nia
kam pa nii na swo im te ry to rium, tym sa mym gwa ran tu jàc so bie Êrod ki
z bu d˝e tu UE na te ce le.15 Ko mi sja Eu ro pej ska w la tach 1996–2000 sfi -
nan so wa ła oko ło 2/3 wy dat ków na dzia ła nia in for ma cyj ne w paƒ stwach
człon kow skich. Po zo sta łà cz´Êç po kry to z bu d˝e tów kra jo wych.16 Ka˝ de
paƒ stwo przy go to wa ło wła sny pro gram in for ma cyj ny, ale ich wspól nym
mia now ni kiem by ło usta no wie nie punk tów kon tak to wych, w któ rych oby -
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14 Gre en pa per on the prac ti cal ar ran ge ments for the in tro duc tion of the sin gle cur -
ren cy, Brus sels 1995, s. 79, COM(95)333.

15 W 2001 r. Ko mi sja mia ła pod pi sa nych 13 ta kich po ro zu mieƒ. Por.: Com mu ni ca -
tion from the Com mis sion to the Co un cil, the Eu ro pe an Par lia ment, the Eco no mic and
So cial Com mit tee, the Com mit tee of the Re gions and the Eu ro pe an Cen tral Bank. Re -
port on the pre pa ra tions for the in tro duc tion of eu ro no tes and co ins, Brus sels 2001, s.
35, COM(2001)190.

16 Szcze gó ło we ze sta wie nie wy dat ków na t´ kam pa ni´ mo˝ na zna leêç w: Com mis -
sion com mu ni ca tion to the Eu ro pe an Co un cil. Se cond re port on the pre pa ra tions for the
in tro duc tion of eu ro no tes and co ins, Brus sels 2001, s. 27, COM(2001)561.



wa te le mo gli by za si´ gnàç in for ma cji (naj cz´ Êciej by ły to bez płat ne in fo -
li nie), przy go to wa nie bro szur in for ma cyj nych oraz emi sja pro gra mów ra -
dio wych i te le wi zyj nych. Cie ka we go prze glà du kra jo wych kam pa nii na
rzecz eu ro do ko na ła Jo an na Ste rzyƒ ska.17

Wy ni ka z nie go, ˝e zró˝ ni co wa nie kam pa nii w po szcze gól nych paƒ -
stwach by ło bar dzo du ̋ e. Dla przy kła du, w Niem czech przede wszyst -
kim usi ło wa no prze ko naç spo łe czeƒ stwo, ̋ e za mia na sil nej mar ki na eu -
ro nie od bi je si´ nie ko rzyst nie na po zy cji go spo dar czej kra ju. Dzia ła nia
in for ma cyj ne by ły skon cen tro wa ne na po zy ska niu za ufa nia dla no wej
wa lu ty. W Au strii wy ko rzy sta no po zy tyw ne na sta wie nie spo łe czeƒ stwa,
zwià za ne z nie zbyt od le głym cza so wo przy stà pie niem do Unii. Dla po -
rów na nia, w Ir lan dii or ga ni za to rzy kam pa nii mu sie li zmie rzyç si´ z bar -
dzo sil nà ak cjà zmie rza jà cà do od rzu ce nia eu ro. 

Od r´b nie zo sta ła po my Êla na kam pa nia dla paƒstw, któ re nie we szły
w pierw szej fa zie do stre fy eu ro (Szwe cji, Da nii, Wiel kiej Bry ta nii). In -
for mo wa no w niej o kon se kwen cjach po zo sta nia po za eu ro lan dem oraz
o wa run kach przy j´ cia no wej wa lu ty. Szcze gól nym przy pad kiem jest Da -
nia, któ ra do 2000 r. za sta na wia ła si´, czy przy stà piç do stre fy eu ro. Dzia -
ła nia in for ma cyj ne w tym kra ju, po prze dza jà ce ogól no kra jo we re fe ren -
dum w tej spra wie, sà przy kła dem nie uda nej i nie prze ko nu jà cej
kam pa nii, któ rej re zul ta tem był ne ga tyw ny wy nik gło so wa nia.18

Ko mi sja Eu ro pej ska bar dzo uwa˝ nie Êle dzi ła wy ni ki ba daƒ son da -
˝o wych Eu ro ba ro me tru w za kre sie po zio mu wie dzy oby wa te li Unii Eu -
ro pej skiej o eu ro.19 Na pod sta wie tych da nych do ko ny wa ła okre so wych
pod su mo waƒ i ko niecz nych zmian w dzia ła niach in for ma cyj nych.20

W 2000 r. ob wiesz czo no, ˝e pierw sza fa za przej Êcia na eu ro zo sta ła za -

146

Studia Europejskie, 1/2010

17 Stra te gie ko mu ni ka cji spo łecz nej w Unii Eu ro pej skiej: kam pa nia in for ma cyj na
na rzecz eu ro w la tach 1996–2002, „Prze glàd Za chod ni” nr 2/2003, s. 81–99.

18 Re fe ren dum w spra wie przy j´ cia eu ro od by ło si´ w Da nii 28.09.2000 r. Po nad 53%
miesz kaƒ ców opo wie dzia ło si´ w nim prze ciw ko przy j´ ciu no wej wa lu ty. Por.: V. Mil ler,
The Da nish re fe ren dum on eco no mic and mo ne ta ry po li cy, Lon don 2000, s. 24,
http://www.par lia ment.uk/com mons/lib/re se arch/rp2000/rp00 -078.pdf.

19 Eu ro pe an ci ti zens and the eu ro, „Spe cial Eu ro ba ro me ter” nr 1/1996, s. 14; Eu ro -
pe ans and the eu ro, „Spe cial Eu ro ba ro me ter” nr 3/2001, s. 81; Eu ro pe ans and the eu -
ro, „Spe cial Eu ro ba ro me ter” nr 7/2001, s. 167; Per cep tion of the eu ro – first ele ment,
„Spe cial Eu ro ba ro me ter” nr 5/2002, s. 232.

20 Com mu ni ca tion from the Com mis sion on the in for ma tion stra te gy for eu ro, Brus -
sels 1998, s. 35, COM(98)39; Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil, the
Eu ro pe an Par lia ment, the Eco no mic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the
Re gions on com mu ni ca tions stra te gy in the last pha ses of the com ple tion of EMU, Brus -
sels 2000, s. 24, COM(2000)57.



koƒ czo na suk ce sem, a w 2002 r. z za do wo le niem przy j´ to, ˝e wpro wa -
dze nie no wej wa lu ty do obie gu spo tka ło si´ z du ̋ ym en tu zja zmem Eu -
ro pej czy ków.21

Istot nà zmia nà w kam pa niach in for ma cyj nych na te mat eu ro po ro -
ku 2002 by ło przy j´ cie sce na riu sza „wiel kie go wy bu chu”, tzn. jed no cze -
sne go wpro wa dze nia eu ro do roz li czeƒ bez go tów ko wych oraz mo net
i bank no tów do obie gu. Na za sto so wa nie ta kie go roz wià za nia po zwa lał
fakt, ˝e wi´k szoÊç oby wa te li no wych paƒstw stre fy eu ro mia ło ju˝ kon -
takt z no wy mi pie ni´dz mi. Po dob nie jak we wcze Êniej szym okre sie, Ko -
mi sja Eu ro pej ska pod pi sy wa ła po ro zu mie nia do ty czà ce dzia łaƒ in for ma -
cyj nych na te re nie za in te re so wa nych paƒstw. 

