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Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zatytułowaną „Partnerski 
proces komunikacji poświęconej Europie”, podpisaną dnia 22 października 2008 r. ( 1 ), 

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

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zatytułowany „Informowanie o Europie 
poprzez media audiowizualne” (SEC(2008)0506), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zatytułowany „Komunikowanie o Europie 
drogą internetową – zaangażowanie obywateli” (SEC(2007)1742), 

— uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 3 października 2007 r. zatytułowany „Wniosek 
w sprawie partnerskiego procesu komunikowania na temat Europy” (COM(2007)0569), 

— uwzględniając decyzję nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europej
skiego na lata 2007–2013 ( 2 ), 

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

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

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2006 r. dotyczącą białej księgi w sprawie europejskiej 
polityki komunikacyjnej ( 3 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej 
i komunikacyjnej Unii Europejskiej ( 4 ), 

— uwzględniając art. 45 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji 
Rozwoju Regionalnego, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Prawnej (A6- 
0107/2009),
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( 1 ) Dz.U. C 13 z 20.1.2009, s. 3. 
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( 3 ) Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, s. 369. 
( 4 ) Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, s. 403. 

Wtorek, 24 marca 2009 r.



A. mając na uwadze, że demokratyczna i przejrzysta Unia Europejska opiera się na zwiększonym dialogu 
między obywatelami a instytucjami europejskimi, w tym Parlamentem Europejskim, a także na ciągłej 
debacie na temat Europy na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym, 

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

C. mając na uwadze, że badanie Eurobarometru nr 69 wykazało, że 52 % obywateli Unii uważa, że 
członkostwo ich kraju w UE jest rzeczą pozytywną, a tylko 14 % jest przeciwnego zdania, 

D. mając na uwadze, że podstawą odbudowy zaufania obywateli do instytucji europejskich jest wiedza 
o Unii Europejskiej, jej strategiach politycznych i działaniu, a także o prawach gwarantowanych na mocy 
traktatów, 

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

Opinia publiczna 

1. przypomina, że badania wskazują, iż gorzej wykształceni i mniej zamożni obywatele Unii są bardziej 
skłonni do przeciwstawiania się dalszej integracji europejskiej, co dowodzi, że idea europejska – mimo 
wszystkich wcześniejszych wysiłków – dociera głównie do dobrze wykształconych i zamożnych warstw 
społeczeństwa europejskiego; uważa, że aktywny dialog między Unią Europejską a jej obywatelami ma 
zasadnicze znaczenie dla wdrożenia zasad i wartości projektu europejskiego, lecz uznaje, że jak dotąd 
nie odnosił on rzeczywistych sukcesów; 

2. ubolewa nad faktem, że pomimo wysiłków Komisji i dobrych pomysłów osiągnięto bardzo ograni
czony sukces w poszerzaniu wiedzy obywateli Unii o kwestiach europejskich oraz w zwiększaniu ich 
zainteresowania tymi sprawami, czego dowodzi niestety referendum w Irlandii; 

3. podkreśla szczególne znaczenie tworzenia spójnych powiązań komunikacyjnych, zawierających treści 
przeznaczone dla danych grup docelowych, zarówno między UE a regionami o szczególnych cechach, jak 
i między UE a szczególnymi grupami społecznymi; 

4. stwierdza, że zgodnie z najnowszymi badaniami opinii publicznej znaczna większość Europejczyków 
opowiada się za Unią Europejską mówiącą jednym głosem w sprawach polityki zagranicznej; podkreśla, że 
na wniosek obywateli Unii w dniu 9 grudnia 2007 r. stosowne oświadczenie zostało dołączone do listu 
otwartego/zaleceń uczestników konferencji końcowej w sprawie sześciu projektów obywatelskich w ramach 
Planu D, podkreśla, że w 27 zaleceniach zawartych w liście otwartym zwrócono się do Unii o podjęcie 
skuteczniejszych działań w dziedzinie polityki socjalnej i spójności społecznej, w szczególności w celu 
zwalczania różnic w wysokości płac oraz promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a bardziej 
ogólnie, o zwrócenie szczególnej uwagi na te często pomijane kwestie dotyczące równouprawnienia; suge
ruje, że znaczenie ma zatem również rozważenie przekazu płynącego z działań oraz porównanie go 
z przesłaniem, które UE chce przekazać obywatelom, pod kątem rozbieżności między nimi; 

