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O grupie wysokiego szczebla 

Europejski Komitet Regionów powołał grupę wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej (grupa 

wysokiego szczebla), aby wesprzeć realizację powierzonej mu misji politycznej i instytucjonalnej 

w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz aby wypracować innowacyjne koncepcje 

służące poprawie europejskiej demokracji oraz zwiększeniu oddziaływania i wpływu organów na 

szczeblu lokalnym i regionalnym oraz KR-u na europejski proces decyzyjny. Grupą wysokiego szczebla 

kieruje były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, a w jej skład wchodzi również 

sześciu innych członków: byli komisarze europejscy Joaquín Almunia i Androulla Vassiliou, byłe 

posłanki do Parlamentu Europejskiego Rebecca Harms i Maria João Rodrigues, przewodnicząca 

Europejskiego Forum Młodzieży Silja Markkula i profesor Tomasz Grzegorz Grosse z Uniwersytetu 

Warszawskiego. Grupę wysokiego szczebla wspierają także Žiga Turk pełniący funkcję jej sekretarza 

wykonawczego oraz grupa starszych doradców technicznych w składzie: Jim Cloos, Jacques Keller-

Noëllet, John Loughlin, Anna Terrón I Cusi oraz Wim van de Donk. Kadencja grupy wysokiego szczebla 

zbiega się w czasie z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, co doprowadziło do przedłożenia 

niniejszego sprawozdania Europejskiemu Komitetowi Regionów. 
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Streszczenie 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna sama w sobie być wyrazem demokracji. Musi 

dotyczyć przede wszystkim przyszłości naszej demokracji. Jedynie Unia, która jest dynamiczną 

demokracją, cieszącą się zaufaniem i wspieraną przez jej państwa członkowskie, regiony, miasta, 

wsie, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorstwa, a także, co ważne, obywateli, może odgrywać 

tak bardzo potrzebną silniejszą rolę na arenie międzynarodowej. Zaufanie do tego kluczowego filaru 

naszego społeczeństwa jest obecnie mocno nadwerężone – nawet w sytuacji kryzysu – w Europie 

i poza nią. 

Mówiąc o demokracji europejskiej, mówimy o demokracji zarówno w państwach członkowskich, jak 

i w samej Unii. Zaufanie uległo erozji na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. Przeciwko 

dwóm państwom toczą się postępowania sądowe w związku z naruszeniem traktatów. Musimy lepiej 

chronić obywateli i wzmocnić ich pozycję. Wiele osób nie czuje się wystarczająco chronionych przez 

wszystkie władze przed wszelkimi zagrożeniami, które stały się bardziej widoczne od wybuchu 

złożonego kryzysu w 2008 r. Trzeba przywrócić zaufanie. Obywatele chcą w większym stopniu 

uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i domagają się lepszych wyników polityki we wszystkich 

obszarach, które mają bezpośrednie znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia. Ambitne obietnice 

i oczekiwania muszą być zrównoważone tym, co jest możliwe do osiągnięcia. Prawa muszą iść 

w parze z obowiązkami na wszystkich poziomach, od obywateli aż po Unię. Na przykład państwa 

członkowskie nie powinny oczekiwać korzyści płynących z Unii, jeżeli osłabiają jej funkcjonowanie. 

Obawy trzeba przekuć w nadzieję. 

Rewolucja cyfrowa, w tym zwłaszcza ekspansja mediów społecznościowych, radykalnie zmieniła 

funkcjonowanie naszej demokracji. Stwarza to wiele nowych możliwości komunikowania się 

i nieograniczonego dostępu do informacji. Internet zaszkodził jednak również tradycyjnej gwarancji 

jakości informacji, obniżył standard debaty i zalał przestrzeń publiczną masą uproszczonych 

sloganów, fałszywych informacji i polaryzacją stanowisk. Zastąpił prawdziwe społeczności, które 

łączyły prawdziwych, wyczulonych na siebie ludzi, wirtualnymi bańkami, które nie dają swoim 

członkom zakorzenienia w rzeczywistości. 

Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest silne społeczeństwo obywatelskie, aby przeciwdziałać 

fragmentacji i prymitywnej indywidualizacji. Bardziej niż kiedykolwiek prawda musi mieć szansę na 

przeciwstawienie się kłamstwu. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest sprawiedliwość i spójność 

społeczna oraz uznanie, że pandemia i inne kryzysy dotykają ludzi w bardzo różny sposób. Bardziej niż 

kiedykolwiek potrzebne są wiarygodne instytucje publiczne, aby zwiększyć zaufanie do polityki 

i polityków. Przepisy krajowe i europejskie muszą lepiej chronić przed tymi podziałami i promować 

nasz styl życia i spójność społeczną, tak aby żadna osoba i żadne miejsce nie pozostały w tyle.  

Demokracja w UE jest szczególna, ponieważ jest to Unia obywateli i państw. Tego dwoistego 

charakteru nie można porównywać z organizacją demokracji krajowych. UE nie może również być 

traktowana jako organizacja międzynarodowa. Dysponuje własnymi instytucjami posiadającymi 

legitymację demokratyczną do podejmowania ponadnarodowych decyzji ustawodawczych oraz 

europejskim wymiarem sprawiedliwości, który ma pierwszeństwo przed systemami krajowymi 
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w dziedzinach wchodzących w zakres jego kompetencji. Ponieważ Unia nie jest ani organizacją 

międzynarodową, ani państwem narodowym, kwestie zaufania obywateli, skuteczności władzy 

wykonawczej i globalnego wpływu nie mogą być rozwiązywane przy założeniu, że jest jednym lub 

drugim. 

Zamiast tego należy podjąć działania na rzecz wzmocnienia demokracji europejskiej, w tym 

europejskich partii politycznych. Problem demokracji w UE jest oczywiście konsekwencją zarówno jej 

rozmiarów – co prowadzi do braku bliskości – jak i jej różnorodności – co prowadzi do braku poczucia 

przynależności. Członkowie jednej grupy narodowej są gotowi wykazać się wyższym poziomem 

solidarności i zaufania. Jednak wraz ze wzrostem liczby podróży biznesowych i zawodowych, wspólną 

walutą, turystyką, wymianą kulturalną, programami Erasmus, a nawet ogólnoeuropejskimi 

wydarzeniami sportowymi, powoli pojawia się tożsamość europejska. Odległości są coraz mniejsze, 

a my coraz lepiej się znamy. Procesu tego nie można jednak przyspieszyć. Młodsze pokolenie, które 

dorastało w bardziej otwartej i mobilnej Europie, napawa nadzieją na przyszłość. 

Wzmocnienie demokracji europejskiej można osiągnąć przede wszystkim w ramach obecnych 

traktatów poprzez dynamiczną interpretację tekstów. Nadal istnieje wiele niewykorzystanego 

potencjału, który mógłby pozwolić m.in. na zwiększenie skuteczności procesu decyzyjnego, na 

przykład poprzez lepsze wykorzystanie większości kwalifikowanej. Zdrowie, cyfryzacja, klimat, 

bezpieczeństwo i inne kwestie wymagają wspólnego i trwałego europejskiego podejścia, jeśli mają 

być skutecznie rozwiązywane. W duchu pomocniczości wspólne i wielopoziomowe podejście 

europejskie oznacza zaangażowanie w wysiłki tych poziomów sprawowania rządów, które najlepiej 

służą interesom obywateli i mogą najlepiej rozwiązać problemy, w tym na szczeblu niższym niż 

krajowy. Musimy również zaangażować więcej młodych ludzi, nie tylko w wybory, ale również we 

wszelkie formy kształtowania, realizacji i przeglądu polityki, a także w społeczeństwo obywatelskie.  

Sami obywatele muszą mieć więcej możliwości udziału w wyznaczaniu kierunku, w którym zmierza 

Unia, poprzez nowe formy odpowiedzialnego uczestnictwa i konstruktywnego zaangażowania. 

Władze na wszystkich szczeblach mogą w tym względzie wyciągnąć wnioski z doświadczeń 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy (panele cyfrowe, platformy obywatelskie itd.). Sama 

Konferencja w żadnym wypadku nie powinna być jednorazowym wydarzeniem. Musi ona stać się 

zorganizowanym i regularnym sposobem docierania do obywateli.  

Ogólne wzmocnienie demokracji europejskiej musi mieć charakter oddolny, poprzez ugruntowanie 

pozycji demokratycznej obywateli oraz za pośrednictwem demokratycznie wybranych przedstawicieli 

władz lokalnych i regionalnych, do których wielu obywateli ma większe zaufanie niż do innych 

przedstawicieli politycznych. Ponadto politycy lokalni i regionalni stanowią grupę ponad miliona 

demokratycznie wybranych osób, które mogą być naturalnymi pośrednikami i zmniejszyć poczucie 

dystansu, zarówno między obywatelami a „Brukselą”, jak i między narodami Europy. UE musi 

wreszcie dążyć do prawdziwego wielopoziomowego sprawowania rządów, gdzie wszystkie szczeble 

współpracują między sobą i ze szczeblem europejskim. Prawdą jest, że każde państwo w inny sposób 

organizuje swoje struktury na szczeblu niższym niż krajowy i jest to w pełni kwestia suwerenności 

narodowej. W imię zasady pomocniczości można by jednak konsultować się z władzami lokalnymi 

i regionalnymi w coraz większym stopniu i lepiej, zwłaszcza na początku procesów legislacyjnych, oraz 

lepiej angażować te władze we wdrażanie polityki w obszarach, w których Unia posiada kompetencje. 

Mogą one dostarczyć cennych informacji zwrotnych na temat jakości i skuteczności rozwiązań, tak 
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aby można je było poprawić, a także łatwiej zaangażować obywateli w funkcjonowanie demokracji na 

wszystkich poziomach. 

Europejski Komitet Regionów (KR) odgrywa rolę niezbędnego koordynatora i mediatora we 

wszystkich powyższych kwestiach. Sam KR musi odgrywać, w ramach obecnych traktatów, ambitną 

rolę w fazie przygotowywania, podejmowania i wdrażania decyzji oraz przekazywania informacji 

zwrotnych na temat prawodawstwa europejskiego. W tym celu należy osiągnąć porozumienie 

międzyinstytucjonalne z Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską, aby lepiej 

uwzględniane było stanowisko Komitetu oraz władz lokalnych i regionalnych, które KR 

instytucjonalnie reprezentuje. W tym kontekście sam KR musi również ponownie rozważyć swoje 

funkcjonowanie, aby poprawić jego skuteczność i oddziaływanie.  

Silniejsza UE, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, to UE bardziej demokratyczna, i odwrotnie. 

Podstawowym warunkiem przełożenia tych pomysłów na działanie jest powodzenie Konferencji 

w sprawie przyszłości Europy. Ukształtować się musi wzmocniona demokracja europejska, która 

będzie rzeczywiście odzwierciedlać unikalne wielopoziomowe sprawowanie rządów w Europie 

i angażować obywateli. Może to wymagać więcej czasu niż pierwotnie przewidywano. Procesu tego 

nie należy przyspieszać. Stawka jest wysoka. 
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1 DEMOKRACJE PRZEDSTAWICIELSKIE POD 
NIEUSTANNĄ PRESJĄ NA CAŁYM ŚWIECIE 

Demokracja jest formą sprawowania rządów, która – jako zestaw określonych wartości – okazała się 

niezwykle skuteczną metodą organizowania społeczeństw od czasów rewolucji naukowej. Zapewnia 

ona bardzo dobrą równowagę między wolnością i kreatywnością jednostek, z jednej strony, 

a porządkiem sprzyjającym wydajnej współpracy między tymi jednostkami, z drugiej strony. Te cechy 

demokracji przyczyniły się do rozwoju wolności i dobrobytu na niespotykaną wcześniej skalę. 

Wkrótce po zakończeniu zimnej wojny wydawało się, że przekształcenie niemal każdego systemu 

politycznego w demokrację liberalną jest tylko kwestią czasu i że historia wkrótce dobiegnie końca. 

Od tego czasu demokracje musiały jednak stawiać czoła licznym wyzwaniom. Okazało się, że szybki 

wzrost gospodarczy i militarny jest również możliwy do osiągnięcia w systemach niedemokratycznych 

takich jak system obowiązujący w Chinach. Niektóre państwa odnoszą się do demokracji liberalnej 

w stylu zachodnim z dużą wrogością z uwagi na szereg uwarunkowań historycznych. Poza 

wspomnianymi wyzwaniami osłabiającymi wiarę w prymat demokracji liberalnej jako systemu 

politycznego demokracje zachodnie obserwują również schyłek swojej dominacji w sferze naukowej, 

gospodarczej i militarnej na szczeblu globalnym. Wewnętrznie państwa demokratyczne borykają się 

z przejawami różnego rodzaju niezadowolenia ze strony obywateli.  

W tym rozdziale pokrótce opisano czynniki wywierające presję na ogólnie rozumianą demokrację, 

a także pokazano, że nawet wartości leżące u podstaw systemu demokratycznego są zagrożone. 

Wskazano ponadto, dlaczego demokracja jest kwestionowana jako forma rządów – wynika to po 

części z faktu, że procedury demokratyczne nie cieszą się już obecnie tak dużą wiarygodnością jak 

kiedyś, ponieważ oczekiwania obywateli związane z tym, co demokracja powinna im zapewnić, 

nieustannie rosną. Ostatnim – ale nie mniej istotnym – zagadnieniem omówionym w tym rozdziale 

jest problem związany z diametralną zmianą technologii komunikacyjnych pełniących funkcję 

katalizatora wszelkiego rodzaju współpracy międzyludzkiej od czasu wynalezienia internetu.  

1.1 Demokracja jako zbiór wartości i system sprawowania rządów 

Demokracja może prosperować wyłącznie na określonym fundamencie cywilizacyjnym i kulturowym. 

U jej podstaw leżą wartości. W tej sekcji omówiono powody, dla których wspomniane wartości są 

obecnie narażone na presję. 