Cie ka wost kà kam pa nii in for ma cyj nej w Sło we nii by ło ro ze sła nie
pocz tà do ka˝ de go go spo dar stwa do mo we go pu bli ka cji in for mu jà cej
o przej Êciu na eu ro. Na Cy prze zor ga ni zo wa no wy sta w´ pt. Ge ne za mo -
net eu ro. Kraj ten mu siał sta wiç czo ła spad ko wi po par cia dla Unii Eu -
ro pej skiej, ja ki dał si´ za uwa ̋ yç po ak ce sji. Ha słem prze wod nim kam -
pa nii na Mal cie by ło: „Eu ro – w na szym wspól nym in te re sie”. Na
Sło wa cji wła dze prze pro wa dza ły re gu lar ne brie fin gi pra so we w ce lu za -
an ga ̋ o wa nia me diów w dzia ła nia in for ma cyj ne. Cie ka wost kà jest przy -
go to wa nie od r´b ne go kom po nen tu tej kam pa nii dla mniej szo Êci rom -
skiej.22

3. Pro gram PRIN CE w XXI w.

Eu ro sta ło si´ w Unii Eu ro pej skiej te ma tem prio ry te to wych kam pa -
nii in for ma cyj nych na dłu go, na to miast Ci ti zens First oraz Bu il ding Eu -
ro pe To ge ther po kil ku la tach zo sta ły za stà pio ne in ny mi kam pa nia mi.
Sà to:

– Roz sze rze nie UE (od 2000 r.),
– De ba ta o przy szło Êci Unii Eu ro pej skiej (od 2001 r.),
– Prze strzeƒ wol no Êci, bez pie czeƒ stwa i spra wie dli wo Êci (od 2001 r.),
– Ro la Unii Eu ro pej skiej w Êwie cie (od 2003 r.).
Oto szcze gó ło we ich omó wie nie.
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21 The eu ro: Eu ro pe ta kes chan ge over in its stri de, ko mu ni kat pra so wy Ko mi sji Eu -
ro pej skiej z 2.01.2002, IP/02/1.

22 Pod su mo wa nia dzia łaƒ wpro wa dza jà cych eu ro w Sło we nii, na Cy prze i Mal cie oraz
na Sło wa cji mo˝ na zna leêç od po wied nio w do ku men tach Ko mi sji: COM(2007)233,
COM(2008)204, COM(2009)178.



3.1. Roz sze rze nie Unii Eu ro pej skiej

Kam pa nia po Êwi´ co na roz sze rze niu roz po cz´ ła si´ w zwiàz ku z przy -
go to wa nia mi do przy j´ cia do Unii Eu ro pej skiej 13 paƒstw (dzie si´ç przy -
stà pi ło w 2004 r., Ru mu nia i Buł ga ria – w 2007 r., Tur cja jest na dal paƒ -
stwem kan dy du jà cym). Na st´p nie, po dob nie jak kam pa nia o eu ro,
zo sta ła prze dłu ̋ o na w zwiàz ku z przy go to wa nia mi do człon ko stwa no -
wych paƒstw kan dy du jà cych: Chor wa cji, By łej Ju go sło wiaƒ skiej Re pu -
bli ki Ma ce do nii oraz – od lip ca 2009 r. – Is lan dii.

Głów na cz´Êç kam pa nii przy pa dła na la ta 2001–2004 i zwià za na by -
ła z przy stà pie niem do Unii Czech, Sło we nii, Sło wa cji, W´ gier, Pol ski,
Cy pru, Mal ty, Li twy, Ło twy oraz Es to nii. Kam pa nia zo sta ła po dzie lo na
na dwie cz´ Êci: dzia ła nia w paƒ stwach człon kow skich oraz w kra jach
kan dy du jà cych. Ârod ki fi nan so we na kam pa ni´ w paƒ stwach człon kow -
skich gwa ran to wa ne by ły przez pro gram PRIN CE. Kam pa ni´ w paƒ -
stwach Eu ro py Ârod ko wo -Wschod niej fi nan so wa no z pro gra mu PHA -
RE, a w Tur cji – z pro gra mu ME DA, na Mal cie i Cy prze – z fun du szy
stra te gii przed ak ce syj nych.23

Ce lem dzia łaƒ in for ma cyj nych w paƒ stwach człon kow skich by ło wy -
ja Ênie nie po wo dów roz sze rze nia oraz wpły wu, ja ki ten fakt b´ dzie miał
na UE. Oby wa te li Unii na le ̋ a ło prze ko naç, ˝e roz sze rze nie wzmoc ni t´
or ga ni za cj´. Bar dzo wa˝ nym aspek tem kam pa nii by ło przy bli ̋ e nie spo -
łe czeƒ stwom in for ma cji o paƒ stwach kan dy du jà cych. 

Ko mi sja Eu ro pej ska w pro ce sie in for mo wa nia wy ko rzy sta ła głów nie
In ter net (ser wer Eu ro pa), te le wi zj´ (Eu ro pe by Sa tel li te) oraz usłu g´
Eu ro pe Di rect. Za an ga ̋ o wa no tak ̋ e ist nie jà ce sie ci in for ma cyj ne:
przed sta wi ciel stwa i re pre zen ta cje Ko mi sji Eu ro pej skiej, biu ra in for ma -
cyj ne Par la men tu Eu ro pej skie go, biu ro in for ma cyj ne PHA RE w Bruk -
se li, biu ro TA IE X24, sieç oÊrod ków do ku men ta cji eu ro pej skiej oraz cen -
trów eu ro -in fo.25

Po dob nie jak w przy pad ku kam pa nii o eu ro, Ko mi sja Eu ro pej ska pod -
pi sa ła z wie lo ma kra ja mi po ro zu mie nia do ty czà ce pro wa dze nia ak cji na
ich te re nie. Kam pa nie w paƒ stwach człon kow skich skła da ły si´ z dzia -
łaƒ wspól nych dla wszyst kich, a tak ̋ e z kra jo wych pro gra mów in for -
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23 Expla ining en lar ge ment. A pro gress re port on the com mu ni ca tion stra te gy for en -
lar ge ment, [b.m.] 2002, s. 5, http://ec.eu ro pa.eu/en lar ge ment/ar chi ves/pdf/en lar ge ment
_pro cess/past_en lar ge ments/com mu ni ca tion_stra te gy/expla ining_en lar ge ment_en.pdf.

24 TA IEX jest cz´ Êcià Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Roz sze rze nia Ko mi sji Eu ro pej skiej. Po -
ma ga paƒ stwom kan dy du jà cym wdra ̋ aç unij ne pra wo. 