5. przypomina, że kobiety w większości głosowały na „nie” podczas ostatnich referendów w sprawie Unii 
Europejskiej: 56 % we Francji (Flash Eurobarometr 171), 63 % w Holandii (id. 172) i 56 % w Irlandii (id. 
245); uważa, że to głosowanie na „nie” wynika, między innymi, z niewielkiego zaangażowania instytucji 
europejskich w politykę bezpośrednio dotyczącą kobiet i leżącą u podstaw wciąż utrzymującej się nierów
ności szans między mężczyznami a kobietami, jak polityka godzenia życia zawodowego z osobistym czy 
polityka wsparcia w przypadku uzależnień;
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Aspekty konstytucyjne i międzyinstytucjonalne 

6. podkreśla potrzebę zakończenia procesu ratyfikacji traktatu z Lizbony, który jeszcze bardziej zwiększy 
przejrzystość UE oraz zaangażowanie obywateli w procesy decyzyjne; przypomina w związku z tym 
o nowych możliwościach demokracji uczestniczącej, jakie stworzyłby traktat lizboński, szczególnie 
o inicjatywie obywatelskiej; 

7. podkreśla potrzebę skoordynowanych wysiłków i wspólnego działania wszystkich instytucji UE 
i państw członkowskich mających na celu komunikowanie się z obywatelami Unii na tematy europejskie; 
z zadowoleniem przyjmuje i odnotowuje wspomnianą wyżej wspólną deklarację z dnia 22 października 
2008 r., w której wytyczono jasne cele służące poprawie komunikacji w UE po stronie Parlamentu, Rady, 
Komisji i państw członkowskich; jest zdania, że działania takie mogłyby być bardziej ambitne, gdyż 
Parlament wystąpił do wszystkich instytucji o zawarcie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
polityki komunikacyjnej; 

8. uważa, że instytucje UE powinny zainicjować kolejne dyskusje na temat Europy i bezzwłocznie wcielić 
w życie koncepcje zawarte we wspomnianej wspólnej deklaracji, w komunikacie Komisji z dnia 1 lutego 
2006 r. oraz w dokumencie roboczym Komisji z dnia 3 października 2007 r.; 

9. podziela zdanie Komisji, że demokracja uczestnicząca może skutecznie uzupełniać demokrację przed
stawicielską; podkreśla jednak, że demokracja uczestnicząca to nie tylko wysłuchiwanie opinii obywateli, ale 
rzeczywiste umożliwianie im wpływania na europejską politykę; wskazuje, że do osiągnięcia tych celów 
instytucje muszą stać się bardziej otwarte i muszą przyjąć odpowiednie podejście niezbędne do tego, aby 
obywatele i ich organizacje skutecznie uczestniczyły w rozpatrywaniu zagadnień dotyczących UE na 
każdym szczeblu; zauważa także, że należy zapewnić jak najszerszy dostęp do dokumentów powstających 
w instytucjach, jako że jest to warunek sine qua non wywierania wpływu; 