1.1.1 Źródła demokracji i jej ewolucja 

Demokracja narodziła się w Atenach na początku VI w. p.n.e. Solon zapewnił obywatelom miasta 

pewną dozę równości, a następnie Klejstenes zaangażował lud bezpośrednio w proces sprawowania 

rządów. Już na tym wczesnym etapie jej istnienia można było zatem zaobserwować rozróżnienie 

między demokracją postrzeganą jako wartość (Solon) a demokracją rozumianą jako system 
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sprawowania rządów (Klejstenes). Opierając się na tych przesłankach, nie sposób odseparować 

historii współczesnej demokracji od historii Europy i od określonych głównych dźwigni, takich jak 

uniwersalizm judeochrześcijański, renesans i reformacja, oświecenie oraz teoria demokracji liberalnej 

Tocqueville'a. Istotny wpływ na rozwój demokracji wywarły również niektóre ważne wydarzenia 

historyczne, takie jak rewolucja angielska z 1688 r., rewolucja amerykańska z 1776 r., rewolucja 

francuska z 1789 r., Wiosna Ludów w Europie w 1848 r., walka o powszechność wyborów 

i podstawowe wolności (wolność prasy, wolność zrzeszania się, wolność związkowa itp.), a  po 1945 r. 

walka o prawa gospodarcze i socjalne. 

U podstaw demokracji leży idea godności jednostki ludzkiej rozumianej jako osoba zakorzeniona 

w społeczności ludzkiej, która pozostaje w organiczny sposób otwarta na potrzeby innych ludzi. 

Starożytne formy demokracji takie jak demokracja ateńska ograniczały prawo przynależności do tej 

społeczności do dorosłych obywateli greckich płci męskiej, którzy mogli cieszyć się pełnią swobód 

obywatelskich, wykluczając inne osoby, takie jak kobiety, dzieci, niewolnicy i obcokrajowcy. 

Fundamentem współczesnej demokracji jest judeochrześcijańska koncepcja zakładająca, że każda 

istota ludzka ma wrodzoną godność. Koncepcja ta została rozwinięta przez ideę oświeceniową, 

głoszoną w szczególności przez Kanta, zgodnie z którą godność wyraża się w korzystaniu z rozumu 

poprzez osobistą autonomię. Wspomniana koncepcja wiązała się z prawem do udziału w życiu 

publicznym, ale na początkowym etapie zakres tego prawa ograniczał się do dysponujących 

majątkiem mężczyzn, którzy osiągnęli określony wiek. Dopiero z czasem prawo to rozszerzono na 

wszystkich dorosłych obywateli danego narodu.  

Konstruktem społecznym, który osadza koncepcję obywatelstwa i prawa do udziału w życiu 

publicznym w odpowiednim kontekście, jest istnienie społeczności określanej mianem narodu, 

natomiast konstruktem instytucjonalnym powiązanym z pojęciem narodu jest państwo. Państwa 

i narody istniały przez długie okresy historii. Podmioty takie jak Święte Cesarstwo Rzymskie miały 

charakter wielonarodowy podobnie jak ma to miejsce w przypadku (wciąż) Zjednoczonego Królestwa. 

W opinii historyków takich jak Leah Grennfield1 i Linda Colley2 współczesne pojęcie narodu powstało 

w okresie reformacji i ugruntowało się w wyniku zawarcia pokoju westfalskiego w 1648 r. Jean Bodin 

opracował koncepcję suwerenności państwa, które postrzegał jako jednolite i niepodzielne, a pokój 

westfalski umocnił tę koncepcję poprzez ustanowienie zasady, zgodnie z którą suwerenne państwa 

nie powinny ingerować wzajemnie w swoje sprawy wewnętrzne i która leży u podstaw 

współczesnego systemu stosunków międzynarodowych. Pojęcie państwa narodowego wypracowano 

jednak dopiero w trakcie rewolucji francuskiej, co doprowadziło do powstania ideologii 

współczesnego nacjonalizmu, zgodnie z którą każdy naród powinien posiadać swoje własne państwo,  

a granice tego państwa powinny odpowiadać granicom obszaru zajmowanego przez dany naród3. 

                                                             
1 L. Greenfeld, „Nationalism: Five Roads to Modernity” [Nacjonalizm: Pięć dróg do współczesności], Harvard 

University Press, 1992. 

2 L. Colley, „Britons: Forging the Nation 1707–1837” [Brytyjczycy: Narodziny narodu 1707–1837], New Haven 

i Londyn, Yale University Press, 1992. 

3 J. Breuilly, „Nationalism and the State” [Nacjonalizm i państwo], Manchester University Press, 1985.  
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Państwa narodowe przyjmowały szereg różnych form organizacji politycznej: federalne, unitarne, 

regionalne, zdecentralizowane itp. Co więcej, niekoniecznie muszą mieć one demokratyczny 

charakter. Przykładami państw narodowych były nazistowskie Niemcy, faszystowskie  Włochy, 

frankistowska Hiszpania, Portugalia pod rządami Salazara i junta czarnych pułkowników w Grecji, nie 

wspominając o licznych reżimach komunistycznych i dyktaturach, które istniały lub istnieją do dziś. 

Niemniej jednak jedną z form organizacji, jaką przyjęły państwa narodowe, była demokracja 

przedstawicielska – prawdziwie europejski wynalazek stanowiący część naszego wspólnego 

dziedzictwa. 

Państwa narodowe doświadczają dwojakiego rodzaju presji: z jednej strony, indywidualne państwo 

narodowe nie jest dostatecznie dużym podmiotem, aby samodzielnie zajmować znaczącą pozycję 

w kontekście współpracy gospodarczej i społecznej. W rezultacie państwa narodowe przystępują do 

większych podmiotów takich jak Unia Europejska. Z drugiej strony, niektórzy postrzegają  takie 

działania jako atak na porządek, który uznają oni za „naturalny” i który w ich opinii sprawdzał się 

przez stulecia. 

1.1.2 Wczesne formy demokracji 

Historia dowodzi jednak, że żaden z elementów leżących u podstaw demokracji nie był szczególnie 

naturalny; nie powinniśmy zatem zbytnio zawężać naszej perspektywy. Demokrację kojarzoną ze 

(współczesnymi) miastami i państwami poprzedziły liczne przejawy ustrojów demokratycznych lub 

protodemokratycznych. W swojej najnowszej książce „The Decline and Rise of Democracy” [Schyłek 

i rozkwit demokracji]4 David Stasavage ujawnia intrygującą genealogię „życia demokratycznego” 

m.in. na terytorium obydwu Ameryk, gdzie można było zaobserwować struktury „o bardziej 

demokratycznym charakterze niż te, które europejscy zdobywcy znali ze swoich macierzystych 

państw” (Stavasage, 2020, s. 3). Większość z tych struktur było formami uczestnictwa w życiu 

publicznym o bardziej lub mniej „politycznym” charakterze, ściśle powiązanymi ze społecznościami, 

którym służyły. 

Choć te „wczesne” formy demokracji różnią się znacząco od „współczesnych” ustrojów 

demokratycznych, pokazują nam znaczenie, jakie od zarania dziejów przypisywano pojęciom 

„wspólnoty” i „uczestnictwa”. Przede wszystkim wspomniane wczesne formy demokracji 

charakteryzują się dużo większym stopniem zróżnicowania niż „standardowy model” demokracji, 

który wykształcił się w przeważającej mierze na kontynencie europejskim. Już w tamtych czasach 

rządzący byli zmuszeni traktować społeczności bardziej poważnie, jeżeli chcieli zapewnić sobie więcej 

możliwości przekazania władzy. David Stasavage zaobserwował, że w warunkach, w których pozycja 

rządzących była słabsza niż pozycja rządzonych, można było zaobserwować rozkwit wczesnych form 

demokracji. Wskazuje to na istnienie korelacji między silnymi demokracjami a słabymi ośrodkami 

władzy. Ta perspektywa pozwala spojrzeć na ustrój demokratyczny z punktu widzenia kształtujących 

go społeczności, które charakteryzują się wysoko rozwiniętymi – a niekiedy również stosunkowo 

inkluzywnymi – schematami i praktykami w zakresie uczestnictwa i własności, a także wysoko 

rozwiniętym poczuciem przynależności. Stavasage wprost wskazuje na możliwość traktowania 

                                                             
4 S. Stasavage, „The Decline and Rise of Democracy. A global history from antiquity to today” [Schyłek i rozkwit 

demokracji. Historia świata od czasów starożytnych do współczesn ości], Princeton i Oksford, Princeton University 
Press, 2020. 
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niewielkich, „wczesnych” demokracji jako źródła inspiracji przy wypracowywaniu rozwiązań służących 

przeciwdziałaniu dalszemu rozkładowi współczesnych, wielkoskalowych ustrojów demokratycznych.  

Być może warto byłoby potraktować niektóre społecznościowe aspekty wczesnych demokracji 

i kultur obywatelskich (poczucie przynależności, poczucie uczestnictwa) w charakterze wzorca, aby 

zbadać i wzmocnić potencjał współczesnych demokracji na szczeblu regionalnym i lokalnym. Błędem 

byłoby postrzeganie działań prowadzonych w Strasburgu, Brukseli i stolicach poszczególnych państw 

jako kwintesencji demokracji europejskiej. Demokracja europejska to nie tylko demokracja 

wielopoziomowa – to również demokracja obejmująca szereg różnych punktów widzenia, w której 

powinno znaleźć się miejsce również dla wymiaru „lokalnego” i „kulturowego”. Rozwój uczestnictwa 

w życiu demokratycznym nie jest możliwy bez chęci budowania autentycznej wspólnoty. Zaniedbanie 

tego elementu życia społecznego może stanowić jedną z przyczyn kryzysu demokracji.  

Do rozbudzenia ducha demokratycznego obywateli Unii może również dojść w często 

zaniedbywanych dziedzinach społeczeństwa obywatelskiego takich jak organizacje „trzeciego 

sektora” i mikrodemokracje, w których kształtuje się, praktykuje i rozwija postawy obywatelskie poza 

formalną dziedziną demokracji politycznej. To właśnie ta sfera zbyt długo pozostawała w cieniu 

dominującej dychotomii państwo-rynek, która w tak dużym stopniu ukształtowała narrację 

prowadzoną przez europejskie rządy i która przesłoniła niegdyś dobrze prosperujące społeczności 

funkcjonujące zgodnie z teorią Tocqueville'a oraz organizacje obywatelskie pełniące funkcję 

ośrodków sprzyjających krzewieniu ducha demokracji oraz praktyk, które w dużej mierze 

i w specyficzny sposób przyczyniają się do budowy bonum commune (dobra wspólnego)5. 

1.1.3 Zadania demokracji 

Demokrację można zdefiniować poprzez to, czym jest (sekcja 1.1.4), jak również poprzez to, do czego 

służy (niniejsza sekcja). Demokracja służy realizacji trzech głównych zadań:  

● zapewnieniu poszanowania szeregu wartości leżących u jej podstaw;  

● zagwarantowaniu odpowiedniej struktury organizacyjnej i odpowiedniego funkcjonowania 

władzy politycznej oraz  

● zaspokajaniu potrzeb obywateli wyrażanych swobodnie w wyborach powszechnych.  

Wymienione powyżej trzy elementy są ze sobą wzajemnie powiązane, a brak jednego z nich każe 

podać w wątpliwość, czy dana forma rządów jest faktycznie demokratyczna.  

W ostatnim czasie pokusa, aby wypaczać znaczenie słów, zaczęła szerzyć się poza krąg państw 

wyznających filozofię marksistowsko-leninowską, do których się ona pierwotnie ograniczała, 

określanych zbiorczo mianem „demokracji ludowych”. Na przykład proces odchodzenia od 

ortodoksyjnych zasad demokratycznych zachodzący w Rosji lub Turcji zainspirował politologów do 

ukucia terminu „demokratura”. Termin ten odnosi się do hybrydowej rzeczywistości politycznej, 

w ramach której pozory demokracji zostają w mniejszym lub większym stopniu zachowane, podczas 

gdy władze – za pośrednictwem procedur, które w przeważającej mierze mają charakter niejawny – 

atakują swobody obywatelskie i praworządność, aby kontrolować opinię publiczną, pozbywać się 

                                                             
5 Zob. m.in. Raghuram Rajan, „The Third Pillar. How Markets and the State leave the community behind” [Trzeci filar .  

W jaki sposób rynki i państwa oddalają się od społeczności].  
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oponentów politycznych i utrzymać władzę, dopuszczając się matactw konstytucyjnych. Nawet 

wewnątrz UE ataki na swobody obywatelskie – głównie wolność prasy i niezależność sądownictwa – 

w państwach, które niektórzy określają mianem „demokracji nieliberalnych”, doprowadziły do 

podjęcia określonych czynności prawnych przez Komisję Europejską.  

Wszystkie te przykłady pokazują, że dwa przejawy demokracji – rozumianej jako system wartości 

i jako system sprawowania rządów – są ze sobą nierozerwalnie związane i nie mogą istnieć 

w oderwaniu od siebie. Mając to na uwadze, możemy zająć się kwestią różnych form demokracji 

deliberatywnej6, przy założeniu, że wszystkie warianty demokracji omówione poniżej zapewniają 

poszanowanie podstawowych zasad i wartości demokratycznych m.in. dzięki czujności Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. 

1.1.4 Zasady leżące u podstaw liberalnych demokracji przedstawicielskich oraz wyzwania stojące 

przed tymi demokracjami  

Korzenie liberalnej demokracji przedstawicielskiej sięgają europejskiego oświecenia, przy czym ustrój 

ten bazuje na szeregu zasad i praktyk. Wspomniane zasady i praktyki opisano pokrótce7 poniżej 

w lewej kolumnie, natomiast w prawej wymieniono powiązane z nimi wyzwania:  

 Zasada Wyzwania 

1 Powszechne uczestnictwo dorosłych obywateli – 
uwzględniając przedstawicieli  grup 
mniejszościowych takich jak mniejszości rasowe, 
etniczne, wyznaniowe, językowe i  gospodarcze – 
w życiu politycznym. 

Coraz mniejsze zainteresowanie uczestnictwem w 
życiu politycznym. 

2 Głosowania tajne i  częste wybory organizowane 
zgodnie z prawem. 

Spadek zainteresowania zarówno czynnym, jak 
i  biernym udziałem w wyborach. 