25 Com mu ni ca tion stra te gy for en lar ge ment, Brus sels 2000, s. 7, SEC(2000)737.



mowa nia, opra co wa nych przez re pre zen ta cje Ko mi sji Eu ro pej skiej
w tych paƒ stwach. Dla przy kła du, w Por tu ga lii głów nà dzia łal noÊç in -
for ma cyj nà pro wa dzi ło Cen trum In for ma cji Eu ro pej skiej Ja cqu es’a De -
lor sa. W Hisz pa nii od by ły si´ de ba ty z udzia łem wpły wo wych osób.
W Car diff w Wa lii zor ga ni zo wa no pu blicz ne wy kła dy i spo tka nia z re -
pre zen tan ta mi Par la men tu Eu ro pej skie go, Ko mi sji Eu ro pej skiej i am ba -
sa do ra mi paƒstw kan dy du jà cych. Po dob ne se mi na rium mia ło miej sce
w Pa ry ̋ u. Au stria cy do udzia łu w swo ich kon fe ren cjach za pro si li cze -
skich i sło wac kich po li ty ków. Niem cy i Duƒ czy cy ukie run ko wa li dzia -
łania na lu dzi mło dych, or ga ni zu jàc dla nich de ba ty, w któ rych uczest -
ni czy ły zna ne oso by, oraz przy go to wu jàc ma te ria ły in for ma cyj ne. Szwe dzi
udo st´p ni li w In ter ne cie gr´ edu ka cyj nà na te mat roz sze rze nia. W Ho -
lan dii wy emi to wa no dzie si´ç pro gra mów uka zu jà cych zwiàz ki Rot ter -
damu z in ny mi mia sta mi: Gdaƒ skiem, Bu da pesz tem, Pra gà, Tal li nem,
Kon stan cà, Ry gà, Wil nem, Bra ty sła wà i Stam bu łem. Ho len der scy dzien -
ni ka rze zo sta li wy sła ni do Czech, Sło we nii, na W´ gry i na Sło wa cj´ w ce -
lu ze bra nia do kład niej szych da nych na te mat trans por tu, ener ge ty ki i rol -
nic twa w tych kra jach. Fran cu scy dzien ni ka rze od wie dzi li Pol sk´, by
za po znaç si´ ze stop niem na sze go do sto so wa nia do unij ne go pra wa w za -
kre sie ochro ny Êro do wi ska na tu ral ne go. W nie miec kim ra diu nada wa -
no au dy cje na ˝y wo z paƒstw kan dy du jà cych. Do dys po zy cji wło skich
dzien ni ka rzy przy go to wa no 15-mi nu to wy film o roz sze rze niu i kan dy -
da tach do UE. W Niem czech dzia ła nia in for ma cyj ne sku pio no m.in. na
mniej szo Êci tu rec kiej.26

Spo łe czeƒ stwa paƒstw, o któ re roz sze rzy ła si´ Unia Eu ro pej ska
w 2004 r., na dłu go przed przy stà pie niem wy ra ̋ a ły swo je wy raê ne po -
par cie dla idei in te gra cji eu ro pej skiej, co zo sta ło po twier dzo ne wy ni ka -
mi dzie wi´ ciu re fe ren dów ak ce syj nych.27 Nie co mniej en tu zja zmu wo -
bec roz sze rze nia oka zy wa li oby wa te le paƒstw człon kow skich. W ˝ad nym
z nich nie od by ło si´ re fe ren dum na ten te mat, ale ba da nia opi nii pu -
blicz nej wska zy wa ły na wàt pli wo Êci co do go to wo Êci Unii do roz sze rze -
nia i no wych kra jów do człon ko stwa w niej.28
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26 Expla ining en lar ge ment. A pro gress re port on the com mu ni ca tion stra te gy for en -
lar ge ment, [b.m.] 2002, s. 46, http://ec.eu ro pa.eu/en lar ge ment/ar chi ves/pdf/en lar ge -
ment_pro cess/past_en lar ge ments/com mu ni ca tion_stra te gy/expla ining_en lar ge -
ment_en.pdf; Re port from the Com mis sion to Co un cil. Expla ining Eu ro pe’s en lar ge ment,
Brus sels 2002, s. 9, COM(2002)281.

27 O.Doy le, J.Fi dr muc, Who is in fa vor of en lar ge ment? De ter mi nants of sup port for
EU mem ber ship in the can di da te co un tries’ re fe ren da, Bonn 2003, s. 38.

28 En lar ge ment, „Stan dard Eu ro ba ro me ter” nr 61/2004, s. 92–94; En lar ge ment of the
Eu ro pe an Union, „Flash Eu ro ba ro me ter” nr 140/2003, s. 83.



3.2. De ba ta nad przy szło Êcià Unii Eu ro pej skiej

De ba ta nad przy szło Êcià Unii Eu ro pej skiej sta no wi przy kład kam pa -
nii in for ma cyj nej zu peł nie od mien nej od po zo sta łych, re ali zo wa nych
w ra mach pro gra mu PRIN CE. W prak ty ce nie mia ła for my kam pa nii
in for ma cyj nej, lecz de bat pu blicz nych, któ re przez swo jà mno goÊç przy -
nio sły efekt kam pa nii pro mu jà cej no wy te mat. Jej êró deł na le ̋ y szu kaç
w 23. de kla ra cji do łà czo nej do Trak ta tu z Ni cei,29 w któ rej we zwa no do
roz po cz´ cia sze ro kiej i po gł´ bio nej de ba ty nad przy szło Êcià Unii Eu ro -
pej skiej. Dys ku sja mia ła do ty czyç na st´ pu jà cych kwe stii:

• po dzia łu wła dzy mi´ dzy Uni´ Eu ro pej skà i paƒ stwa człon kow skie,
zgod nie z za sa dà sub sy diar no Êci,

• sta tu su Kar ty praw pod sta wo wych Unii Eu ro pej skiej,
• uprosz cze nia trak ta tów, bez zmian w ich po sta no wie niach,
• ro li par la men tów na ro do wych w struk tu rach eu ro pej skich. 
Wkrót ce roz sze rzo no za kres de ba ty o le gi ty mi za cj´ de mo kra tycz nà

UE oraz o jaw noÊç jej pro ce dur de cy zyj nych i dzia ła nia in sty tu cji. 
Za pla no wa na by ła a˝ do ro ku 2004, kie dy miał zo staç spo rzà dzo ny

no wy trak tat. Otwar ciu de ba ty to wa rzy szy ło uru cho mie nie stro ny in ter -
ne to wej ma jà cej ogni sko waç wszyst kie ini cja ty wy pod j´ te w jej ra mach
– http://eu ro pa.eu/fu tu rum.30 Skła da ła si´ z trzech faz. Pierw szà by ła
luê na dys ku sja, któ ra prze ro dzi ła si´ w usys te ma ty zo wa nà te ma tycz nie
de ba t´. Te dwa eta py re ali zo wa ne by ły przed i pod czas prac Kon wen tu
Eu ro pej skie go (2001–2003), ostat nia fa za od by wa ła si´ pod czas kon fe -
ren cji mi´ dzy rzà do wej (2004).31

De ba ta ob j´ ła bar dzo sze ro kie kr´ gi, to czy ła si´ bo wiem nie tyl ko
w Êro do wi skach po li tycz nych zwià za nych z Unià Eu ro pej skà. Wzi´ ły
w niej udział tak ̋ e par la men ty kra jo we, przed sta wi cie le na uki i or ga ni -
za cje spo łecz ne. Od sa me go po czàt ku za ło ̋ o no jed nak, ˝e de ba ta pu -
blicz na b´ dzie prze bie gaç od dziel nie do pro wa dzo nej na ten sam te mat
przez Kon went Eu ro pej ski i kon fe ren cj´ mi´ dzy rzà do wà. 