10. podkreśla znaczenie i wartość procesu konsultacji, który stanowi skuteczne narzędzie wzmacniające 
pozycję obywateli poprzez umożliwienie im bezpośredniego wpływu na proces polityczny na szczeblu UE; 
wzywa Komisję do podjęcia dodatkowych działań na rzecz upowszechniania w stosownym czasie infor
macji o przyszłych konsultacjach UE, przy pomocy środków masowego przekazu i innych odpowiednich 
forów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, do zapoznawania się z większą liczbą opinii 
zainteresowanych stron w czasie konsultacji dotyczących prawodawstwa wspólnotowego oraz do szerszego 
propagowania konsultacji internetowych na temat polityki i inicjatyw UE, tak aby włączyć w debatę 
wszystkie zainteresowane strony, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa oraz lokalne organizacje poza
rządowe; podkreśla znaczenie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na każdym szczeblu, np. sieci 
przedstawicieli różnych sektorów i konsumentów – od szczebla międzynarodowego do szczebla lokalnego 
– stanowiących platformy świadomej wymiany poglądów na temat polityki UE, a tym samym przyczynia
jących się do poprawy jakości prawodawstwa wspólnotowego; dostrzega problemy dotyczące wdrażania 
i egzekwowania uregulowań prawnych i zachęca konsumentów oraz przedsiębiorców do korzystania z ich 
praw i powiadamiania instytucji UE o zaistniałych problemach; 

11. uważa, że instytucje UE i państwa członkowskie powinny koordynować swoje działania w dziedzinie 
komunikacji i zbudować partnerskie stosunki ze społeczeństwem obywatelskim w celu wykorzystania 
możliwych efektów synergii; zwraca uwagę na konieczność koordynacji między instytucjami oraz potencjał 
tworzenia połączeń między kanałami telewizyjnymi Komisji i Parlamentu; wzywa Komisję do poprawy 
współpracy między swoimi przedstawicielstwami w państwach członkowskich i biurami informacyjnymi 
Parlamentu oraz koordynacji ich działań; wzywa reprezentacje Komisji oraz Parlamentu w państwach 
członkowskich do lepszej współpracy, gdy dojdzie do konsultacji z obywatelami, informowania oraz dzie
lenia się z obywatelami wiedzą i pomysłami na temat UE oraz umożliwienia głosującym spotkań z posłami 
do Parlamentu Europejskiego, wybranymi w innych państwach członkowskich, jak również urzędnikami UE; 

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja wspiera rolę Parlamentu i europejskich partii politycz
nych oraz uznaje potrzebę zbliżenia między polityką poszczególnych państw i polityką europejską, 
zwłaszcza podczas kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego; 

13. zwraca się do trzech największych instytucji o rozpatrzenie możliwości zorganizowania otwartych 
ogólnodostępnych debat uzupełniających debaty parlamentarne, w trakcie których podnoszone byłyby 
kwestie związane z konsumentami i ich życiem codziennym, w celu zwiększenia poziomu zaufania do 
rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów; podkreśla, że intergrupy Parlamentu istotnie wypełniają rolę 
„ambasadorów instytucji”, w ten sposób realnie przyczyniając się do komunikacji między politykami 
a społeczeństwem obywatelskim;
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14. z satysfakcją odnotowuje, że Komisja wzięła pod uwagę wiele przedstawionych wcześniej przez 
Parlament pomysłów, dotyczących np. forów obywatelskich na szczeblu europejskim i krajowym, bardziej 
znaczącej roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz innowacyjnego wykorzystania nowych 
mediów; 

Działanie na poziomie lokalnym 

15. wzywa Komisję do rozszerzenia dialogu na wszystkie poziomy poprzez dostosowanie swojego 
przesłania do różnych grup docelowych zgodnie z ich pochodzeniem społecznym; dlatego proponuje 
pogłębić dialog między Unią Europejską a jej obywatelami poprzez przekazywanie wszystkim tych samych, 
dostosowanych, informacji i wspieranie debaty z poinformowanymi obywatelami oraz między nimi; uważa, 
że instytucje UE powinny włączyć wnioski z lokalnych debat organizowanych pod egidą Planu D do swoich 
strategii politycznych oraz uwzględniać oczekiwania obywateli wobec UE w chwili podejmowania decyzji 
dotyczących nowego prawodawstwa; 

16. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzania skutecznych kampanii informacyjnych UE na 
wszystkich szczeblach: krajowym, regionalnym i lokalnym; wzywa Komisję do rozpowszechniania najlep
szych praktyk zdobytych podczas takich kampanii oraz proponuje utworzyć stały system interaktywnej 
komunikacji między instytucjami europejskimi a obywatelami, obejmujący prowadzone przez UE regularne 
kampanie o charakterze lokalnym i regionalnym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw regionalnych 
oraz aktywny udział społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, izb handlowych, związków 
zawodowych i organizacji branżowych; 

17. podkreśla, że polityka spójności UE to podstawa europejskiej integracji i solidarności społecznej; 
dlatego też uważa, że należy ukazywać obywatelom podejmowane starania oraz konkretny wpływ unijnych 
strategii politycznych na ich codzienne życie, podkreślając przy tym wkład UE i korzyści płynące ze 
wspólnych europejskich przedsięwzięć; wzywa w tej sytuacji władze lokalne do lepszego wypełniania 
obowiązków w zakresie informowania na temat pomocy otrzymywanej z Unii Europejskiej; podkreśla 
również, że zdecydowane działanie przedstawicieli wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym jest 
nieodzowne dla rozwoju informacji i szkoleń; z zadowoleniem przyjmuje w tym względzie utworzenie 
programu Erasmus dla przedstawicieli wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym; 

18. podkreśla, że zaangażowanie partnerów w przygotowanie i wdrożenie programów operacyjnych, 
zgodnie z art. 11 rozporządzenia ogólnego w sprawie funduszy strukturalnych (EFS) na lata 2007-2013, 
przyczynia się w znacznej mierze do propagowania polityki spójności UE i przybliżania jej obywatelom; 
zaznacza, że partnerzy ci mają jedyną w swoim rodzaju możliwość bezpośredniego stwierdzenia, jakie 
kwestie rzeczywiście są przedmiotem zainteresowania obywateli; dlatego też wzywa Komisję do zapew
nienia prawidłowego wdrażania zasady partnerstwa na szczeblu krajowym, regionalnych lokalnym; 
podkreśla znaczenie korzystania przez organy krajowe i regionalne z możliwości finansowania, jakie daje 
EFS, w celu doskonalenia umiejętności wspomnianych partnerów, zwłaszcza w dziedzinie szkoleń; zauważa 
znaczącą rolę, jaką fundusze strukturalne odegrały w propagowaniu współpracy transgranicznej w ramach 
projektów i programów wspólnotowych, która zachęciła do rozwoju aktywnej postawy obywatelskiej 
i demokracji uczestniczącej; wzywa Komisję do dalszego wspierania tego rodzaju projektów i programów 
oraz do pracy na rzecz ich realizacji w ramach partnerstwa; 

19. w kontekście zbliżających się wyborów europejskich podkreśla potrzebę informowania obywateli na 
szczeblu lokalnym i regionalnym, zwłaszcza ludzi młodych i osób, które po raz pierwszy wezmą udział 
w wyborach; w szerszym kontekście podkreśla znaczenie zaangażowania posłów do PE, we współpracy 
z przedstawicielami wybranymi na szczeblu lokalnym i regionalnym, w konsultacje z obywatelami poszcze
gólnych regionów, gdyż to posłowie reprezentują w UE interesy obywateli; popiera wysiłki Komitetu 
Regionów zmierzające do intensyfikacji konsultacji na szczeblu regionalnym, a także do włączenia w ten 
proces sieci regionalnych oraz podmiotów lokalnych i regionalnych, w celu sprzyjania debacie na szczeblach 
bliskich obywatelom z uwzględnieniem ich opinii i interesów; 