3 Szeroko zakrojona swoboda obywateli w zakresie 
zakładania i wspierania partii politycznych, a także 
prawo poszczególnych partii do prezentowania 
określonych poglądów i utworzenia rządu. 

Nowe technologie sprawiają, że obywatelom c oraz 
łatwiej jest zakładać nowe partie – zmniejsza to 
trwałość tych partii i sprawia, że mają one mniejsze 
osiągnięcia; l iczba głosów oddawanych na 
tradycyjne partie wpisujące się w główny nurt 
polityki ustawicznie maleje w Europie. 

4 Zdolność rządów do zmieniania, dokonywania 
wykładni i  egzekwowania przepisów w taki 
sposób, aby odpowiadały one (w określonych 
granicach) woli większości obywateli. 

W niektórych państwach można zaobserwować 
dążenia do zniesienia ograniczeń dotyczących 
rządów większości. Zniesienie takich ograniczeń 
stwarza zagrożenie dla podstaw konstytucyjnych, 
postanowień kart praw człowieka i zasad, takich jak 
zasada praworządności lub zasada trójpodziału 
władzy, ponieważ oznacza możliwość  ic h zmi any, 
jeżeli  opowiedziałaby się za tym dostatecznie duża 
większość obywateli. 

                                                             
6 Elementem łączącym demokrację uczestniczącą z demokracją przedstawicielską jest możliwość prowadzenia 

otwartej i swobodnej dyskusji społecznej. Problemy są przedmiotem debaty, stano wiska są wyjaśniane, 
a zainteresowane strony dążą do zawierania kompromisów i wspólnego wypracowywania rozwiązań.  

7 https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/liberal-democracy 

https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/liberal-democracy
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5 Skuteczne gwarancje ochrony praw 
indywidualnych i praw mniejszości, 
w szczególności w dziedzinach takich jak wol ność 
słowa, prasy, sumienia, religii i zgromadzeń oraz 
równe traktowanie w obliczu prawa. 

Kampanie dezinformacyjne, fałszywe informacje 
oraz działania w zakresie wywierania wpływu 
informacyjnego podejmowane przez podmioty z 
państw trzecich stanowią zagrożenie dla wolnośc i 
wypowiedzi, w szczególności jeżeli chodzi o internet. 
W kulturze przebudzenia (woke culture) wolność 
myśli, wolność wypowiedzi i  powiązane wolnośc i 
ulegają ograniczeniu wskutek wpływu wywieranego 
przez kulturę unieważniania  (cancel culture) i  w 
rezultacie presji grupy. 

6 Ograniczone uprawnienia rządów, nad którymi 
sprawuje się nadzór przy wykorzystaniu gwarancji 
konstytucyjnych, uwzględniając zasadę 
trójpodziału władzy. 

W demokracjach nieliberalnych pojawia się pokusa 
odchodzenia od zasady podziału władzy między 
władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą i  
dążenia do skoncentrowania całości władzy w 
rękach jednej partii  politycznej, uzasadniając to 
faktem, że dana partia cieszy się poparciem 
umożliwiającym jej sprawowanie s amodzielnyc h 
rządów. 

 

1.1.5 Kluczowe elementy liberalnej demokracji przedstawicielskiej  

Liberalna demokracja przedstawicielska opiera się na trzech kluczowych elementach – legitymacji, 

odpowiedzialności i przejrzystości – z których każdy jest narażony na szereg zagrożeń: 

Element Wyzwania 

Legitymacja: źródłem legitymacji przedstawicieli  
obywateli wyłanianych w drodze wyborów j est fa kt 
wygrania przez nich wyborów w ich okręgu 
wyborczym (w odróżnieniu od legitymacji czerpanej  z 
innego źródła – boskie prawo królów, przynależność 
do partii , użycie siły). Jeżeli  chodzi o kwestię 
legitymacji, teoretycy zajmujący się problematyką 
sprawowania rządów, jak np. Fritz Scharpf, 
argumentowali, że w przypadku gdy określona 
metoda przynosi lepsze rezultaty polityczne, na leży 
udzielić jej legitymacji z racji rezultatów „na wyjśc iu” 
(sprawowanie rządów dla obywateli) nawet w 
sytuacji, gdy brak jest legitymacji „na wejściu” 
(sprawowanie rządów przez obywateli). Ma to 
zastosowanie w szczególności do metod sprawowania 
rządów i demokracji w Unii Europejskiej. 

Wybory jako takie wydają się ni e pociągać za  s obą 
równie silnej legitymacji jak kiedyś. Inny problem 
związany ze sprawowaniem rządów (w odróżnieniu od 
władzy) polega na tym, że w ten proces  
zaangażowane są określone „zainteresowane strony” 
oraz „grupy interesu”, które mogą reprezentować 
jedynie część, a nie ogół, społeczeństwa. Pyta nie, na  
które należy sobie w tym miejscu odpowiedzieć, 
brzmi: w jaki sposób można wzmocnić 
reprezentatywność w systemie sprawowania rządów, 
wzmacniając tym samym jej legitymację z 
demokratycznego punktu widzenia? 

Odpowiedzialność: przedstawiciele obywateli 
ponoszą odpowiedzialność przed obywatelami. Choć 
najbardziej oczywistym sposobem wyciągnięcia 
konsekwencji wobec przedstawiciela wyłonionego 
w drodze wyborów jest nieoddanie na niego głosu 
w kolejnych wyborach, przedstawiciele obywateli 
mogą zostać również pociągnięci do 
odpowiedzialności przed sądem lub przed organem na 
innym szczeblu władzy – mechanizmy kontrol i  

Wspomniane mechanizmy są obecnie obiektem 
ataków w wielu państwach. Jak ujęli  to Benz i  
Papadopoulos: „Jakie środki mają do dyspozycji okręgi 
wyborcze, aby monitorować działalność decydentów 
[w systemach sprawowania rządów] i a by zapewnić  
możliwość skutecznego pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności z tytułu podejmowanych przez nich 
decyzji?”. 
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i  równowagi. 

Przejrzystość: decydenci działający jawnie 
i  udostępniający informacje mogą zostać pociągnięci 
do odpowiedzialności przez obywateli, c o pozwala 
uniknąć przypadków korupcji. 

Ten element l iberalnej demokracji przedstawicielskiej 
uległ wypaczeniu i  przekształcił się – zwłaszcza 
w internecie – w voyeuryzm, nabierając cech 
charakterystycznych dla prasy brukowej i przeradzając 
się w proces szukania „brudów” i  s ensacji  kosztem 
poważnej debaty politycznej. Sieci wpływu s ą c zęsto 
nieprzejrzyste i  niejednokrotnie odcięte od świata 
zewnętrznego, a mechanizmy ich funkcjonowania nie 
zawsze są widoczne dla postronnych obserwatorów.  

 

Obecnie każdy z tych trzech elementów jest kwestionowany przez populistów, a także przez innych 

obywateli. Z uwagi na rozdźwięk – niezależnie od tego, czy występuje on faktycznie, czy też ma 

domniemany charakter – między elitami a pozostałą częścią społeczeństwa tradycyjna demokracja 

przedstawicielska jest w coraz większym stopniu kwestionowana, a opinia publiczna opowiada się za 

różnymi formami bezpośredniego i stałego udziału obywateli w procesie demokratycznym: 

głosowaniem w drodze referendum przed (z inicjatywy obywateli) lub po danym wydarzeniu 

(referendum służące potwierdzeniu albo zawetowaniu decyzji). Oznacza to powszechność różnych 

rodzajów i form demokracji uczestniczącej. W rezultacie obywatele zaczęli domagać się 

m.in. przyznania większych uprawnień władzom lokalnym i regionalnym z uwagi na ich bliskość 

względem społeczeństwa oraz zwiększenia możliwości pociągnięcia przywódców do 

odpowiedzialności (zmniejszając poziom ich pewności co do dalszego piastowania danego 

stanowiska, zależnie od uzyskiwanych rezultatów).  

1.2 Kryzys demokracji 

Wraz z zakończeniem zimnej wojny na początku lat 90. XX w. wydawało się, że koncepcja zachodniej 

liberalnej demokracji przedstawicielskiej odniosła ostateczne zwycięstwo. Wielu sądziło, że 

demokratyzacja całego świata pozostaje wyłącznie kwestią czasu. Tytuł słynnej książki Francisa 

Fukuyamy najlepiej oddawał te nastroje: nadszedł „Koniec historii”. Dla UE, projektu, który opierał się 

na wierze w to, że ludzkość kroczy ku postmodernizmowi, to twierdzenie wydawało się zbyt dobre, 

by mogło być prawdziwe. I ostatecznie rzeczywiście okazało się jedynie pobożnym życzeniem.  

Wizja powolnego, triumfalnego marszu demokracji liberalnej ku świetlanej przyszłości zawsze 

wydawała się dość naiwna. Już na długo przed latami 90. XX w. zadawano sobie wiele pytań na temat 

rozwoju tego ustroju politycznego w przyszłości. Czy zapewni on możliwość skutecznego 

przeciwdziałania zagrożeniom dla przyszłości naszej planety? Jak wytłumaczyć wzrost popularności 

skrajnie prawicowych partii politycznych w kraju takim jak Francja? Co z wpływem ruchu 

„przebudzenia” na demokrację? Jaką siłą oddziaływania powinna dysponować „czwarta władza”, czyli 

szeroko rozumiana prasa? Jak pogodzić uniwersalistyczne przesłanie zachodniej demokracji z jej 

niedawną kolonialną przeszłością?  
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Dziś, trzydzieści lat później, demokracja wydaje się być w kryzysie na całym świecie – a przynajmniej 

demokracja w znanym nam do tej pory wydaniu: działająca w obrębie państwa narodowego, 

zapewniająca poszanowanie różnych poglądów i interesów oraz zapewniająca możliwość 

wypracowywania kompromisowych rozwiązań za pośrednictwem przedstawicieli politycznych 

wyłanianych w wyborach. Demokracja, w której celem gry politycznej jest dążenie do podejmowania 

działań, które będą leżały w najlepiej rozumianym interesie ogółu, co niekoniecznie musi oznaczać 

podejmowanie działań leżących w interesie wszystkich obywateli.  

Obecny kryzys nie może pozostać bez wpływu na Unię Europejską,  która od zawsze borykała się 

z problemem dostosowania zasad klasycznej demokracji do specyficznych uwarunkowań 

wynikających z jej unikalnej struktury, które sprawiały, że dystans między organami sprawującymi 

władzę a obywatelami był w oczywisty sposób większy niż w przypadku państwa narodowego, nie 

wspominając nawet o społeczności regionalnej lub lokalnej. Wielu osobom znacznie trudniej jest 

zrozumieć decyzje podejmowane na posiedzeniach organów UE w Brukseli, Luksemburgu czy 

Strasburgu niż decyzje podejmowane w ich macierzystych państwach.  

Co się zatem stało? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjrzeć się objawom świadczącym 

o kryzysie demokracji i ich potencjalnym przyczynom. Ich jednoznaczne rozgraniczenie nie zawsze 

jest możliwe. Niekiedy trudno jest stwierdzić, czy dane zjawisko jest bardziej przyczyną, czy objawem 

kryzysu demokracji; ponadto niektóre objawy tego kryzysu staną się w przyszłości jego nowymi 

przyczynami. W tym miejscu warto podkreślić, że kryzys demokracji przyjmuje różne kształty i formy 

na całym świecie, a nawet w samej UE. Każda niezadowolona społeczność jest niezadowolona na 

swój własny sposób. Można jednak zaobserwować pewne ogólne tendencje, które powszechnie 

uznaje się za leżące u podstaw tego kryzysu.  

1.2.1 Objawy 

Kryzys liberalnej demokracji przedstawicielskiej przejawia się przede wszystkim szeregiem 

rzeczywistych, łatwych do zaobserwowania i mierzalnych zmian:  

1. Frekwencja wyborcza zasadniczo ustawicznie maleje. Tendencję tę można zaobserwować 

również w Europie, gdzie frekwencja była tradycyjnie wyższa niż np. w Stanach 

Zjednoczonych. Dotyczy to z całą pewnością wyborów do Parlamentu Europejskiego, pomimo 

nieznacznego wzrostu w 2019 r. Wskaźniki frekwencji są szczególnie niskie w państwach 

Europy Środkowej i Wschodniej, w których wolne i uczciwe wybory zaczęto organizować 

stosunkowo niedawno. Wiele osób młodych ma poczucie, że elity polityczne nie zapewniają 

im dostatecznej przestrzeni do angażowania się w proces decyzyjny i że ich zdanie nie jest 

poważnie brane pod uwagę. Można również postawić tezę, że wyborcom nie chce się 

głosować, ponieważ są zasadniczo zadowoleni z rozwoju sytuacji. Bardziej prawdopodobną 

przyczyną tego stanu rzeczy – poza zwykłym „zmęczeniem wyborczym” – jest rosnące 

niezadowolenie z procesu demokratycznego i przekonanie, że „mój głos nie ma już tak 

naprawdę żadnego znaczenia”. Konsekwencją tego przekonania jest postulat dotyczący 

zwiększenia roli „demokracji bezpośredniej”, której przejawem są m.in. referenda.  



16 

2. Krajobraz polityczny staje się coraz bardziej rozdrobniony i zmienny. Liczba partii politycznych 

zwiększa się; ponadto można zaobserwować nieustanny proces tworzenia nowych partii, 

które wkrótce znikają ze sceny politycznej. Tradycyjne partie wpisujące się w główny nurt 

polityki borykają się z licznymi trudnościami i odnotowują coraz niższy poziom poparcia.  

3. Niezadowolenie ze sposobu, w jaki działa demokracja, przekłada się na wzrost nieufności do 

organów wyłanianych w wyborach i prowadzi niekiedy do zgłaszania postulatów dotyczących 

wzmocnienia roli demokracji bezpośredniej. Ponieważ instytucja konsultacji obywatelskich 

nie zawsze jest precyzyjnie określona, jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie i rolę w demokracji 

przedstawicielskiej, organizowanie takich konsultacji może zwiększać poziom frustracji 

obywateli spowodowany brakiem bezpośredniej reakcji na ich sugestie i skargi. To z kolei 

prowadzi do protestów, demonstracji, a niekiedy również do aktów przemocy na ulicach. 