W swo im pod sta wo wym wy mia rze dys ku sje od by wa ły si´ na po zio -
mie kra jo wym (za gra nicz ni go Êcie mo gli w nich braç udział), a ich re -
zul ta ty Êle dzo no, ba da no i stresz cza no na po le ce nie władz paƒstw człon -
kow skich, a na st´p nie pre zen to wa no na fo rum eu ro pej skim. Na
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29 Tre aty of Ni ce amen ding the Tre aty on Eu ro pe an Union, the tre aties es ta bli shing
the Eu ro pe an Com mu ni ties and cer ta in re la ted acts, O.J., C 80, 10.03.2001, s. 85–86.

30 In au gu ra tion of the Web -si te FU TU RUM, ko mu ni kat pra so wy Ko mi sji Eu ro pej skiej
z 7.03.2001, IP/01/328.

31 Com mis sion com mu ni ca tion on cer ta in ar ran ge ments for the de ba te on the fu tu -
re of the Eu ro pe an Union, Brus sels 2001, s. 22, COM(2001)178.



po sie dze niach Ra dy Unii Eu ro pej skiej do ko ny wa no wy mia ny in for ma -
cji mi´ dzy kra ja mi. Tak jak w przy pad ku in nych kam pa nii, Ko mi sja Eu -
ro pej ska pod pi sa ła z ka˝ dym paƒ stwem człon kow skim po ro zu mie nie
w spra wie or ga ni za cji kra jo wej de ba ty, a jej re pre zen ta cje w po szcze gól -
nych paƒ stwach mo ni to ro wa ły prze bieg dzia łaƒ. Sa ma Ko mi sja nie in -
ge ro wa ła w po czy na nia po szcze gól nych kra jów w tym za kre sie, po prze -
sta jàc na or ga ni za cji de ba ty na po zio mie eu ro pej skim. Aby zre ali zo waç
te am bit ne za mie rze nia, ka˝ de paƒ stwo mu sia ło pod jàç kro ki sty mu lu -
jà ce dys ku sj´. W ra por cie 32 przy go to wa nym przez Ra d´ Unii Eu ro pej -
skiej na spo tka nie Ra dy Eu ro pej skiej w Göte bor gu w czerw cu 2001 r.
do ko na no prze glà du dzia łaƒ paƒstw człon kow skich i kan dy du jà cych
w tym za kre sie.

W Da nii de ba ta by ła ma ło wi docz na. Par tie po li tycz ne wy ra zi ły swo -
je sta no wi sko, w par la men cie prze pro wa dzo no dys ku sje, ale nie zwró ci -
ło to uwa gi me diów. Po dob nie sy tu acja wy glà da ła w Fin lan dii. A˝ do koƒ -
ca 2002 r. de ba ta nie cie szy ła si´ wiel kà po pu lar no Êcià. Do pie ro wzrost
zna cze nia prac Kon wen tu Eu ro pej skie go o˝y wił jà nie co. Z ko lei we Fran -
cji dys ku sja spo tka ła si´ z wi´k szym za in te re so wa niem opi nii pu blicz -
nej i me diów, jed nak nie tak du ̋ ym jak kon tro wer sje zwià za ne z roz sze -
rze niem Unii Eu ro pej skiej na Wschód. Fran cu zi, de kla ru jàc du ̋ e
za in te re so wa nie przy szło Êcià Eu ro py, nie przed sta wi li ˝ad nej ja snej jej
wi zji. W Niem czech de ba ta ogni sko wa ła si´ wo kół dzia łaƒ rzà do wych,
któ re nie by ły zbyt cz´ ste. W Gre cji by ła sto sun ko wo o˝y wio na ze wzgl´ -
du na Êwi´ to wa nie 20. rocz ni cy człon ko stwa kra ju w UE oraz przy pa -
da jà ce na ten okres prze wod nic two w Unii Eu ro pej skiej. W de ba cie
szcze gól nie ak tyw nie uczest ni czy ły or ga ni za cje po za rzà do we. Po czà tek
dys ku sji nad przy szło Êcià Eu ro py w Ir lan dii zo stał w du ̋ ej mie rze przy -
çmio ny przez kam pa nie in for ma cyj ne zwià za ne z dwo ma re fe ren da mi
w spra wie ra ty fi ka cji Trak ta tu z Ni cei. Ho len der ska de ba ta by ła wy raê -
nie ukie run ko wa na na we wn´trz ne pro ble my te go kra ju (np. in te gra cj´
cu dzo ziem ców). Ob j´ ła swo im za si´ giem bar dzo nie wiel ki kràg osób.
W me diach prze wa ̋ a ły te ma ty zwià za ne z roz sze rze niem Unii, na to -
miast pro blem przy szło Êci Eu ro py naj cz´ Êciej igno ro wa no. Hisz pa nia, mi -
mo po czàt ko we go dy stan su do prac Kon wen tu, za an ga ̋ o wa ła si´ bar -
dzo moc no w dys ku sj´ nad no wym trak ta tem. Nie wàt pli wie na t´ zmia n´
wpły n´ ło ko lej ne jej prze wod nic two w UE w pierw szej po ło wie 2002 r.
W Szwe cji de ba ta by ła umiar ko wa nie in ten syw na. Nie ste ty w du ̋ ej mie -
rze zo sta ła przy çmio na przez kam pa ni´ in for ma cyj nà zwià za nà z re fe -
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23, do ku ment Ra dy Unii Eu ro pej skiej nr 9520/01.



ren dum de cy du jà cym o wej Êciu do stre fy eu ro (2003). W Wiel kiej Bry -
ta nii rów nie˝ nie roz wi n´ ła si´ na sze ro kà ska l´ i by ła w prak ty ce pra -
wie nie wi docz na w me diach. Na to miast bar dzo po wa˝ nie do za gad nie -
nia no we go trak ta tu pod szedł bry tyj ski rzàd, któ ry był bar dzo ak tyw ny
w pra cach Kon wen tu Eu ro pej skie go.33

Oprócz de bat na po zio mie kra jo wym, to czy ły si´ dys ku sje na po zio -
mie eu ro pej skim. Ob j´ ły przede wszyst kim wy mia n´ po glà dów mi´ dzy
par la men ta mi kra jo wy mi oraz de ba ty pod czas wi zyt po li ty ków w in nych
kra jach. Głów ne in sty tu cje eu ro pej skie, Ko mi tet Eko no micz no -Spo łecz -
ny i Ko mi tet Re gio nów oraz CO SAC,34 or ga ni zo wa ły spo tka nia i kon fe -
ren cje z udzia łem wy bit nych po sta ci.