20. podkreśla konieczność większego zaangażowania posłów w proces komunikacji z obywatelami UE 
oraz takich zmian organizacyjnych prac Parlamentu, aby umożliwić posłom zaangażowanie się w dialog 
z obywatelami na poziomie lokalnym; ma nadzieję, że równolegle z kampaniami poszczególnych grup 
politycznych posłowie będą w znacznym stopniu angażowali się w terenie w kampanię informacyjną 
dotyczącą wyborów europejskich;
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21. wzywa Komisję do przeprowadzania lokalnych, zakrojonych na małą skalę kampanii informacyjnych 
UE przy udziale lokalnych podmiotów, do promowania działań umożliwiających lepsze informowanie 
obywateli o krajach pochodzenia imigrantów i jednocześnie do lepszego informowania imigrantów 
w zakresie ich praw i obowiązków, jako obywateli Unii, ponieważ jest to najskuteczniejszy 
i najistotniejszy sposób osiągnięcia celów w zakresie komunikacji oraz do kontynuowania działań prowa
dzonych w kontekście Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008; 

Edukacja, media i technologie informacyjno-komunikacyjne, aktywne postawy obywatelskie 

22. podkreśla znaczenie wprowadzenia polityki i historii europejskiej do programu szkół każdego 
państwa członkowskiego w celu umocnienia wartości europejskich, a także rozwoju wydziałów studiów 
europejskich, organizowanych w ramach programów uniwersyteckich; wzywa Komisję do zapewnienia 
wsparcia finansowego promocji tych projektów; wzywa państwa członkowskie do wspierania szkolnego 
programu nauczania historii integracji europejskiej i działalności UE w celu zbudowania fundamentów 
wspólnej europejskiej wiedzy; 

23. podkreśla w szczególności rolę edukacji obywatelskiej jako zasadniczej siły sprawczej aktywnej 
postawy obywatelskie; zauważa potrzebę wspierania aktywnego modelu edukacji obywatelskiej zapewnia
jącej młodym ludziom możliwość bezpośredniego zaangażowania się w życie publiczne, w działalność 
swoich przedstawicieli na szczeblu krajowym, lokalnym i europejskim oraz przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, a także zaangażowania się w inicjatywy obywatelskie; proponuje, aby Komisja wspierała 
projekty pilotażowe propagujące taki model edukacji obywatelskiej w państwach członkowskich; 

24. zaleca skuteczniejszą promocję i organizację programów takich jak Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig i Comenius poprzez szerszą komunikację zorganizowaną w celu zmotywowania jak największej 
liczby osób do wzięcia w nich udziału, aby zwiększyć udział mniej zamożnych obywateli i ułatwić ich 
mobilność w UE; zwraca uwagę na fakt, iż właśnie te programy są bardzo dobrze przyjmowane przez 
młodych ludzi i znacząco przyczyniają się do sukcesu europejskiej integracji; 

25. z zadowoleniem przyjmuje wspomniany komunikat Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r., w którym 
przedstawiono jasne cele dotyczące przekształcenia strony internetowej Europa w kierunkowaną na usługi 
stronę Web 2.0; wzywa Komisję do zakończenia prac nad nową stroną już w 2009 r. i uważa, że nowa 
strona internetowa powinna stanowić forum dla obywateli, na którym będą oni wymieniać swoje poglądy 
i uczestniczyć w badaniach opinii publicznej online i gdzie wszystkie organizacje pozarządowe instytucje 
publiczne i osoby prywatne będą mogły wymieniać się doświadczeniami związanymi z projektami UE; 
wzywa Komisję do zbierania i publikowania na tej stronie doświadczeń beneficjentów działalności finan
sowanej w ramach „Planu D”; 