Ruch żółtych kamizelek we Francji stanowi szczególnie uderzający przykład sytuacji, do jakiej 

może doprowadzić taka narastająca frustracja. Podobnie jak w przypadku innych tego 

rodzaju ruchów jego istotnym elementem jest bunt przeciwko elitom. Możemy 

zaobserwować również wykształcenie się dwóch przeciwstawnych względem siebie grup 

osób, tj. „ludzi znikąd” – posługując się terminem ukutym przez Davida Goodharta – którzy 

czują się swobodnie w każdym miejscu dzięki swojemu wykształceniu i umiejętnościom, oraz 

„ludzi skądś”, którzy są silnie osadzeni w swoich macierzystych społecznościach i którzy nie 

przejawiają gotowości ani nie posiadają zdolności do tego, by „wejść na poziom globalny”. 

W niektórych państwach coraz większa złożoność świata skłania obywateli do wysuwania 

postulatów dotyczących utworzenia „silnego państwa” i powierzenia przywództwa „silnemu 

człowiekowi”, aby przywrócić porządek i zorganizować rzeczywistość wokół wartości 

wyznawanych przez „milczącą większość”. Za znak naszych czasów należy uznać dążenia 

niektórych środowisk do usunięcia przymiotnika „liberalna” z nazwy „demokracja liberalna”.  

4. W swojej książce „Co po Europie?” Iwan Krastew podsumowuje poszczególne elementy 

opisane w tej sekcji, omawiając trzy paradoksy, o których wspomnimy w tym miejscu bez ich 

bardziej szczegółowego analizowania: 

● paradoks wschodnioeuropejski: zamiast pozytywnego „efektu Brukseli” w niektórych 

państwach można zaobserwować postępujący proces odchodzenia od liberalizmu 

i nawoływania do powrotu do tradycyjnych wartości związanych z tradycyjnym modelem 

rodziny i „chrześcijaństwem”. W rezultacie prowadzi to do sytuacji, w której 

proeuropejscy wyborcy wybierają eurosceptyczne rządy;  

● paradoks zachodnioeuropejski opisuje sytuację, w której duża grupa ludzi domaga się 

demokracji, ale nie bierze aktywnego udziału w wyborach lub w funkcjonowaniu 

instytucji poprzez występowanie w charakterze kandydata albo poprzez głosowanie, ani 

nie wyznaje zasad demokracji przedstawicielskiej;  

● paradoks brukselski przejawia się stopniowym odrzucaniem koncepcji merytokracji 

stanowiącej jeden z kluczowych elementów europejskich demokracji liberalnych – 

dobrym przykładem jest tu europejska służba cywilna, w przypadku której proces naboru 

bazuje na bardzo trudnych egzaminach wstępnych. Wspomniane odrzucenie może 

również być spowodowane niezadowalającym poziomem stosowania zasad 

merytokratycznych. 
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Jednocześnie możemy zaobserwować szereg szerzących się schematów zachowań. Mentalność 

społeczna zmienia się, a kryzys demokracji ma również swój wymiar antropologiczny.  

1. Na poziomie jednostkowym zdajemy się mieć do czynienia z erozją uprzejmości, dialogu 

i tolerancji, co przejawia się treściami publikowanymi za pośrednictwem nowych mediów 

społecznościowych i ulega dodatkowemu wzmocnieniu przez algorytmy sprzyjające 

polaryzacji. Nie ulega wątpliwości, że nowy ton i sposób prowadzenia „dyskusji” obniża 

jakość debaty demokratycznej, która wymaga umiejętności zawierania kompromisów, 

poszanowania dla praw mniejszości i przyzwolenia dla arbitrażu na szczeblu politycznym.  

2. Zjawiskiem powiązanym z opisaną powyżej erozją jest transformacja obywateli 

w konsumentów praw i usług, którzy nie są zainteresowani wypracowaniem wspólnej wizji 

i osiągnięciem wspólnych celów. Wielu obywateli nie postrzega już państwa jako struktury 

zapewniającej ramy procesu równoważenia sprzecznych interesów, traktując je jako 

maszynę, która musi spełniać postulaty poszczególnych osób lub określonych społeczności.  

Ruchy takie jak „kultura przebudzenia” są przejawem tendencji do „brania spraw we własne 

ręce” i radzenia sobie z domniemanymi zniewagami bezpośrednio, „unieważniając” stronę, 

która się ich dopuściła.  

3. Na poziomie społecznym i politycznym można zaobserwować niepokojącą tendencję do 

podejmowania działań, które Steven Levitsky i Daniel Ziblatt  określili w swojej książce 

pt. „Tak umierają demokracje” mianem „instytucjonalnego kroczenia po trupach”: Polega 

ona na wykorzystywaniu przez obywateli przysługujących im praw w bezwzględny sposób 

i bez żadnych zahamowań, nie bacząc na skutki takiego zachowania dla innych. Prawidłowo 

funkcjonująca demokracja przedstawicielska wymaga „wzajemnej tolerancji” 

i „wyrozumiałości ze strony instytucji” – elementy te pełnią funkcję zabezpieczeń chroniących 

przed upadkiem wspólnej wizji i zaprzestaniem poszukiwania kompromisu. Gwałtowne 

protesty przeciwko środkom przeciwdziałającym szerzeniu się pandemii COVID -19 stanowią 

niepokojący przejaw tego rodzaju zachowań.  

4. W tym miejscu warto wspomnieć również o powiązanym zjawisku opisanym przez Davida 

Van Reybroucka w książce pt. „Contre les élections” [Przeciwko wyborom]. Dotyczy ono 

sposobu, w jaki współcześnie rozgrywa się procesy demokratyczne: rządy pieniądza w trakcie 

kampanii wyborczych, sztuczna polaryzacja służąca demonizowaniu strony przeciwnej, 

nieustanna manipulacja i rozpętywanie nagonki medialnej wokół kwestii wizerunkowych, 

ukuwanie chwytliwych sloganów i opieranie się na przekazie krótkoterminowym, powstanie 

kasty politycznej składającej się z zawodowych polityków, poczucie wykluczenia towarzyszące 

młodym, aspirującym politykom, coraz większy rozdźwięk między cechami potrzebnymi do 

tego, aby wygrać wybory, a kompetencjami niezbędnymi do rządzenia państwem. Opisane 

zjawisko nie jest oczywiście niczym nowym; już Mark Twain stwierdził, że „Jeśli chcemy się 

dowiedzieć, czym naprawdę jest ludzka rasa, wystarczy, że przyjrzymy się jej podczas 

wyborów”. Ciekawe, co powiedziałby dzisiaj? David Van Reybrouck sformułował tezę, według 

której wszystkie te wypaczenia są spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do 

wyborów jako kluczowego elementu demokracji: „Bierzemy obecnie udział w procesie 

niszczenia naszej demokracji poprzez sprowadzanie jej wyłącznie do kwestii wyborów...”  
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1.2.2 Przyczyny 

Co doprowadziło do tej sytuacji? Chociaż nie ma jednolitego wyjaśnienia, można spróbować 

zidentyfikować kilka kluczowych czynników.  

1. W trakcie spotkania z przewodniczącym Jacques'em Santerem w 1995 r. kanclerz Helmut 

Kohl zwrócił uwagę na stopniowe osłabianie struktur społecznych takich jak partie polityczne 

(w szczególności duże partie wpisujące się w główny nurt polityki, kościoły i związki 

zawodowe). „Jeżeli te struktury upadną, będzie to stanowiło prawdziwy problem dla 

demokracji”, dodał kanclerz. Sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, świadczy o tym, że 

słowa Kohla okazały się prorocze. Korzyści związane z tymi strukturami polegają na tym, że  

pełnią one funkcję pewnego rodzaju filtra i forum dla dyskusji prowadzonych przez osoby 

o rozbieżnych oczekiwaniach i interesach. Wspomniane struktury gwarantują również 

minimalny poziom stabilności i wsparcia dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa. 

Zdecydowanymi zwolennikami tej tezy są również Steven Levitsky i Daniel Ziblatt. Po 

zakończeniu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych Demokraci i Republikanie doszli do 

porozumienia w kluczowych kwestiach, a zrzeszające ich partie pełniły funkcję filtrów 

pozwalających trzymać ekstremistów na dystans w ramach własnej grupy politycznej8. 

2. Jedną z przyczyn napotykanych przez nas problemów są z pewnością przemiany społeczno-

gospodarcze, które zachodzą w krajach zachodnich od lat 60. XX w. Nowe wyzwania pojawiły 

się wraz z wystąpieniem kryzysów naftowych, kryzysu państwa dobrobytu, nadejściem 

neoliberalizmu i globalizacji. Wydaje się, że narasta niepokój i niezadowolenie wśród 

wyborców, którzy szukają krótkoterminowych rozwiązań, często w oparciu o wielkie 

obietnice i wysuwanie postulatów sektorowych. 

3. Globalizacja jest faktem i ma wiele pozytywnych skutków: swobodę przemieszczania się przy 

niższych cenach biletów lotniczych, rozwój handlu, nowe możliwości, nową klasę średnią 

w krajach rozwijających się. Spowodowała ona jednak również negatywne skutki, 

przynajmniej dla niektórych części społeczeństwa i krajów o słabszej pozycji. Narastające 

nierówności w społeczeństwach, udokumentowane w niezliczonych badaniach (ale także 

czasami samo wrażenie narastania nierówności) doprowadziły do podziału społeczeństw 

i wywołały niechęć ze strony mniej uprzywilejowanych klas, w tym tracącej swą pozycję klasy 

średniej. Warto zauważyć, że w czasie powstania demokracji liberalnej jej wybrani 

przedstawiciele mogli dokonywać redystrybucji 5% PKB; obecnie jest to raczej około 

50% PKB. To powoduje, że ludzie są jeszcze bardziej niezadowoleni z tego, co postrzegają 

jako niesprawiedliwą redystrybucję.  

4. Jednym z rezultatów jest coraz większe odrzucenie elit, które są największymi beneficjentami 

otwartych granic i zglobalizowanego świata. Globalizacja wywołała obawy przed utratą praw  

obywatelskich oraz własnej „tożsamości” i autonomii. Demokracja funkcjonuje w ramach 

                                                             
8 Niestety, ceną tego wzajemnego porozumienia było pozbawienie Afroamerykanów ze stanów południowych praw 

publicznych. Początkiem końca tego kompromisu było przeforsowanie przez prezydenta Lyndona Johnsona 

przepisów wprowadzających program „Wielkiego Społeczeństwa” („Great Soci ety”), co pociągnęło za sobą 

radykalną zmianę krajobrazu politycznego i doprowadziło do rosnącej polaryzacji stanowisk między Demokratami 
tracącymi poparcie w stanach południowych a  partią Republikańską przejawiającą coraz wyraźniejsze tendencje 
prawicowe. 
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państw narodowych – ale co zrobić, gdy nie wydają się one dłużej zdolne do kierowania, 

podejmowania decyzji, czy też organizacji gospodarki według własnego uznania?  

5. Zmiany te z pewnością przyspieszyła rewolucja cyfrowa i rozwój nowych mediów 

społecznościowych. To dzięki nim jednostki mogą się ze sobą bezpośrednio komunikować 

i wyrażać złość i frustrację bez żadnych filtrów czy barier. Pozwalają one również ludziom 

w dowolnym regionie na świecie zobaczyć, jak żyją inni. Ponadto ułatwiają 

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i przekazów powodujących podziały, a tym 

samym manipulowanie procesem demokratycznym, czego przykładem jest skandal 

Cambridge Analytica.  

1.2.3 Rozwiązania 

Trudno jest wyciągnąć z tej analizy daleko idące wnioski. Już teraz jednak przestrzegamy przed tym, 

co można nazwać pozornie dobrymi rozwiązaniami. Jak powiedział kiedyś Einstein, „Każdy problem 

ma rozwiązanie, które jest oczywiste, proste i błędne”.  

Na tym etapie przedstawimy tylko kilka z nich wraz z towarzyszącymi im uproszczonymi hasłami:  

• demokracja bezpośrednia („To wina demokracji przedstawicielskiej”); 

• pokusa technokratyczna („To wina demokracji”); 

• populizm („To wina elit i ich przedstawicieli politycznych”); 

• demokracja nieliberalna („To wina opozycji i mniejszości”). 

Musimy być też świadomi aspektów kultury przebudzenia z hasłem „To wina innych, których trzeba 

uciszyć”, które również można określić jako uproszczenie.  

Chociaż obraz wyłaniający się z analizy wygląda nieco ponuro, to wynika to z faktu, że skupiliśmy się 

wyłącznie na wadach i słabościach naszego systemu oraz pewnych niepokojących tendencjach. Jest 

to warunek konieczny do zadawania właściwych pytań i ostatecznie sformułowania zaleceń 

dotyczących zreformowania naszej demokracji i dostosowania jej do współczesnego świata.  

1.3 Wyzwania związane ze spełnianiem oczekiwań ludzi 

Demokracja jest akceptowana, jeśli działa w określony sposób, a mianowicie gdy suwerenność 

i ostateczna władza są w rękach ludzi (demokracja oparta na uczestnictwie) i gdy zapewnia tym 

ludziom korzyści (demokracja oparta na rezultatach). Korzyści te mogą być materialne lub 

niematerialne. 

1.3.1 Rezultaty niematerialne  

Obywatele oczekują, że demokracja zapewni im wolność, możliwość uczestnictwa, reprezentację 

i równość – równe prawa dla wszystkich. Punktem wyjścia dla społeczeństwa demokratycznego jest 

istnienie różnych preferencji wśród jego obywateli. Wierzymy, że będzie ono w stanie wypracowywać 

porozumienia w sposób jak najbardziej inkluzywny. Społeczeństwa demokratyczne muszą być 

systemami współpracy. 
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Oczekuje się również, że rząd będzie podlegał zasadom praworządności, że będzie podejmował 

decyzje dotyczące dobra wspólnego zgodnie z preferencjami większości, jednocześnie uwzględniając 

interesy mniejszości, że będzie stale odpowiadał przed przedstawicielami obywateli i okresowo 

poddawał się ich ocenie oraz że w sposób pokojowy odda władzę, gdy straci zaufanie wyborców.  