Ko niec ro ku 2004 i po czà tek 2005 zdo mi no wa ły kam pa nie in for ma -
cyj ne pro mu jà ce przy go to wa ny Trak tat Kon sty tu cyj ny. Mia ły szcze gól ne
zna cze nie w kra jach, któ re za mie rza ły prze pro wa dziç re fe ren dum
w spra wie przy j´ cia do ku men tu. Kam pa nie pro wa dzi ły przede wszyst -
kim paƒ stwa człon kow skie, ale w dzia ła nia in for ma cyj ne włà czy ły si´
tak ̋ e Par la ment i Ko mi sja Eu ro pej ska. Je sie nià 2005 r., po dwóch nie -
po myÊl nych dla pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej re fe ren dach w spra wie
Trak ta tu Kon sty tu cyj ne go (we Fran cji i w Ho lan dii), Ko mi sja Eu ro pej -
ska wpro wa dzi ła w ˝y cie Plan D35 za kła da jà cy kon ty nu acj´ pu blicz nych
dys ku sji na te mat przy szło Êci Unii Eu ro pej skiej, któ re w póê niej szym
okre sie zo sta ły prze mia no wa ne na De ba t´ o Eu ro pie. Po pod pi sa niu
Trak ta tu Li zboƒ skie go dzia ła nia tej kam pa nii zo sta ły wy dłu ̋ o ne do koƒ -
ca okre su je go ra ty fi ka cji. Tym ra zem jed nak cho dzi ło nie o trak tat, ale
o od bu do wa nie za ufa nia do unij nych in sty tu cji. De ba ta by ła zor ga ni zo -
wa na w ta ki sam spo sób jak prze pro wa dzo na w la tach 2001–2004, jed -
nak jej wy ni ki mia ły byç prze ka zy wa ne kra jo wym i eu ro pej skim przed -
sta wi cie lom wy bra nym w wol nych wy bo rach. Głów nà jej cz´Êç sta no wi ły
de ba ty kra jo we,36 uzu peł nio ne o dys ku sje pro wa dzo ne na po zio mie unij -
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33 Na pod sta wie da nych ze bra nych przez Eu ro pe an Po li cy In sti tu tes Ne twork
(http://www.epin.org/new/na tio nal) oraz mo no gra ficz ne go nu me ru „So uth Eu ro pe an So -
cie ty & Po li tics” 1/2004.

34 Kon fe ren cja ko mi sji ds. eu ro pej skich w par la men tach kra jo wych oraz Par la men tu
Eu ro pej skie go.

36 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil, the Eu ro pe an Par lia ment,
the Eu ro pe an Eco no mic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the Re gions. The
Com mis sion’s con tri bu tion to the pe riod of re flec tion and bey ond: plan -d for de mo cra -
cy, dia lo gue and de ba te, Brus sels 2005, s. 11, COM(2005)494.

36 Wst´p ny prze glàd dzia łaƒ w ra mach tych de bat mo˝ na zna leêç w do ku men cie Rady
Unii Eu ro pej skiej nr 15576/05: In te rim re port on the na tio nal de ba tes du ring the reflec -
tion pe riod on the fu tu re of Eu ro pe, Brus sels 12.12.2005, s. 52.



nym. Tym ra zem in sty tu cje eu ro pej skie za mie rza ły w wi´k szym stop niu
wsłu chaç si´ w głos oby wa te li i prze ko ny waç ich o ko rzy Êciach pro ce su
in te gra cji eu ro pej skiej. W ra mach tych dzia łaƒ ko mi sa rze od wie dza li
paƒ stwa człon kow skie i ich par la men ty. Zak ty wi zo wa no rów nie˝ re pre -
zen ta cje Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz unij ne sie ci in for ma cji w kra jach Unii.
W dys ku sjach po ru sza no te ma ty roz wo ju go spo dar czo -spo łecz ne go oraz
zna cze nia UE dla paƒstw człon kow skich.

Prze glàd kra jo wych de bat pro wa dzi do wnio sku, ˝e w wi´k szo Êci
paƒstw to czy ły si´ głów nie mi´ dzy po li ty ka mi, w nie wiel kim na to miast
stop niu an ga ̋ o wa ne by ło w nie spo łe czeƒ stwo. Kam pa nia nie speł ni ła
swo ich bar dzo am bit nych za ło ̋ eƒ, we dług któ rych ka˝ dy oby wa tel UE
miał umieç wy ra ziç w tej spra wie swo jà opi ni´ opar tà na rze tel nej wie -
dzy.37 Mo˝ na jed nak za ry zy ko waç twier dze nie, ˝e prze pro wa dzo ne dzia -
ła nia w za kre sie in for mo wa nia oby wa te li o ma jà cej si´ od byç re for mie
Unii Eu ro pej skiej przy nio sły za mie rzo ny efekt. We dług da nych Eu ro ba -
ro me tru z lip ca 2005 r. 81% miesz kaƒ ców UE sły sza ło o Trak ta cie Kon -
sty tu cyj nym, na to miast 68% z nich twier dzi ło, ˝e wie na je go te mat bar -
dzo nie wie le.38

Bar dzo cie ka we pod su mo wa nie 39 tych de bat przed sta wi ła Ko mi sja
Eu ro pej ska w 2006 r. Wy ni ka ło z nie go, ˝e oby wa te le Unii Eu ro pej skiej
by li za przàt ni´ ci in ny mi pro ble ma mi ni˝ te, nad któ ry mi dys ku sj´ za -
pro po no wa no w la tach 2001–2004. Nur to wa ły ich przede wszyst kim:
pro blem bez ro bo cia (zwłasz cza lu dzi mło dych) i zwià za na z nim swo bo -
da prze pły wu pra cow ni ków, przy stà pie nie do stre fy eu ro oraz kon se kwen -
cje sto so wa nia ukła du z Schen gen. Kra je człon kow skie ró˝ ni ły si´ mi´ -
dzy so bà w okre Êle niu, któ re pro ble my sà naj wa˝ niej sze, nie mniej jed nak
łà czył je wspól ny po glàd, ˝e spra wy in sty tu cjo nal ne Unii Eu ro pej skiej sà
dla nich zbyt abs trak cyj ne i zło ̋ o ne. Do da jàc do te go wy ni ki ba daƒ opi -
nii pu blicz nej, wy ka zu jà ce ni ski po ziom zro zu mie nia dzia łaƒ Unii oraz
ma łà wie dz´ o ro li, ja kà od gry wa jà jej in sty tu cje, mo˝ na stwier dziç, ˝e
de ba ta o przy szło Êci Unii Eu ro pej skiej w la tach 2001–2004 za koƒ czy ła
si´ nie po wo dze niem.

Dys ku sja nad przy szło Êcià Unii Eu ro pej skiej sta no wi cie ka wy przy -
kład dzia łaƒ in for ma cyj nych. In for mo wa nie przez dia log po wo du je, ˝e
dzia ła nia te w mniej szym stop niu po strze ga ne sà ja ko pro pa gan da. Dzi´ -
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37 Com mis sion com mu ni ca tion on cer ta in ar ran ge ments for the de ba te on the fu tu -
re of the Eu ro pe an Union, Brus sels 2001, s. 6, COM(2001)178.

38 Know led ge abo ut the Eu ro pe an Con sti tu tion, „Stan dard Eu ro ba ro me ter” nr 63/
2005, s. 137–144.

39 Ko mu ni kat Ko mi sji do Ra dy Eu ro pej skiej. Okres re flek sji i plan D, Bruk se la 2006,
s. 12, KOM(2006)212.



ki ich ma so wo Êci do cie ra si´ do po dob nej licz by od bior ców jak w przy -
pad ku zwy kłych kam pa nii in for ma cyj nych, jed nak do dat ko wo wy wo łu -
je si´ u od bior ców po czu cie uczest nic twa. Nie ste ty tak re ali zo wa na kam -
pa nia przy nio sła rów nie˝ efek ty ne ga tyw ne, bo wiem do dys ku sji
przy st´ po wa ły przede wszyst kim oso by, któ re o Unii wie dzia ły wi´ cej ni˝
prze ci´t ny Eu ro pej czyk. Ogra ni czy ło to kràg osób nià za in te re so wa nych.
Po za tym zba ga te li zo wa no aspekt edu ka cyj ny, za ło ̋ o no bo wiem, ˝e
uczest ni cy de ba ty o UE wie dzà wy star cza jà co du ̋ o, ˝e by móc dys ku to -
waç nad jej przy szło Êcià.