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

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

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

29. uznaje ochronę konsumentów i rynek wewnętrzny za dziedziny polityki niezwykle ważne z punktu 
widzenia prezentowania Europy konsumentom i przedsiębiorcom; wzywa państwa członkowskie do zdwo
jenia wysiłków w zakresie prezentowania korzyści płynących z jednolitego rynku na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym; wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do propagowania i wzmacniania 
systemu interaktywnej komunikacji i informacji, w celu osiągnięcia efektywnego dialogu pomiędzy konsu
mentami, przedsiębiorcami i instytucjami za pomocą różnorakich najnowszych środków technologicznie 
zaawansowanego przekazu oraz wspierania rozwoju tzw. e-handlu;
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30. zwraca się do Komisji o wsparcie wysiłków koordynacyjnych z zakresu edukacji i informacji 
o prawach i obowiązkach konsumentów poprzez zwiększenie poziomu zasobów finansowych i ludzkich; 
wzywa państwa członkowskie do zwiększenia poziomu zasobów finansowych i ludzkich przyznawanych na 
rzecz Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w celu podniesienia poziomu wiedzy o prawach konsu
mentów w UE i lepszego ich zastosowania oraz – w kontekście obecnego światowego kryzysu finansowego 
i narastającego zadłużenia konsumentów – wzywa państwa członkowskie do dołożenia starań 
o podniesienie poziomu wiedzy finansowej konsumentów, w szczególności w zakresie odnośnych praw 
i obowiązków, a także możliwości odwoławczych związanych z kontami oszczędnościowymi i kredytami; 

31. wzywa państwa członkowskie do przyznania większych zasobów ludzkich i finansowych na rzecz 
sieci SOLVIT, umożliwiającej bezpłatne rozwiązywanie problemów związanych z niewłaściwym wdroże
niem lub też niewdrożeniem uregulowań wspólnotowych; zwraca się do Komisji, by szybciej usprawniała 
działanie poszczególnych jednostek udzielających informacji i porad dotyczących jednolitego rynku; 
w związku z powyższym popiera zawartą w komunikacie Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. („Jednolity 
rynek Europy XXI wieku” (COM(2007) 0724)) ideę zintegrowanego podejścia do świadczenia usług wsparcia 
w zakresie jednolitego rynku poprzez utworzenie jednej poświęconej im strony internetowej; odnotowuje 
inicjatywy Komisji dotyczące zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz lepszego stanowienia prawa; 
apeluje w szczególności o poprawę warunków wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw stanowiących 
istotne źródło zatrudnienia w Europie; 

32. zauważa, że Europejski Rok Wolontariatu byłby dla instytucji UE idealną okazją do nawiązania 
kontaktu z obywatelami; wskazuje, że w UE jest ponad sto milionów wolontariuszy i wzywa Komisję, 
by przygotowała ogłoszenie roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu, jak najszybciej składając odpo
wiedni wniosek legislacyjny; 

33. podkreśla, że istotne jest rozważenie opinii obywateli na temat Europy jako ogólnoświatowego 
gracza przy jednoczesnym uwzględnieniu w szczególności coraz bardziej widocznej roli Parlamentu Euro
pejskiego w tym zakresie; w związku z tym zachęca do udziału posłów do Parlamentu Europejskiego 
i członków Rady w wizytach członków Komisji, organizowanych w ramach Planu D, ponieważ mają 
one duże znaczenie w kontekście nawiązywania kontaktów z parlamentami krajowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, liderami świata biznesu i związków zawodowych oraz władzami szczebla regionalnego 
i lokalnego w państwach członkowskich; 

34. z zadowoleniem przyjmuje, że na całym świecie rośnie zainteresowanie projektem europejskim i że 
Unia Europejska i jej obywatele stają się coraz bardziej świadomi korzyści wynikających z dzielenia się 
swoimi ponadnarodowymi doświadczeniami z innymi krajami i regionami, szczególnie z krajami sąsiadu
jącymi z Unią Europejską; dlatego wzywa Komisję, aby poprzez swoje delegatury w państwach trzecich 
opracowała metody docierania do obywateli tych krajów i informowania ich o możliwościach w Unii 
Europejskiej, na przykład z uwzględnieniem mediów i innych programów kulturalnych i oświatowych, 
programów nauki języków obcych oraz programów mobilności lub wymiany, takich jak Erasmus Mundus; 