W Europie gwarancje wolności, poszanowania praw jednostki i równego udziału w życiu politycznym 

charakterystyczne dla systemu demokratycznego są powiązane również z zapewnieniem 

bezpieczeństwa, w najszerszym znaczeniu bezpieczeństwa ludzi, oraz z oczekiwaniem postępu 

w zakresie równości społecznej. 

Jeśli chodzi o korzyści, jakich wymagamy od naszej demokracji, można postawić pytanie, czy Unia 

Europejska zwiększa ochronę swoich obywateli? Ochronę tę rozumiemy jako obronę ich swobód 

w ramach gwarancji bezpieczeństwa ludzkiego, zwracając przy tym uwagę na kwestię, czy sprzyja ona 

dobrobytowi społecznemu, czy też przeciwnie, niszczy stare krajowe ramy ochrony, nie przyczyniając 

się do powstania solidniejszych ram. Ponadto można zastanowić się nad tym, jak (i czy) UE może 

pomóc w rozładowaniu napięć wokół idei, że suwerenność jest obecnie zagrożona i w państwach, i na 

arenie międzynarodowej, oraz jak może przyczynić się do zwiększenia zdolności do podejmowania 

decyzji dotyczących wspólnego dobra w zglobalizowanym świecie.  

1.3.2 Rezultaty materialne 

Rezultaty materialne dotyczą systemu politycznego zapewniającego możliwości rozwoju, postępu 

materialnego, dążenia do szczęścia itp.  

Ochrona socjalna i równość społeczna wszystkich obywateli początkowo nie były elementami 

składowymi demokracji liberalnej, ale w szczególności w Europie od czasów powojennych stały się 

z nią nierozerwalnie związane. Dane i badania jakościowe wskazują jednak na długotrwałą tendencję 

spadkową, jeśli chodzi o postrzeganie przez społeczeństwo ochrony i spójności społecznej. Ten trend 

nasilił się po wielkim kryzysie gospodarczym z 2008 r. Co ważne, w tym kontekście UE jest odbierana 

jako czynnik globalizacji, a nie jako tarcza ochronna przed zagrożeniami związanymi z tym procesem 

i musi znaleźć sposoby i środki na poprawienie tego wizerunku. 

Mimo formalnego przestrzegania „europejskiego modelu społecznego” w najszerszym – 

i najsłabszym – znaczeniu tego wyrażenia, Unia nie jest konkretnie uznawana za jego obrońcę. 

Nierówności między polityką gospodarczą Wspólnoty, przede wszystkim jednolitym rynkiem z jednej 

strony, a rynkami pracy i krajowymi systemami ochrony socjalnej z  drugiej strony, są ogromne. 

Do tego dochodzi świadomość konkurowania w globalnej gospodarce z podmiotami, dla których 

wymiar społeczny nie jest czynnikiem, który należy brać pod uwagę. Wszyscy obywatele mogą 

obserwować, jak podmioty prywatne (i państwa), które zgromadziły ogromne zasoby finansowe 

w sposób, który w UE byłby zwyczajnie niezgodny z prawem, uzyskały również uprawnienia do 

definiowania tendencji gospodarczych lub ustanawiania nowych warunków na rynku pracy. Niektóre 

z nich, pochodzące z krajów dyktatorskich i państw o nagannych standardach etycznych, zawłaszczyły 

sobie nawet sektory o wysokiej wartości symbolicznej, takie jak kultura i sport.  
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Sprostanie wyzwaniom związanym z zarządzaniem globalizacją i poprawą naszej stosunkowo dobrej 

pozycji w wielobiegunowym świecie wymaga większej siły. Przypisanie poziomowi UE kompetencji 

i zdolności musi być zagwarantowane w przypadku, gdy wyniki można osiągnąć jedynie na tym 

poziomie lub gdy konieczne jest podjęcie dodatkowych działań na poziomie UE (w kontekście 

kompetencji dzielonych) w celu osiągnięcia uzgodnionych celów.  Wykorzystanie wszystkich 

znacznych zasobów przewidzianych w traktatach pozwoliłoby na osiągnięcie istotnych postępów. 

Przyjęty w ostatnim czasie Europejski filar praw socjalnych dla wszystkich obywateli Unii jest 

pierwszym krokiem w tym kierunku. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu to jedne 

z największych osiągnięć UE, ale powstrzymanie globalnego ocieplenia będzie wymagało jeszcze 

szerzej zakrojonych wspólnych starań na wszystkich poziomach niż w przypadku jakiegokolwiek 

innego wyzwania środowiskowego i przysporzy nowych wyzwań dla naszych procesów 

demokratycznych, nie wspominając już o działaniach niezbędnych w pozostałych częściach świata.  

Po raz pierwszy w tym stuleciu poważny kryzys, pandemia COVID-19, może stanowić okazję do 

poczynienia postępów. Wewnętrzna solidarność na arenie międzynarodowej została wzmocniona, 

wspólne zarządzanie dostępem do szczepień może okazać się udanym przedsięwzięciem. Decyzje 

gospodarcze służące wsparciu odbudowy są bezprecedensowe pod względem ilościowym, jak 

również instytucjonalnym i politycznym. Unia strategicznie promuje jakościowy skok w kierunku 

modelu zrównoważonego rozwoju zgodnego z celami zrównoważonego rozwoju ONZ wokół cyfrowej 

i ekologicznej agendy, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo ludzi, a tym samym potencjalnie 

wspiera legitymację europejskiego modelu wielopoziomowego. Międzynarodowy wymiar takiej 

agendy jest obecnie definiowany zarówno na szczeblu politycznym, jak i poprzez przydział środków 

w ramach nowego jednolitego funduszu na rzecz działań zewnętrznych i rozwoju (ISWMR – „Globalny 

wymiar Europy”).  

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o wpływie i wynikach. Sukces wyraźnie przyczyniłby się do 

zwiększenia zdolności naszego systemu demokratycznego do osiągnięcia większego wspólnego dobra 

w zglobalizowanym świecie, natomiast porażka poważnie podważyłaby wiarygodność Unii.  

Aby zapewnić ten sukces, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wpływ proponowanego 

działania na sprawiedliwość społeczną. Jak dotąd jest to jednak najsłabsze ogniwo tego łańcucha.  

Poprawa wielopoziomowego sprawowania rządów w Unii Europejskiej może umocnić ją jako system 

demokratyczny. Sprawowanie rządów ma do odegrania pewną rolę; sieci mogą być rozszerzane 

i (proaktywnie) wzmacniane. To z kolei może pomóc w zmniejszeniu kosztów uczestnictwa i wesprzeć 

demokrację w UE. Zasada pomocniczości musi działać zarówno oddolnie, jak i odgórnie, aby 

przynieść rezultaty, jakich oczekuje się od takiej demokracji.  Miarą europejskiej demokracji będz ie 

spełnienie obietnicy zapewnienia zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju w zglobalizowanym 

świecie, w tym ochrony socjalnej.  
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1.4 Wyzwania cyfrowe 

Jak każdy inny system, w którym uczestniczą ludzie, demokracje w dużym stopniu zależą od zdolności 

komunikowania się. Postępy w technologii komunikacyjnej poczynione w przeszłości miały istotny 

wpływ na sposób organizacji społeczeństw ludzkich. Papier, prasa i środki masowego przekazu 

odegrały zasadniczą rolę w powstaniu i funkcjonowaniu demokracji. Tak jest również współcześnie: 

obecnie internet oferuje zupełnie inne sposoby komunikowania się, a to stwarza nowe wyzwania dla 

naszych systemów demokratycznych. 

1.4.1 Wypracowanie zgody 

Funkcją każdego systemu politycznego jest umożliwienie pokojowej, dobrowolnej współpracy grupy  

(która jest spójna wewnętrznie i ma wspólny interes), tak aby jak najwięcej zasobów ludzkich było 

ukierunkowanych na rozwój społeczności i aby jak najmniej osób było bezczynnych lub zajętych 

nieproduktywną pracą. Bezczynni są ci, których zdolności i talenty nie są wykorzystywane. 

Nieproduktywne działania to przymus, konflikt wewnętrzny, niezbędne i istotne tłumienie konfliktów 

(np. policja) oraz konieczne i ważne rozwiązywanie konfliktów (w tym system wymiaru 

sprawiedliwości). 

Do niedawna główne efekty ludzkiej współpracy miały charakter materialny i dotyczyły takich działań, 

jak produkcja żywności i paliw oraz wytwarzanie towarów. Społeczeństwa zorganizowały się, by 

zmaksymalizować wydajność tych działań i stworzyły instytucje – takie jak grupy, plemiona, wioski, 

państwa-miasta, imperia, państwa narodowe i unie państw – aby umożliwić dobrowolną współpracę 

w osiąganiu tych celów. Demokracja jest taką instytucją. Pomaga w osiąganiu tych celów poprzez 

realizację trzech zadań: gwarantowanie poszanowania zestawu wartości, zapewnianie organizacji 

i funkcjonowania władzy politycznej oraz zaspokajanie potrzeb obywateli.   

Wszystkie te instytucje są integrowane, koordynowane i zarządzane przy pomocy komunikacji – 

poprzez udostępnianie lub wymianę informacji. Mity, legendy, religia i kultura to informacje, które 

integrują wartości w społeczeństwie. Zwyczaje, kalendarze i komunikacja między członkami 

społeczeństwa umożliwiają koordynację działań w społeczeństwie. Przepisy, dekrety i decyzje to 

informacje, dzięki którym możliwe jest zarządzanie w społeczeństwie.  

Z tego powodu innowacje w zakresie środków komunikacji mają wpływ na tworzone przez ludzi 

instytucje – nie tylko na ich wielkość, ale też na ich rodzaje. Rewolucja intelektualna starożytnej 

Grecji nie byłaby możliwa bez umiejętności spisywania myśli poprzednich pokoleń, aby następne 

mogły się nimi kierować. Powstanie Cesarstwa Rzymskiego nie byłoby możliwe bez sieci dróg, które 

umożliwiały szybkie przemieszczanie się wojsk i transport zboża, ale także przepływ pieniędzy, 

wiadomości, informacji handlowych, ewangelii chrześcijańskiej i oczywiście rozkazów. Rewolucja 

Gutenberga zapewniła technologię umożliwiającą rozwój demokracji na większą skalę.  

Demokracja jest niezwykle skutecznym sposobem organizacji społeczeństwa, ponieważ zapewnia 

zgodę na poddanie się rządom i tym samym minimalizuje koszty ogólne wynikające z użycia siły. 

Zgoda wymaga komunikacji – informowania rządzących o sprawach i problemach rządzonych, a także 

powiadamiania rządzonych o pomysłach, planach i decyzjach rządzących oraz umożliwienia im 

udziału w podejmowaniu decyzji. Jak jasno wynika z teorii informacji, wspólne wartości, kontekst 
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i obszary zainteresowania ułatwiają komunikację. Jeżeli więcej osób jest lepiej poinformowanych, 

można zaangażować więcej zasobów umysłowych. Informacje i komunikacja mogą jednak również 

powodować i nasilać sprzeciw. W związku z tym swobodna i otwarta dyskusja jest istotna, aby 

skonfrontować różne idee i poglądy, tym bardziej w społeczeństwach o rozbudowanej komunikacji9. 

Ze względu na mniej rozwinięte formy technologii informacyjnej wczesne procesy demokratyczne 

ograniczały się do małych społeczności i grup, przykładem mogą tutaj być decyzje o tym, który 

rzemieślnik będzie przewodniczył danemu cechowi. Wraz z wynalezieniem niedrogiego papieru 

i druku, struktura rządząca mogła zacząć funkcjonować na podstawie wiarygodnej dokumentacji, 

pisemnych decyzji, przejrzystych protokołów itp. Struktury hierarchiczne w demokracji 

przedstawicielskiej mogły korzystać z niezawodnej komunikacji między różnymi poziomami. Ponadto 

ludzie byli lepiej poinformowani i można było stworzyć szerszy wspólny kontekst i obszar 

zainteresowania niż było to możliwe w przypadku korzystania z przekazu ustnego. Ludzie mogli być 

również informowani za pomocą pisanych praw i kodeksów (sprawy ogólne), książek (wiedza ogólna) 

i gazet (bieżące wydarzenia). Dopiero gdy papier i druk stały się powszechnie dostępne, systemy 

polityczne w Europie zaczęły się zmieniać ze średniowiecznych, arystokratycznych, feudalnych, 

hierarchicznych systemów w duże systemy demokratyczne.  

Demokracja wymaga dobrej komunikacji pionowej – między rządzonymi, rządzącymi i warstwami 

pośrednimi. Demokracja wymaga także dobrej komunikacji poziomej między wszystkimi członkami 

społeczeństwa w celu stworzenia wspólnego kontekstu i obszaru zainteresowania. Technologie 

skupione wokół papieru, prasy i tradycyjnego przekazu medialnego zapewniały oba te wymiary.  

Internet początkowo stanowił jeszcze większą obietnicę tego procesu demokratyzacji. Kiedy zaczął się 

rozwijać w hipisowskiej atmosferze południowej Kalifornii, wydawało się, że stwarza perspektywę 

pewnego rodzaju utopii technologicznej, w której odpowiednio poinformowani i dobrze 

skomunikowani obywatele mogą wykorzystywać technologię do uczynienia demokracji bardziej 

bezpośrednią, do lepszego komunikowania się między sobą i ze swoimi przedstawicie lami oraz do 

bardziej bezpośredniego wyrażania swoich preferencji. Internet rzeczywiście częściowo to zapewnił; 

obywatele mogą być zdecydowanie lepiej poinformowani, mogą łatwiej kontaktować się z innymi 

i mogą też podejmować znacznie bardziej świadome decyzje. Początkowe obietnice utopii 

technologicznej tak naprawdę nie zostały jednak spełnione.  