3.3. Prze strzeƒ wol no Êci, bez pie czeƒ stwa i spra wie dli wo Êci

W prze ci wieƒ stwie do wcze Êniej opi sa nych, kam pa nia o prze strze -
ni wol no Êci, bez pie czeƒ stwa i spra wie dli wo Êci nie przy po mi na po przed -
ni czek, po nie wa˝ zo sta ła roz bi ta na wie le mniej szych dzia łaƒ, tyl ko w nie -
licz nych przy pad kach przy bie ra jà cych for m´ kla sycz nych kam pa nii
in for ma cyj nych. Prze strzeƒ wol no Êci, bez pie czeƒ stwa i spra wie dli wo Êci
nie jest ha słem prze wod nim kam pa nii, cho cia˝ ka˝ de dzia ła nie zre ali -
zo wa ne w jej ra mach ma pro wa dziç do po strze ga nia Unii ja ko ob sza ru
cha rak te ry zu jà ce go si´ ty mi wła Ênie ce cha mi. 

Zgod nie z wy ja Ênie nia mi do łà czo ny mi do ko lej nych bu d˝e tó w40 Unii
Eu ro pej skiej Êrod ki tej li nii bu d˝e to wej wy da wa ne sà na pro mo wa nie za -
sa dy przej rzy sto Êci funk cjo no wa nia Unii Eu ro pej skiej, a szcze gól nie pra -
wa do st´ pu do do ku men tów Par la men tu Eu ro pej skie go, Ra dy Unii Eu -
ro pej skiej i Ko mi sji Eu ro pej skiej. Dru gim wa˝ nym nur tem dzia łaƒ jest
pod no sze nie Êwia do mo Êci oby wa te li w za kre sie praw wy ni ka jà cych
z oby wa tel stwa UE. W la tach 2005–2007 zre ali zo wa no wie le przed si´ -
wzi´ç in for ma cyj nych ma jà cych na ce lu po in for mo wa nie o pra wach
dziec ka, wal ce z ter ro ry zmem, pra wie do opie ki dy plo ma tycz nej i kon -
su lar nej, pra wach pod sta wo wych, in te gra cji mi gran tów, po li ty ce mi gra -
cyj nej i azy lo wej, ochro nie da nych oso bo wych oraz wal ce z nar ko ty ka -
mi. Na przy kład zor ga ni zo wa no ob jaz do we prze sta wie nie, któ re
pro mo wa ło pra wa fun da men tal ne i oby wa tel skie Unii Eu ro pej skiej.41

Prze pro wa dzo no rów nie˝ kon kurs dla mło dych lu dzi, w wie ku 12–18 lat,
do ty czà cy praw dziec ka. Tak jak w przy pad ku in nych kam pa nii, Ko mi -
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40 Na przy kład Osta tecz ne przy j´ cie bu d˝e tu Unii Eu ro pej skiej na rok bu d˝e to wy 2009,
Dz.Urz. UE, L 69, 11.03.2009, s. 733–734.

41 Eu ro pe an ci ti zen ship: not just words, but al so con cre te ri ghts!: Eu ro pe an Union
laun ches in for ma tion cam pa ign in Ro ma nia, ko mu ni kat pra so wy Ko mi sji Eu ro pej skiej
z 23.09.2008, IP/08/1388.



sja Eu ro pej ska przy go to wa ła te ma tycz ne wi de okli py, pu bli ka cje, bro szu -
ry, CD -ROM -y, stro ny in ter ne to we, or ga ni zo wa ła kon fe ren cje i wy ko rzy -
sty wa ła in ne im pre zy do pro mo cji wy mie nio nych te ma tów.

Oprócz te go z fun du szy pro gra mu PRIN CE fi nan so wa ny jest mi´ -
dzy in sty tu cjo nal ny ser wer in ter ne to wy, in for mu jà cy o pro ce du rach two -
rze nia pra wa Unii Eu ro pej skiej oraz o kra jo wych ak tach praw nych z nim
zwià za nych. Od wie lu lat Êrod ki fi nan so we PRIN CE wy da wa ne sà na
pro jekt TRANS -JAI, któ re go cel sta no wi stwo rze nie jed no li te go re je stru
do ku men tów le gi sla cyj nych i po za le gi sla cyj nych wszyst kich in sty tu cji
Unii Eu ro pej skiej. Nie ste ty re jestr ten cià gle jest w fa zie two rze nia. Cz´Êç
fun du szy prze zna czo no na mo der ni za cj´ ser we ra Eu ro pa (przy go to wa -
nie dru giej je go ge ne ra cji).42 Dzi´ ki te mu ofe ru je wie le in te rak tyw nych
usług: od fo rów dys ku syj nych po mo˝ li woÊç udzia łu w pro ce sie kon sul -
ta cji ak tów praw nych i stra te gicz nych do ku men tów Ko mi sji Eu ro pej skiej
(In te rac ti ve Po li cy Ma king). W ra mach te go pro jek tu przy go to wa no ta -
kie na rz´ dzia kon sul ta cyj ne jak: Twój głos w Eu ro pie,43 Eu ro pej ski Pa -
nel Te stów Biz ne so wych,44 In for ma cja zwrot na od ma łych i Êred nich
przed si´ biorstw.45

Re ali zo wa ne w ra mach kam pa nii Prze strzeƒ wol no Êci, bez pie czeƒ -
stwa i spra wie dli wo Êci dzia ła nia in for ma cyj ne sà naj mniej wi docz ne
w pro gra mie PRIN CE, po nie wa˝ cz´Êç Êrod ków prze zna czo no na wdro -
˝e nie no wych tech nik ko mu ni ka cji. Tak ̋ e kam pa nie pro mo cyj ne re ali -
zo wa ne w tej li nii bu d˝e to wej nie do cze ka ły si´ wiel kiej po pu lar no Êci,
cze go do wo dem sà wy ni ki son da ̋ y opi nii pu blicz nej. We dług Eu ro ba -
ro me tru w 2008 r. 2/3 oby wa te li UE uwa ̋ a ło, ˝e po win ny byç po dej -
mo wa ne bar dziej efek tyw ne dzia ła nia in for ma cyj ne w za kre sie III fi la -
ru UE.46

3.4. Ro la Unii Eu ro pej skiej w Êwie cie

Naj młod sza kam pa nia in for ma cyj na po Êwi´ co na jest ro li, ja kà od -
gry wa Unia Eu ro pej ska w Êwie cie. Sta no wi je den z ele men tów stra te gii
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42 Com mu ni ca tion by the Pre si dent to the Com mis sion in agre ement with Vi ce -Pre -
si dent Ne il Kin nock and Mr. Erk ki Lii ka nen. To wards the e -Com mis sion. Eu ro pa 2nd
ge ne ra tion. Ad van ced web se rvi ces to ci ti zens, bu si ness and other pro fes sio nal users,
Brus sels 2001, s. 22.