35. stwierdza, że w szczególności w kontekście rosnącej liczby obywateli państw trzecich w UE 
i pojawienia się wielokulturowości społeczeństw do czego obywatele ci również się przyczyniają należy 
zwiększyć wysiłki na rzecz integracji imigrantów w UE poprzez zapewnienie im faktycznego dostępu do 
informacji o tym, co oznacza obywatelstwo Unii, np. rozbudowę partnerstw między różnymi szczeblami 
władzy (lokalnym, regionalnym i krajowym) a podmiotami pozarządowymi (np. pracodawcami, społeczeń
stwem obywatelskim i związkami imigrantów, mediami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi 
imigrantów); wyraża przekonanie, że prawidłowa integracja będzie wspierać dalszy rozwój wielokulturowej 
świadomości europejskiej, opartej o tolerancję, dialog oraz równouprawnienie; 

36. wzywa Komisję do promowania programów i kampanii (takich jak „Świat oczami kobiet”) zachęca
jących kobiety do zwiększonej aktywności społecznej, politycznej i kulturalnej, z uwzględnieniem roli kobiet 
w dialogu międzypokoleniowym oraz dla trwałości i dobrobytu społeczeństwa; zachęca zatem do lepszego 
informowania dziewczynek i kobiet o koncepcji obywatelstwa europejskiego i prawach, które się z nim 
wiążą, zwłaszcza w regionach odizolowanych pod względem społecznym i geograficznym; podkreśla, że 
takie kampanie informacyjne powinny mieć za cel większy udział kobiet w życiu politycznym i procesie 
decyzyjnym; podkreśla konieczność promowania działań mających na celu likwidację przepaści cyfrowej 
w kontekście płci, aby zapewnić kobietom na równych warunkach instrumenty służące uczestnictwu
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w dialogu o Europie; z zadowoleniem przyjmuje decyzje Komisji dotyczące wyboru projektów współfinan
sowanych przez jej przedstawicielstwa w ramach planu D, obejmujących wiele organizacji kobiecych i liczne 
projekty dotyczące kobiet; kładzie nacisk na konieczność promowania uczestnictwa obywatelek i obywateli 
w takich sprawach, jak przemoc oparta na płci czy handel ludźmi, w których zaangażowanie społeczeństwa 
jest niezbędne dla znalezienia rozwiązania tych problemów; uznaje zdolności kobiet do rozwiązywania 
problemów i konfliktów i nalega, aby Komisja częściej włączała kobiety do grup zadaniowych 
i roboczych, które zajmują się kwestiami związanymi z życiem rodzinnym, opieką nad dziećmi, edukacją 
itd.; 

* 

* * 

37. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, 
Komisji, Radzie, Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunałowi Obrachunkowemu, 
Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz rządom 
i parlamentom państw członkowskich. 

Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r. 

P6_TA(2009)0155 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie prac Wspólnego 
Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r. (2008/2303(INI)) 

(2010/C 117 E/06) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
(AKP) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpi
saną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. ( 1 ) (umowę z Kotonu), 

— uwzględniając Regulamin Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (WZP), przyjęty w dniu 
3 kwietnia 2003 r. ( 2 ), zmieniony ostatnio w Port Moresby (Papua-Nowa Gwinea) w dniu 28 listopada 
2008 r. ( 3 ), 

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ( 4 ), 

— uwzględniając deklarację z Kigali (Ruanda) przyjętą przez WZP w dniu 22 listopada 2007 r. w sprawie 
umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) sprzyjających rozwojowi ( 5 ), 

— uwzględniając deklarację z Port Moresby przyjętą przez WZP w dniu 28 listopada 2008 r. w sprawie 
światowego kryzysu żywnościowego i finansowego ( 6 ), 

— uwzględniając rezolucje przyjęte przez WZP w 2008 r. w sprawie: 

— społecznych i środowiskowych skutków programów dostosowania strukturalnego ( 7 ),
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