1.4.2 Demokracja w epoce papieru 

Papier i prasa drukarska były rzadkością. Niedostateczny dostęp do komunikacji powodował z jednej 

strony wzrost jakości, a z drugiej wzrost spójności. Nie każdy mógł wydawać książki czy występować 

w telewizji. To mogli robić tylko nieliczni – najlepiej elity. System selekcjonerów informacji – 

redaktorów – dbał o to, by jedne pomysły były drukowane, a inne nie. Każdy mógł mieć jeden głos, 

ale nie każdy miał możliwość wpłynąć na ten głos. Niedobór – ograniczona liczba gazet, kanałów 

telewizyjnych i stacji radiowych – również przyczyniał się do spójności. Tylko środki masowego 

przekazu były w stanie stworzyć wspólny obszar zainteresowania i wspólny kontekst – cały naród 

oglądał te same wiadomości telewizyjne i miał mniej więcej takie samo wyobrażenie o tym, co się 

działo. 

                                                             
9 Habermas nazywa to „dyskursywną teorią demokracji” – https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008 . 

https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008
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Informacja i komunikacja są koniecznym,  ale nie wystarczającym warunkiem powstania demokracji. 

Scentralizowane wykorzystanie technologii informacyjnej wzmacnia również centralnie kierowane 

reżimy niedemokratyczne, przynajmniej do czasu, gdy siła technologii nie będzie dostępna dla „ludu”, 

a „lud” nie będzie chciał z niej korzystać. Ta gotowość może być jednak różna w różnych kulturach. 

Jest ona wyraźniejsza w zbiorowościach bardziej indywidualistycznych, takich jak społeczeństwa 

zachodnie, a mniej widoczna w bardziej kolektywistycznych społeczeństwach Azji.  

Ponadto ograniczona komunikacja sprzyjała demokracji przedstawicielskiej . Obywatele mogli 

komunikować się bezpośrednio z warstwami rządzącymi tylko sporadycznie, np. poprzez referenda 

i wybory. Komunikacja bogatsza w treść ograniczała się do przedstawicieli. Stworzyło to moż liwość 

filtrowania pomysłów i, jak można było mieć nadzieję, merytokratycznego wyboru tych 

przedstawicieli. 

W demokracji rzeczywiście każda osoba ma jeden głos, ale informacje mające na niego wpływ są 

dostarczane przez elitę medialną, która ściśle współpracuje z elitą polityczną. Za zgodą ludu i na mocy 

jego decyzji demokracja była w rzeczywistości zarządzana przez sojusz elit intelektualnych 

i politycznych. Demokracja stworzyła niejako jedną przestrzeń komunikacyjną, w której ludzie mówią 

tym samym językiem i mają dostęp do tych samych informacji. Wszystkie te czynniki umożliwiły 

wspólną dyskusję wspólnoty demokratycznej. 

Dzięki merytokratycznemu wyborowi ludzi i idei możliwe było powstanie reprezentatywnych 

systemów demokratycznych, w których to naród jest suwerenem, ale w których nadal występuje 

pozytywny wybór zarówno ludzi, jak i idei odgrywających wiodącą rolę. Skąpa i redagowana za 

pomocą ograniczonej liczby kanałów komunikacja wspierała także model stabilnych i stosunkowo 

dużych partii politycznych, z których każda miała dostęp do kilku środków przekazu o zgodnej 

ideologii. Nie był to jednak system ani doskonały, ani w pełni sprawiedliwy.  

1.4.3 Demokracja w epoce cyfrowej 

Internet zastępuje niedostatek informacji i komunikacji – który był kluczowym elementem 

pozytywnego wyboru w systemach demokratycznych – ich nadmiarem. Każdy nadal ma jeden głos, 

ale każdy może mieć także jedną stację telewizyjną (YouTube), jedną gazetę ( WordPress) i może być 

redaktorem (polecającym teksty na Facebooku). Symbioza dawnych partii politycznych i dawnych 

mediów należy już w znacznym stopniu do przeszłości, podobnie jak struktury hierarchiczne 

i merytokratyczny wybór, które były wynikiem dyskusji we wspólnej przestrzeni komunikacyjnej; 

zniknął też system, w którym więcej do powiedzenia miały osoby o większych możliwościach. Istnieje 

jednak pewien wyjątek: firmy technologiczne mają obecnie bezprecedensową władzę.  

Internet spowodował, że komunikacja i dostęp do informacji stały się kwestią indywidualną, a przez 

to przyczynił się do dalszego rozpadu społeczności, które stanowiły podstawowe elementy 

społeczeństw większe niż rodzina. Coraz mniejsza jest potrzeba osadzenia jednostki w realnej 

społeczności, takiej jak wieś czy związek zawodowy w lokalnym zakładzie, aby uzyskać pomoc 

i wsparcie lub ich udzielać. Internet doprowadził również do powstania nierówności między osobami 

dysponującymi umiejętnościami cyfrowymi, głównie osobami młodymi i profesjonalistami z obszarów 

miejskich, a osobami starszymi, często pochodzącymi z obszarów wiejskich i niepotrafiącymi 

korzystać z technologii cyfrowych. 
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Ponadto internet niszczy pojęcie odległości i wymiaru lokalnego. Dawniej ludzie komunikowali się 

z osobami ze swojej wsi, parafii, dzielnicy miasta lub klasy społecznej. Dzięki środkom masowego 

przekazu przestrzeń komunikacyjna została rozszerzona na osoby posługujące się tym samym 

językiem, ale internet znosi również te granice. Komunikacja z osobami przebywającymi w budynku 

obok jest obecnie równie łatwa jak komunikacja z osobami znajdującymi się na innym kontynencie. 

Nawet bariera językowa znika dzięki tłumaczeniom automatycznym i tłumaczeniom w czasie 

rzeczywistym. 

Internet nie tylko zakłóca funkcjonowanie mediów, ale także przyczynia się do zakłócania 

działalności partii politycznych, które już wcześniej doświadczały problemów w związku ze zmianami 

w strukturach społecznych społeczeństw przemysłowych. Partie polityczne w rzeczywistości również 

są organizacjami opartymi na informacjach. To właśnie poprzez informacje (biuletyny, programy, 

przemówienia itp.) są one zakładane i dzięki nim funkcjonują. Przejawem kryzysu demokratycznej 

partii politycznej jest malejące poparcie dla partii tradycyjnych (w systemach proporcjonalnych) oraz 

łatwość tworzenia nowych partii politycznych.  

Spersonalizowane algorytmy (wspomagane przez szeroko rozpowszechnione i szybko rozwijające się 

formy sztucznej inteligencji), które określają sposób wykorzystania mediów i wiadomości przez daną 

osobę (często na zasadzie odbijania jej własnych poglądów), mogą poważnie zagrozić opracowanemu 

przez Habermasa pojęciu sfery „publicznej” i „wspólnej”, w istocie grożąc jej dalszą „bałkanizacją”. 

Tendencje te nasila nadmiar informacji, który utrudnia wybór wiarygodnych źródeł i może 

powodować dezorientację. 

Merytokratyczne elity umysłowe, które miały większe prawo głosu w tradycyjnych demokracjach, 

zostały osłabione. Osoby, które mogą kierować społeczeństwem zgodnie z własnymi wartościami 

i przekonaniami, to obecnie nieliczni liderzy dużych firm internetowych. Zmieniając swoje algorytmy 

i edytując kanały informacyjne w serwisach takich jak Facebook, Twitter i YouTube, a także 

dostosowując wyniki wyszukiwania w Google, mogą popychać społeczeństwa w kierunku, który 

uznają za stosowny. Przynajmniej w UE należy wprowadzić regulacje, aby złagodzić ten wpływ 

i kontrolować ich władzę. Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych są krokiem w tym 

kierunku. 

Obecna sytuacja nie jest niczym nowym – elity zawsze miały możliwość kształtowania kultury danego 

społeczeństwa poprzez mianowanie redaktorów mediów oraz finansowanie dzieł kultury i sztuki. Do 

tej pory jednak członkami tych elit były osoby silnie zakorzenione w społecznościach lokalnych i życiu 

społecznym miast lub państw. Współczesne elity wpływu to natomiast kilku przedsiębiorczych 

potentatów internetowych, którzy za pomocą kilku zmian w algorytmie mogą wpływać na wybory 

i politykę. 

Kiedy w przeszłości dochodziło do radykalnej zmiany środków komunikacji, takiej jak rewolucja 

Gutenberga, istniejące struktury hierarchiczne i elity mogły być kwestionowane. Następstwem tego 

nie było jednak zniknięcie tych dwóch instytucji społecznych, lecz ich restrukturyzacja. Natomiast 

cywilizacja internetu nie wypracowała jeszcze nowej infrastruktury dla demokracji i nie znalazła 

sposobów na uporządkowanie idei i ludzi według ich wartości merytorycznych. W międzyczasie 

rzetelna debata publiczna musi być wspierana przez propagowanie wysokiej jakości mediów, 
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w których jest więcej miejsca na wypowiedzi ekspertów i fakty niż na opinie laików. Media 

społecznościowe musi uzupełniać, odgrywając większą rolę, prasa profesjonalna.  

 

1.4.4 Analiza SWOT 

Infrastruktura komunikacji, która tradycyjnie stanowiła podstawę społeczeństw demokratycznych 

i umożliwiała funkcjonowanie demokracji, uległa drastycznej zmianie. Mało prawdopodobne jest, by 

zmianę tę można było odwrócić. Poniżej przeanalizowano nowe środowisko komunikacyjne, które 

powstało w wyniku rewolucji cyfrowej: 

Mocne strony 

Duża ilość informacji, dostęp do wiedzy dla wszystkich. 

Łatwa komunikacja ze wszystkimi. 

Prosty sposób badania opinii publicznej. 

Brak kontroli nad pomysłami. 

Słabe strony 

Brak kontroli nad mediami. 

Brak wyboru w drodze reprezentacji. 

Dezinformacja. 

Bańki informacyjne. 

Zniszczenie wspólnych przestrzeni do dyskusji. 

Rozdrobnienie społeczeństwa i  brak osobistej 
odpowiedzialności. 

Autorytaryzm „Wielkiego Brata”. 

Możliwości 

Lepiej poinformowani ludzie biorą na siebie większą 
odpowiedzialność osobistą. 

Demokracja bezpośrednia, referenda przeprowadzane 
drogą elektroniczną, konsultacje publiczne. 

Partycypacyjne sprawowanie rządów. 

Współpraca i  tworzenie sieci kontaktów w wymiarze 
globalnym. 

Tworzenie społeczności światowej. 

Zagrożenia 

Koncentracja władzy w kilku przedsiębiorstwach. 

Technologia jako narzędzie miękkiego 
autorytaryzmu. 

„Nowy wspaniały świat”. 

Wykorzystanie technologii do wspierania anarchii.  

Utrata równowagi w społeczeństwie pomiędzy sferą 
publiczną i  prywatną, wymiarem lokalnym i 
globalnym. 

 

Internet sprawił, że obywatele mają dostęp do większej ilości informacji i większej wiedzy niż 

kiedykolwiek wcześniej. Daje to obywatelom władzę, ale czują oni również, że ta „władza” jest 

złudzeniem wynikającym z iluzorycznego poczucia, że są poinformowani i mają wiedzę. Istnieje zatem 

ryzyko, że wspólna przestrzeń do dyskusji w ramach państwa narodowego zostanie zastąpiona przez 

zindywidualizowaną konsumpcję informacji i tworzenie grup osób o podobnych poglądach 

w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do społeczności historycznych „bańki” 

internetowe nie tworzą poczucia przynależności, obowiązku czy odpowiedzialności, które 
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stanowiłyby podstawę solidarności i zaufania między członkami, gdzie suma tego zaufania byłaby 

podstawą zaufania w większych społecznościach. Wspólny kontekst jest osłabiony, obszar wspólnego 

zainteresowania jest mniejszy, a przestrzeń narodowa lub językowa nie wyznacza już wyraźnych 

granic. Nowe struktury hierarchiczne i elity jeszcze się nie ukształtowały.  

Musimy zrozumieć wyzwania, w obliczu których stoimy. Znikają społeczności krajowe, regionalne 

i lokalne, które podtrzymywały wartości leżące u podstaw demokracji. Demokracje same muszą 

chronić wartości, które stanowią ich podstawę. Jednak pomimo tych bardziej negatywnych 

konsekwencji pojawienia się internetu, możliwości są ogromne. Internet znacząco usprawnił 

współpracę w niemal każdej dziedzinie, od nauki po sztukę. Musimy znaleźć sposoby na jego 

właściwe wykorzystanie także w sferze politycznej.  

1.5 Wyzwania jako możliwości 

Nazywanie każdego kryzysu szansą jest utartym frazesem, ale w przypadku systemów reagowania 

rzeczywiście tak jest. Demokracja jest systemem politycznym, w którym wyraźnie uznaje się, że 

użycie siły należy ograniczyć do minimum, a rządzący powinni być „z ludu i dla ludu”. 

W demokratyczne struktury polityczne i struktury sprawowania rządów wpisane jest założenie, że 

system powinien umożliwiać reagowanie na naciski i wyzwania. Oznacza to, że demokracja od 

początku swojego istnienia przystosowuje się do wyzwań. Chociaż niektóre zasady pozostały 

niezmienione od czasów rewolucji angielskiej, amerykańskiej czy francuskiej, współczesna polityka 

drastycznie różni się od tej sprzed trzystu czy czterystu lat. Daje to podstawy do optymistycznego 

myślenia o tym, jak demokracje mogą się dostosować do wyżej wymienionych wyzwań. Co nie mniej 

ważne, Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest wyrazem dążenia do udoskonalenia demokracji 

w Europie i sprostania tym wyzwaniom. 

W szczególności wyzwanie cyfrowe – przez niszczenie koncepcji przestrzeni, odległości i społeczności 

lokalnej – może być postrzegane jako powodujące dezaktualizację wymiaru lokalnego i regionalnego. 