43 Wi´ cej in for ma cji: http://ec.eu ro pa.eu/yourvo ice/in dex_en.htm.
44 Wi´ cej in for ma cji: http://ec.eu ro pa.eu/yourvo ice/ebtp/in dex_pl.htm.
45 Wi´ cej in for ma cji: http://ec.eu ro pa.eu/en ter pri se/e -se rvi ces/in dex_en.htm.
46 Awa re ness of key -po li cies in the area of Fre edom, Se cu ri ty and Ju sti ce. Ana ly ti cal

re port, „Flash Eu ro ba ro me ter” nr 252/2009, s. 24.



in for ma cyj nej o po li ty ce ze wn´trz nej UE re ali zo wa nej przez Ko mi sj´ Eu -
ro pej skà.47 Opi sy wa nà w tym roz dzia le kam pa ni´ fi nan su je i za rzà dza
nià cen tral nie wła Ênie Ko mi sja Eu ro pej ska.

Nad rz´d nym ce lem ak cji jest przy bli ̋ e nie oby wa te lom Unii Eu ro -
pej skiej dzia łaƒ po dej mo wa nych po za jej gra ni ca mi. Uzu peł nie niem tej
te ma ty ki sà dzia ła nia in for ma cyj ne re ali zo wa ne w ra mach pro gra mu
PRIN CE, a do ty czà ce: Wspól nej Po li ty ki Za gra nicz nej i Bez pie czeƒ stwa,
Eu ro pej skiej Po li ty ki Sà siedz twa oraz Eu ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeƒ -
stwa i Obro ny. W ra mach dwóch pierw szych kam pa nii dla dzien ni ka rzy
or ga ni zu je si´ se mi na ria w Bruk se li lub po za Eu ro pà. Oprócz te go przy -
go to wy wa ne sà krót kie wia do mo Êci te le wi zyj ne do ty czà ce za gad nieƒ naj -
wa˝ niej szych dla oby wa te li. Opra co wa no wie le ogól nych i spe cja li stycz -
nych pu bli ka cji z tej dzie dzi ny. Dla or ga ni za cji spo łecz nych i eks per tów
zor ga ni zo wa no kon fe ren cje, na przy kład w Wiel kiej Bry ta nii no szà ce ty -
tuł: Eu ro pej ska po li ty ka sà siedz twa: po ma ga nie so bie przez po ma ga nie
sà sia dom, Za rzà dza nie glo ba li za cjà, Bez pie czeƒ stwo lud no Êci a efek tyw -
noÊç po mo cy: wy zwa nia dla Unii Eu ro pej skiej. 

Głów ny nurt kam pa nii Ro la Unii Eu ro pej skiej w Êwie cie ogni sku je
si´ na po ka zy wa niu re zul ta tów dzia łaƒ UE w zwal cza niu ubó stwa na
Êwie cie oraz na pod kre Êla niu jej udzia łu w zrów no wa ̋ o nym roz wo ju Êwia -
ta. Na cisk po ło ̋ o ny jest na uwy pu kle nie w dzia ła niach ze wn´trz nych
Unii war to Êci ta kich jak po kój, sta bil noÊç, de mo kra cja i do bro byt. Ko -
mu ni ka ty kam pa nii zwra ca jà rów nie˝ uwa g´ na fakt, ˝e Unia Eu ro pej -
ska jest Êwia to wym li de rem w nie sie niu po mo cy kra jom roz wi ja jà cym
si´, a w swo ich sto sun kach z ty mi paƒ stwa mi po szu ku je dla nich dro gi
zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju. 

W 2008 r. głów ny prze kaz kam pa nii skie ro wa ny był do kra jo wych
agen cji po mo cy za gra nicz nej, po li ty ków i in sty tu cji eu ro pej skich, Êro do -
wisk aka de mic kich, dzien ni ka rzy oraz or ga ni za cji spo łecz nych zaj mu jà -
cych si´ po mo cà kra jom roz wi ja jà cym si´. Dru gà wa˝ nà gru pà od bior -
ców kam pa nii sta li si´ lu dzie mło dzie, w wie ku 12–18 lat, ze wzgl´ du
na ich wra˝ li woÊç na spra wy po mo cy za gra nicz nej, otwar toÊç na dys ku -
sj´ oraz fakt, ˝e w przy szło Êci to oni b´ dà de cy do waç o lo sach Eu ro py.48

Z my Êlà o nich przy go to wa no spe cjal ne ma te ria ły in for ma cyj ne.
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47 Draft com mu ni ca tion of Mrs. Fer re ro -Wald ner to the Com mis sion. „The EU in the
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2006–2009, [b.m.] 2006, s. 12, C(2006)329. 
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„Prin ce, ro le of the EU in the world – exter nal as si stan ce” and the re sul ting the Fi nan -
cing de ci sion to be char ged on bud get item 19.11.03, Brus sels 2008, s. 5–6, C(2008)6472.



W 2008 r. kam pa nia kie ro wa na do mło dzie ̋ y zo sta ła prze pro wa dzo na
w sze Êciu kra jach Unii Eu ro pej skiej, w 2009 r. za pla no wa no jej roz wi -
ni´ cie w czte rech ko lej nych. 

W kam pa nii do ko na no wy bo ru kil ku klu czo wych te ma tów i przy go -
to wa no ma te ria ły au dio wi zu al ne z prze zna cze niem do emi sji w te le wi -
zji oraz na You Tu be. Ich przy kła dem mo ̋ e byç pa kiet pra so wy The EU’s
ro le in the World.49 Dla dzien ni ka rzy or ga ni zo wa no se mi na ria. Zmo der -
ni zo wa no stro n´ in ter ne to wà Eu ro pe Aid50 w ce lu lep sze go za pre zen to -
wa nia osià gni´ç po mo cy za gra nicz nej. W dzia ła niach in for ma cyj nych wy -
ko rzy sta no rów nie˝ Punkt In for ma cyj ny Współ pra cy Za gra nicz nej
(Exter nal Co ope ra tion In fo Po int) Ko mi sji Eu ro pej skiej z sie dzi bà
w Bruk se li, któ re go za da niem jest in for mo wa nie i pro mo wa nie za gad -
nieƒ po mo cy za gra nicz nej.51

Od r´b ny kom po nent kam pa nii o ro li UE w Êwie cie sta no wià dzia ła -
nia in for ma cyj ne od no szà ce si´ do Eu ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeƒ stwa
i Obro ny.52 Ich ce lem jest do star cze nie spo łe czeƒ stwom in for ma cji oraz
uzy ska nie ak cep ta cji dla przed si´ wzi´ç po dej mo wa nych w ra mach tej
po li ty ki. Roz bu do wa no w tym ce lu stro n´ in ter ne to wà Ra dy Unii Eu ro -
pej skiej oraz wy pro du ko wa no ma te ria ły in for ma cyj ne. Do dat ko wo w ra -
mach tej kam pa nii umo˝ li wio no wy bra nym przed sta wi cie lom paƒstw
człon kow skich od wie dze nie sie dzi by Ra dy Unii Eu ro pej skiej w ce lu za -
po zna nia si´ z pra ca mi tej in sty tu cji. Dla eks per tów z paƒstw człon kow -
skich utwo rzo no w In ter ne cie elek tro nicz nà plat for m´ wy mia ny in for -
ma cji i do Êwiad czeƒ. Pra ce ana li tycz ne In sty tu tu Unii Eu ro pej skiej
Stu diów nad Bez pie czeƒ stwem po słu ̋ y ły ja ko ma te riał in for ma cyj ny dla
Êro do wisk aka de mic kich. Du ̋ à ro l´ do ode gra nia w tej kam pa nii mia ły
słu˝ by pra so we Ra dy oraz rzecz ni cy pra so wi wy so kie go przed sta wi cie la
ds. Wspól nej Po li ty ki Za gra nicz nej i Bez pie czeƒ stwa. Za pew nia jà oni co -
dzien nà ob słu g´ in for ma cyj nà me diów. 