Proces indywidualizacji społeczeństwa zachodniego nastąpił jednak znacznie wcześniej wraz 

z migracją ze wsi i małych miasteczek do miast i pojawieniem się bezosobowych usług społecznych, 

które zastąpiły lokalne organizacje charytatywne, pomoc sąsiedzką i szerszą spójność rodzinną. Jeżeli 

media społecznościowe cokolwiek nam pokazały, to jest to potrzeba ludzi do łączenia się z innymi, do 

nawiązywania kontaktów towarzyskich. Wymiar rewolucji cyfrowej związany z mediami 

społecznościowymi ma wiele braków, ale to dowodzi, że ludzie nadal chcą utrzymywać kontakty 

z innymi ludźmi. 

Cyfrowy aspekt Konferencji w sprawie przyszłości Europy pokazuje, jak można wykorzystywać 

internet, by dotrzeć do ludzi, pokonując dystans pionowy i hierarchiczne struktury władzy, a także 

dystans poziomy, geograficzny i językowy między mieszkańcami Europy. Wszystkie organizacje, ale 

być może w szczególności KR, mogłyby oprzeć się na ludzkiej potrzebie nawiązywania kontaktów 

i zaproponować cyfrową warstwę społeczności, której podstawą byłaby doskonała sieć lokalnych 

i regionalnych struktur politycznych. Jeden z prekursorów informatyki, Marvin Minsky, powiedział, że 

„komputer jest jak skrzypce”. Zależy od grającego i od tego, jak ten go wykorzysta. Sprawdza się to 

również w przypadku internetu, sprawowania rządów i polityki. Potrzebna jest nowa infrastruktura 

internetowa dla naszej demokracji, ale nie powstanie ona sama z siebie. Jest to zadanie wymagające 
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badań w dziedzinie technologii i nauk społecznych, ale także praktyki doświadczalnej i odwagi 

politycznej oraz inicjatyw takich jak obecny europejski plan działania na rzecz demokracji.  

W tym kontekście edukacja ma do odegrania istotną rolę w pogłębianiu zrozumienia i rozwoju 

demokracji dzięki nauczaniu i badaniom. Uniwersytety w szczególności są wynalazkiem europejskim, 

który rozprzestrzenił się na cały świat, i są one „naturalnie” europejskie pod względem 

praktykowania i nauczania obywatelstwa europejskiego. Podczas pandemii COVID-19 w ostatnim 

czasie odkryliśmy na nowo podstawową wartość prawdy i nauki, a biorąc pod uwagę nowe 

wyzwania, w obliczu których stoi demokracja, na uniwersytetach spoczywa jeszcze większa 

odpowiedzialność za przeciwstawianie się próbom podważania nieustannego poszukiwania prawdy, 

wartości nauki oraz znaczenia rozumu i swobody badań naukowych. Nasza cywilizacja opiera się na 

tych podstawowych wartościach, a edukacja jest sposobem na zapewnienie ich ochrony.  
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2 INTEGRACJA EUROPEJSKA: UDANY 
EKSPERYMENT W DZIEDZINIE DEMOKRACJI 
W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ 

2.1 Wstęp 

W poprzednim rozdziale omówiono demokrację w ujęciu ogólnym. Teraz czas przejść do bardziej 

szczegółowej kwestii, jaką jest demokracja europejska. W skład Unii Europejskiej wchodzą państwa 

demokratyczne. Demokratyczny charakter tych państw jest tym, co nazywamy „demokracją 

w Europie”. Na szczeblu krajowym dominującym modelem organizacji demokratycznej w Europie jest 

system parlamentarny, w którym rządy powstają na podstawie większości wybranej w parlamencie. 

Jednocześnie państwa członkowskie przyjęły różne sposoby organizowania demokracji lokalnej 

i regionalnej, w zależności od tego, czy są to państwa federalne czy unitarne oraz w jakim stopniu są 

one zregionalizowane i zdecentralizowane. Zastosowanie ma tutaj ogólny opis demokracji 

przedstawicielskiej: sposób organizacji demokracji na szczeblu krajowym i niższym niż krajowy leży 

w gestii samych państw członkowskich. Ponieważ jednak są one również częścią europejskiego 

systemu sprawowania rządów, sposób, w jaki te szczeble odnoszą się do UE, jest także przedmiotem 

powszechnego zainteresowania w Europie.  

Skupiamy się tu przede wszystkim na tym, jak demokratyczna jest sama Unia Europejska i co 

nazywamy „demokracją Europy”. Aby to ocenić, należy przeanalizować podstawy i rozwój UE jako 

systemu politycznego i systemu sprawowania rządów. W związku z tym w pierwszej części tego 

rozdziału omówiono sposób, w jaki projekt integracji europejskiej, powstały po II wojnie światowej, 

przyniósł nowe spojrzenie na stosunki między państwami. Integracja europejska została zbudowana 

w oparciu o wartości i koncepcje demokracji liberalnej, prawa człowieka i zasady praworządności. 

W drugiej części przeanalizowano, w jaki sposób sama UE funkcjonuje jako swego rodzaju 

„demokracja ponadnarodowa” i jakie wyzwania stoją przed nią obecnie. Podsumowując, sugeruje się, 

że na przestrzeni lat UE rozwinęła nowy, zaawansowany system sprawowania rządów 

demokratycznych, który jest unikalny w skali światowej i który opiera się na dwoistym charakterze 

UE: unii państw i narodów.  

2.2 Charakter integracji europejskiej 

2.2.1 Nowy początek po II wojnie światowej  

Unia Europejska została utworzona po II wojnie światowej, aby położyć kres powtarzającym się 

konfliktom zbrojnym między państwami europejskimi i zbudować podstawy coraz ściślejszych 

związków między narodami Europy w oparciu o poszanowanie praw człowieka i demokrację oraz 

rozwój dobrobytu gospodarczego. Państwa europejskie od wieków prowadziły między sobą wojny. 

Na przestrzeni 75 lat Niemcy i Francja zmierzyły się ze sobą w wojnie francusko-pruskiej, I wojnie 

światowej i II wojnie światowej. Zginęły miliony ludzi i doszło do ogromnych zniszczeń materialnych. 
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Narodziny stalinizmu, faszyzmu i nazizmu zniszczyły wszelkie koncepcje praw człowieka i demokracji. 

Europa stała się areną ludobójstwa. 

Jeszcze przed zakończeniem wojny wraz z klęską Niemiec i Japonii w 1945 r. myśliciele zastanawiali 

się, jaka Europa powinna zastąpić tę, która doprowadziła do kataklizmu, zniszczenia 

i niewyobrażalnego cierpienia. Wśród nich byli tacy, którzy nawiązywali do ideałów politycznych 

Ruchu Europejskiego, który od XIX w. szerzył wizję Europy opartej na coraz ściślejszej unii jej 

narodów. Ojcowie integracji europejskiej, Robert Schuman, Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi, 

wywodzili się z tego ruchu i po wojnie mieli możliwość wcielenia swojej wizji w życie. W tych 

dążeniach wspierał ich Francuz Jean Monnet, który dzięki swoim technokratycznym umiejętnościom 

przyczynił się do realizacji wizji ojców integracji europejskiej. Pomysł Monneta polegał najpierw na 

objęciu materiałów niezbędnych do prowadzenia wojny – węgla, stali i energii jądrowej – kontrolą 

ponadnarodowego organu, Wysokiej Władzy, prekursora obecnej Komisji Europejskiej, ściśle 

współpracującego z Radą Ministrów złożoną z przedstawicieli rządów państw członkowskich. 

Doprowadziło to do utworzenia na początku lat 50. XX w. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.   

Bardziej radykalne idee były przedmiotem wczesnych debat, w tym idee europejskich federalistów, 

takich jak Alexandre Marc i Denis de Rougemont, którzy postrzegali jedność europejską jako aspekt 

szerszej rewolucyjnej transformacji społeczeństw europejskich na wzór personalistyczny i radykalnie 

federalistyczny (co określali mianem fédéralisme intégral), ale zostały one odrzucone jako zbyt 

rewolucyjne przez wiodących mężów stanu tamtych czasów. Odrzucenie Europejskiej Wspólnoty 

Politycznej i Europejskiej Wspólnoty Obronnej przez francuskie Zgromadzenie Narodowe w 1954 r. 

położyło kres wszelkim ideom dążenia do modelu Stanów Zjednoczonych Europy. Konferencja 

mesyńska w 1955 r. położyła nacisk na integrację gospodarczą, co doprowadziło do utworzenia dwa 

lata później Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz 

podpisania traktatów rzymskich. Od tego czasu napięcie między elementami ponadnarodowymi 

i międzyrządowymi pozostaje cechą charakterystyczną integracji europejskiej. Wrócimy jeszcze do 

stopniowego rozwoju nowego modelu europejskiego, który jest nowatorskim połączeniem obu 

elementów.  

2.2.2 Integracja oparta na wartościach i praworządności 

Niezależnie od konfiguracji propagowanej przez poszczególne strony i bez względu na zmienny 

przebieg integracji europejskiej projekt ten opierał się na kilku charakterystycznych cechach 

wspólnych dla państw europejskich. Wśród nich można wymienić grecko-rzymskie dziedzictwo prawa 

i filozofii, judeochrześcijańskie rozumienie godności osoby ludzkiej oraz przeformułowanie tych 

wartości w czasach reformacji, oświecenia i rewolucji przemysłowej. Niestety łączyły się z nimi także 

doświadczenia nieustannych wojen, o których była mowa powyżej.  

Unia Europejska przyczyniła się do zakończenia tych powracających konfliktów, wojen i represji. 

Prawdopodobnie jest to jej największy sukces. Od 1945 r. w Europie Zachodniej nie doszło do żadnej 

poważnej wojny. W istocie UE w znacznym stopniu przyczyniła się do zakończenia kilkusetletniego 

konfliktu w Irlandii Północnej i odegrała istotną rolę w przekształceniu południowoeuropejskich 

dyktatur – Hiszpanii, Portugalii i Grecji – w demokracje. Przyczyniła się również w istotny sposób do 

zakończenia wojen na Bałkanach w latach 90. XX w. w tym sensie, że przystąpienie do pokojowej 

i dobrze prosperującej UE było silną motywacją dla członków byłej Jugosławii. Ponadto UE miała 
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znaczący udział w kształtowaniu modelu byłych państw komunistycznych w Europie Wschodniej 

i Środkowej po upadku Związku Radzieckiego na początku lat 90. XX w.   

UE miała jednak na celu coś więcej niż tylko zapewnienie pokoju, mimo że był to niezwykle ważny 

element. Poza zagwarantowaniem, by nigdy więcej nie doszło do europejskiej wojny, wielką moralną 

wizją ojców integracji europejskiej było propagowanie praw człowieka, praworządności i demokracji 

liberalnej w oparciu o koncepcję absolutnej godności każdego człowieka. Koncepcja  godności 

człowieka została zniszczona przez nazizm i faszyzm, ale także przez komunizm. Narzucone przez 

ZSRR „demokracje ludowe” były dalekie od demokracji. Prawdziwe demokracje wymagają 

funkcjonującego systemu prawa i praw człowieka. Utworzona w 1948 r. Rada Europy zapewniła 

podstawy tych koncepcji, ustanawiając różne konwencje i karty, ale Unia Europejska poszła o krok 

dalej i ustanowiła swój własny system prawny za pomocą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.  

Model postępu gospodarczego i społecznego 

Model europejski zapewnił również dobrobyt gospodarczy i solidarność. Nie ma wątpliwości, że 

odbudowa Europy po wojnie przy wsparciu środków w ramach Planu Marshalla położyła podwaliny 

pod rozwój państw dobrobytu w okresie powojennym. Odbudowa ta początkowo sprzyjała temu, co 

Alan Milward nazwał „europejskim ratunkiem dla państwa narodowego”. Państwa narodowe 

rzeczywiście nadal istniały jako państwa demokratyczne, a UE gwarantowała ich dalsze istnienie. Ale 

państwa, które stworzyły nowe ugrupowanie w samym sercu Europy – tzw. pierwotna szóstka – 

również pomagały sobie nawzajem w rozwoju i dążeniu do dobrobytu. Było to tak atrakcyjne, że 

Wspólnota przyciągnęła kolejne państwa i zaczęła się powiększać, począwszy od Wielkiej Brytanii, 

Irlandii i Danii w 1973 r., poprzez Grecję w 1981 r., Hiszpanię i Portugalię w 1986 r., Austrię, Finlandię 

i Szwecję w 1995 r., a od 2004 r. otworzyła się na Europę Środkową i Wschodnią, Cypr, Maltę, 

Rumunię, Bułgarię i Chorwację. Przynależność do UE była postrzegana jako recepta  zarówno na 

przekształcenie się w demokrację, jak i na dobrobyt i ochronę socjalną.   

Integracja europejska była zatem potężnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi społecznemu 

i gospodarczemu. Nie ulega wątpliwości, że utworzenie jednolitego rynku w 1993 r. i późniejsze 

przyjęcie jednej waluty przyniosło państwom członkowskim i ich obywatelom znaczne korzyści 

gospodarcze. Jest to szczególnie widoczne w krajach położonych na peryferiach Europy, takich jak 

Irlandia, Grecja, Portugalia oraz część Hiszpanii i Włoch, które otrzymały wsparcie na rozwój 

z europejskich funduszy regionalnych i funduszy spójności. W tej grupie państw członkowskich 

Irlandia jest prawdopodobnie najbardziej znamiennym przykładem takiej transformacji, ponieważ 

z jednego z najbiedniejszych krajów Europy przekształciła się w jeden z najbogatszych. Takie korzyści 

gospodarcze stały się ponownie widoczne po rundzie rozszerzenia obejmującej państwa, które 

uwolniły się od komunizmu na początku XXI w. Miarą powodzenia projektu europejskiego w tym 

zakresie może być chęć przystąpienia do niego niektórych państw sąsiadujących – pozostałych 

państw bałkańskich, a nawet Turcji i Maroka.  