Kam pa nia o ro li Unii Eu ro pej skiej w Êwie cie nie jest naj gło Êniej szà
z kam pa nii in for ma cyj nych, głów nie dla te go, ˝e skie ro wa no jà do bar -
dzo wy se lek cjo no wa nych grup od bior ców. Nie mo˝ na jed nak za prze czyç,
˝e w po li ty ce in for ma cyj nej UE od gry wa bar dzo wa˝ nà ro l´. Son da ̋ e
Eu ro ba ro me tru wska zu jà na utrzy mu jà ce si´ wy so kie po par cie dla dzia -
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49 http://eu ro pa.eu/press_ro om/press_packs/eu_world/in dex_en.htm.
50 Por.: http://ec.eu ro pa.eu/eu ro pe aid/in dex_pl.htm.
51 Wi´ cej in for ma cji na stro nie http://ec.eu ro pa.eu/eu ro pe aid/in fo po int/in dex_en.htm.
52 In for ma tion ac ti vi ties in the area of ESDP - prin ci ples and ta sks ahe ad, Brus sels

2002, s. 10, do ku ment Ra dy UE nr 12424/02.



łaƒ Unii za gra ni cà, cho cia˝ szcze gó ło wa wie dza na te mat pro wa dzo nej
po li ty ki ze wn´trz nej jest nie wiel ka.53

4. Za rzà dza nie pro gra mem PRIN CE

Bu d˝et i te ma ty kam pa nii pro gra mu PRIN CE usta la ne sà co rocz nie
przez Par la ment Eu ro pej ski i Ra d´ Unii Eu ro pej skiej. Obec nie pro gra -
mem za rzà dza kil ka dy rek cji ge ne ral nych (DG) Ko mi sji Eu ro pej skiej,
przy czym głów nà ro l´ od gry wa DG ds. Ko mu ni ka cji. Ak cje in for ma cyj -
ne sà głów nym ce lem jej ist nie nia, pod czas gdy dla po zo sta łych dy rek -
cji ge ne ral nych sta no wià tyl ko je den z wie lu ele men tów dzia łal no Êci. Po -
wo du je to, ˝e cza sa mi po dej mo wa ne dzia ła nia in for ma cyj ne nie sà
od po wied nio sku tecz ne. Par la ment Eu ro pej ski od daw na za bie ga, aby
wszyst kie kam pa nie pro gra mu PRIN CE po łà czyç w jed nà li ni´ bu d˝e -
to wà, a ich re ali za cj´ po wie rzyç DG ds. Ko mu ni ka cji. Nie ste ty do tàd nie
uda ło si´ te go osià gnàç.54

Dru gà wa˝ nà kwe stià jest współ pra ca z paƒ stwa mi człon kow ski mi.
Prze glàd ist nie jà cych umów, prze pro wa dzo ny przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà
pod prze wod nic twem Ro ma no Pro die go, do pro wa dził do wy kry sta li zo -
wa nia si´ trzech form współ dzia ła nia z paƒ stwa mi człon kow ski mi: 

– part ner stwa stra te gicz ne go,
– part ner stwa w za rzà dza niu,
– part ner stwa jed no ra zo we go.
Part ner stwo stra te gicz ne jest naj Êci Êlej szà for mà współ pra cy. W je -

go ra mach po ro zu mie nie pod pi su jà: rzàd da ne go kra ju, Ko mi sja Eu ro -
pej ska oraz Par la ment Eu ro pej ski, a wspól ne dzia ła nia do ty czà ogól ne -
go pro gra mu in for mo wa nia o UE, w tym kam pa nii in for ma cyj nych
pro gra mu PRIN CE. Ta for ma gwa ran tu je paƒ stwom człon kow skim
udział w wy bo rze te ma tów kam pa nii. Trzy stro ny po ro zu mie nia usta la -
jà wspól ny plan dzia łaƒ in for ma cyj nych, któ re go po szcze gól ne cz´ Êci sà
fi nan so wa ne nie za le˝ nie przez stro n´ unij nà i wła dze cen tral ne lub re -
gio nal ne da ne go paƒ stwa. W prak ty ce współ pra ca z kra ja mi UE ogra -
ni cza si´ naj cz´ Êciej do part ner stwa w za rzà dza niu. Ozna cza ono utwo -
rze nie w paƒ stwie człon kow skim in sty tu cji, któ rej Ko mi sja Eu ro pej ska
zle ca wy ko ny wa nie dzia łaƒ in for ma cyj nych. W umo wie o part ner stwie
szcze gó ło wo de fi niu je si´ za da nia i wa run ki wy ko na nia dzia łaƒ in for ma -
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cyj nych, za sa dy spra woz daw czo Êci i kon tro li. Wy zna czo na kra jo wa in -
sty tu cja funk cjo nu je ja ko po Êred nik, któ ry za rzà dza fun du sza mi pro gra -
mu PRIN CE, ogła sza prze tar gi i wy bie ra wy ko naw ców kon kret nych ak -
cji in for ma cyj nych. Przy ta kim roz wià za niu paƒ stwo człon kow skie
od po wia da za pra wi dło we wy ko na nie za daƒ. In nà for mà współ pra cy jest
współ fi nan so wa nie przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà kon kret nych dzia łaƒ in -
for ma cyj nych po dej mo wa nych w da nym kra ju. W ta kim przy pad ku Ko -
mi sja Eu ro pej ska bez po Êred nio przy zna je fun du sze do ce lo wym re ali za -
to rom dzia łaƒ in for ma cyj nych.55

Abs tract

The Eu ro pe an Union’s PRIN CE pro gram me in for ma tion
cam pa igns 

The ar tic le di scus ses the prin ci pal in for ma tion cam pa igns fun ded
un der the PRIN CE pro gram me of the Eu ro pe an Union, be gin ning with
the ori gins of the pro gram me and cir cum stan ces be hind its birth in 1995.
Pre sen ted in the ma in part of the ar tic le are 7 gre at cam pa igns: Ci ti -
zens First, Bu il ding Eu ro pe To ge ther, Eu ro, a cur ren cy for Eu ro pe, Eu -
ro pe an Union En lar ge ment, The de ba te on the fu tu re of the Eu ro pe -
an Union, Fre edom, Se cu ri ty and Ju sti ce and The ro le of the Eu ro pe an
Union in the world. The ar tic le pre sents cru cial as sump tions of each
cam pa ign, re con structs the co ur se of events and fi nal ly pre sents the ir
as ses sment and in flu en ce upon be ha vio urs of the Eu ro pe an Union
citizens. 

55 Por.: Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil, the Eu ro pe an Par lia -
ment, the Eu ro pe an Eco no mic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the Re gions
on im ple men ta tion the in for ma tion and com mu ni ca tion stra te gy for the Eu ro pe an
Union, Brus sels 2004, s. 9–12, COM(2004)196.
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