UE boryka się z trudnościami w obliczu globalizacji, która przyniosła zarówno korzyści, jak i wyzwania, 

jednak nie ulega wątpliwości, że UE działa jak swego rodzaju tarcza, dzięki której jej członkowie mogą 

lepiej radzić sobie z wyzwaniami zewnętrznymi. Bez zintegrowanej Europy poszczególnym krajom, 

nawet tak silnym gospodarczo jak Niemcy, byłoby znacznie trudniej stawić czoła tym wyzwaniom.  
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2.2.3 Demokracja regionalna i lokalna: główny czynnik demokracji europejskiej  

Jak wspomniano w rozdziale 1., liberalna demokracja przedstawicielska wykształciła się wraz 

z pojawieniem się państwa narodowego. Europejska „demokracja ponadnarodowa” wprowadziła 

nowy sposób jej uzupełnienia. Jednak od lat 80. wzrosła świadomość innych przejawów demokracji, 

takich jak demokracja regionalna i lokalna. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy 

opracował istotne dokumenty, takie jak Europejska  karta samorządu lokalnego, uznające 

demokratyczną legitymację samorządów terytorialnych, których prerogatywy muszą być niekiedy 

chronione przed ingerencją organów szczebla krajowego (lub regionalnego). W UE zapisana 

w traktatach zasada pomocniczości pozwoliła pójść w tej kwestii krok dalej, jak opisano poniżej 

i w rozdziale 3. Rośnie ponadto świadomość, że konieczne jest zaradzenie brakowi zaufania między 

instytucjami Unii a obywatelami. W tym kontekście wezwano organy szczebla niższego niż krajowy 

oraz polityków regionalnych i lokalnych, jako podmioty polityczne znajdujące się najbliżej obywateli 

i cieszące się najwyższym poziomem zaufania, do zaangażowania się w proces kształtowania unijnej 

polityki. W czasie konferencji międzyrządowej w Maastricht nastąpiła duża mobilizacja regionów 

w całej Europie, aby wprowadzić pewną formę „trzeciego poziomu” sprawowania rządów w UE, który 

zapewniłby regionom prawnie umocowaną pozycję w procesie podejmowania decyzji na szczeblu UE. 

Nie udało się to częściowo dlatego, że zobowiązywałoby to państwa członkowskie do daleko 

posuniętego ujednolicenia struktur rządowych.   

Kompromis polegał na utworzeniu Europejskiego Komitetu Regionów (KR) jako organu doradczego 

o takim samym statusie prawnym jak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). KR rozwinął 

się jednak w zupełnie innym kierunku niż EKES. Po pierwsze w jego skład wchodzą politycy szczebla 

lokalnego i regionalnego wybierani w wyborach bezpośrednich, w związku z czym posiada on 

legitymację demokratyczną, której EKES nie posiada. Po drugie po wejściu w życie traktatu 

lizbońskiego rola instytucjonalna i funkcje KR-u stopniowo zyskały na znaczeniu i obecnie jest on, 

wraz z Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi, „strażnikiem” przestrzegania zasady 

pomocniczości, mającym prawo i obowiązek bronić pomocniczości i własnych prerogatyw przed 

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Po trzecie, KR reprezentuje poziom demokracji, który jest 

najbliżej obywateli Unii. Chociaż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że jego status prawny 

zostanie radykalnie zmieniony (wymagałoby to poważnej zmiany traktatu), nadal możliwe jest 

zwiększenie jego roli w ramach parametrów określonych w obowiązujących traktatach.   

Ponadto należy wspomnieć o różnych eksperymentach dotyczących współpracy transgranicznej 

w całej Europie, które przyczyniły się do zmiany centralnej pozycji państwa narodowego i zachęciły 

do przyjęcia szerszej europejskiej perspektywy w sprawach publicznych. Są one podstawą do 

dalszego eksperymentowania w zakresie demokratycznego sprawowania rządów i poszukiwania 

nowych sposobów rozwiązywania problemów, które wykraczają poza granice państwowe. W tym 

obszarze KR wykazał się nie tylko kreatywnością, ale także znacznym wpływem na prawodawstwo 

europejskie. Utworzenie „europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej” (EUWT) jako 

podmiotów prawnych w 2006 r. było bezpośrednim wynikiem złożenia przez KR wniosku 

ustawodawczego, dzięki któremu regiony i władze lokalne mogą prowadzić współpracę 

transgraniczną w ramach swoich obszarów kompetencji bez uprzedniej zgody państw członkowskich 

UE. Był to ważny krok w kierunku dalszej integracji europejskiej. Obecnie istnieje ponad 80 EUWT. 

Kolejnym interesującym przykładem jest porozumienie wielkopiątkowe z 1998 r. regulujące status 

Irlandii Północnej, na mocy którego utworzono szereg instytucji, częściowo wzorowanych na 
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instytucjach UE, w celu przezwyciężenia konfliktów w Irlandii Północnej między Republiką Irlandii 

a Zjednoczonym Królestwem. Zawarcie tego porozumienia było możliwe dzięki jednoczesnemu 

członkostwu w UE zarówno Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii. Pozwoliło to uczestnikom konfliktu na 

wypracowanie nowych sposobów postrzegania takich koncepcji, jak suwerenność narodowa, 

terytorium, a nawet granice. Oczywiście obecnie jest to zagrożone ze względu na brexit i trudności 

związane z granicą lądową między obiema częściami Irlandii.   

2.3 Narodziny nowej formy europejskiej demokracji 

ponadnarodowej10 

Demokracja na poziomie europejskim jest systemem mechanizmów kontroli i równowagi 

odzwierciedlającym dwoistą naturę UE: unii państw i narodów, a także obywateli. System ten 

powstawał stopniowo przez lata zgodnie z metodą Jeana Monneta polegającą na małych krokach 

i reformie funkcjonalnej.  

Historia mogłaby potoczyć się inaczej, gdyby projekty Wspólnoty Politycznej i Wspólnoty Obronnej, 

które powstały wraz z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali w latach pięćdziesiątych, zostały 

zrealizowane. Gdyby do tego doszło, UE mogłaby się rozwinąć w kierunku państwa federalnego na 

kształt Stanów Zjednoczonych Europy. Myśliciele tacy jak Altiero Spinelli próbowali ożywić tę ideę 

w latach 80. XX w. Mimo że nie doprowadziło to do zasadniczej zmiany kierunku, niewątpliwie miało 

wpływ na wzmocnienie elementów federalnych, które są częścią systemu UE, takich jak dążenie do 

pełnego współdecydowania przez Parlament Europejski i Radę. Silny opór ze strony de Gaulle'a 

i wielu innych osób podkreślających zasadniczą rolę państw narodowych w procesie integracji 

europejskiej powodował jednak nieustanne twórcze napięcie wewnątrz systemu, co doprowadziło do 

wykształcenia się nowej formy podmiotu politycznego.   

UE nie jest państwem, jak Francja i Niemcy, ale nie jest też zwykłą organizacją międzynarodową taką 

jak NATO czy ONZ. Odchodzi ona od realistycznego, westfalskiego modelu stosunków 

międzynarodowych, w ramach którego państwa postrzegane są jako dysponujące absolutną, 

niepodzielną suwerennością zgodnie z modelem opracowanym przez Bodina11. Takie rozumienie 

państwa pozwala co najwyżej na powstawanie organizacji między suwerennymi państwami, 

powszechnie nazywanych międzyrządowymi. Podejście Monneta pozwoliło tego uniknąć, ponieważ 

koncentrowało się na tym, w jaki sposób funkcje takie jak produkcja węgla i stali mogą być dzielone 

między państwa poprzez łączenie suwerenności. Doprowadziło to do podjęcia szeregu 

pragmatycznych kroków w celu zacieśnienia unii narodów. Metoda Monneta pozwoliła tym samym 

uniknąć konfliktów związanych z suwerennością, które charakteryzowały politykę „wysokiego 

szczebla” i umożliwiła stworzenie nowego, unikalnego porządku prawnego. 

                                                             
10 Niniejszy rozdział sprawozdania opiera się na pionierskich pracach Jaapa Hoeksmy w tej kwes tii; 

https://fedtrust.co.uk/replacing-the-westphalian-system/ oraz 
https://www.wolfpublishers.eu/product/4728274/the-european-union-a-democratic-union-of-democratic-states. 

11  Główną ideą Bodina jest to, że suwerenność musi być absolutna, wieczna i niepodzielna. Uznawał on, że 

odrzucenie przez niego suwerenności mies zanej było sprzeczne z teorią polityczną Arystotelesa i Polibiusza oraz 
najwyraźniej sprzeczne z grecką i rzymską praktyką polityczną. https://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-
sovereignty. 

https://fedtrust.co.uk/replacing-the-westphalian-system/
https://www.wolfpublishers.eu/product/4728274/the-european-union-a-democratic-union-of-democratic-states
https://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-sovereignty
https://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-sovereignty
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2.3.1 Niezwykła droga ku nowemu porządkowi prawnemu  

Przypomnijmy najważniejsze działania, które na przestrzeni lat przekształciły Unię w nowy porządek 

prawny: 

● Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1952 r. wprowadziło ideę suwerenności 

współdzielonej. Jest to wyraźne odejście od modelu westfalskiego i bodinowskiego, 

w których postrzega się suwerenność jako niepodzielną, najwyższą i absolutną, związaną 

wyłącznie z państwem narodowym. Zarządzanie polityką w obszarze węgla i stali przekazano 

nowej Wspólnocie, przy czym główną rolę odgrywała nowo utworzona ponadnarodowa 

„Wysoka Władza”, pierwowzór dzisiejszej Komisji. Miała ona ściśle współpracować z Radą 

Ministrów, złożoną z przedstawicieli rządów krajowych. Rolę doradczą pełniło Zgromadzenie 

Parlamentarne (późniejszy Parlament Europejski). Utworzono niezależny Trybunał 

Sprawiedliwości, którego zadaniem była interpretacja prawa w dziedzinach należących do 

kompetencji Wspólnoty.  

● W 1963 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Van Gend & Loos 

stwierdził, że Wspólnota Europejska stworzyła nowy,  autonomiczny porządek prawny 

w stosunkach międzynarodowych. Rok później, w wyroku w sprawie Costa/ENEL, Trybunał 

podkreślił, że przepisy WE mają bezpośredni skutek, a prawo UE ma pierwszeństwo 

względem prawa krajowego w sprawach wspólnotowych. Państwa członkowskie przyjęły to 

orzecznictwo milcząco, mimo że w kilku przypadkach niektóre sądy konstytucyjne lub 

najwyższe w Niemczech, Francji i dwóch lub trzech innych krajach je zakwestionowały. 

Obecnie polski Trybunał Konstytucyjny ponownie podnosi tę kwestię, choć w inny sposób.   

● W 1979 r. pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego dały obywatelom 

w całej Europie nowe możliwości wypowiedzenia się w sprawie kształtowania integracji 

europejskiej. Określenie dokładnego sposobu przeprowadzenia wyborów pozostawiono 

w gestii państw członkowskich. Kwestie takie jak malejąca frekwencja wyborcza są podobne 

do tych, które pojawiają się podczas wyborów lokalnych i krajowych.   

● W traktacie z Maastricht wyznaczono kurs ku nowej jednej walucie, co było rewolucyjnym 

krokiem na drodze do większej integracji. Określono w nim również nowe obywatelstwo 

europejskie, które ma charakter uzupełniający w stosunku do obywatelstwa krajowego, lecz 

go nie zastępuje. Obywatelstwo w rozumieniu traktatu z Maastricht koncentrowało się 

wyłącznie na działalności transgranicznej. Istotnym elementem tego traktatu był również 

Protokół w sprawie polityki społecznej zawierający klauzulę opt-out dla Zjednoczonego 

Królestwa. Za wzór posłużył ponadto Jednolity akt europejski z 1986 r., ponieważ rozszerzono 

głosowanie większością kwalifikowaną, zwiększono rolę PE i dodano nowe kompetencje.   

● Traktat z Amsterdamu stanowił kontynuację tej koncepcji. Bezpośrednio wprowadzono do 

niego pojęcie demokracji.  

● Karta praw podstawowych, uroczyście proklamowana na szczycie Rady Europejskiej w Nicei 

w 2000 r., jest symbolem emancypacji obywateli w ramach Unii.   
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● W traktacie lizbońskim podkreślono znaczenie demokracji i praworządności. Przyniósł on 

kolejne zmiany, gdyż wprowadzał nową procedurę stosowania sankcji w przypadku gdy 

państwo członkowskie poważnie naruszy wartości, o których mowa w art. 2 TUE (nowy art. 7 

TUE). Oznacza to porzucenie modelu westfalskiego i większą potrzebę określenia w sposób 

pozytywny istoty UE. Ponadto w traktacie lizbońskim upowszechniono procedurę 

współdecyzji, która stała się domyślnym mechanizmem przyjmowania aktów prawnych. 

Procedura ta wymaga wniosku Komisji (wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej) oraz 

porozumienia między Radą (głosowanie większością kwalifikowaną) i PE (głosowanie 

większością głosów).  

● W ostatnich latach TSUE wypracował własną interpretację tego, czym jest UE. W swoim 

orzecznictwie Trybunał stwierdził, że obywatelstwo Unii ma być podstawowym statusem 

obywateli państw członkowskich, co obala ograniczenie do kwestii transgranicznych. Przepisy 

krajowe nie mogą pozbawiać obywateli praw wynikających z obywatelstwa Unii. W wyrokach 

w sprawach Puppinck i Junqueras z 2019 r. Trybunał stwierdził, że UE jest autonomiczną 

demokracją, co jest jedną z podstawowych wartości, na których opiera się UE.  

2.3.2 Demokracja ponadnarodowa 

Unia Europejska jest w istocie nowym rodzajem porządku prawnego, który można zdefiniować jako 

formę ponadnarodowej demokracji opartej, z jednej strony, na państwach, a z drugiej – na narodach 

i obywatelach. Organizacja demokracji w państwach i funkcjonowanie demokracji na poziomie UE 

różnią się od siebie, choć obie formy są demokratyczne: demokracja krajowa opiera się głównie na 

systemie większości parlamentarnej (przy czym niektóre państwa członkowskie UE stosują system 

prezydencki lub półprezydencki), podczas gdy UE funkcjonuje jako system kontroli i równowagi, 

w którym stanowiska państw wyrażają rządy krajowe (oczywiście wybrane w demokratycznych 

wyborach) za pośrednictwem Rady i Rady Europejskiej, a obywatele mają możliwość wpływania na 

pracę UE za pośrednictwem PE, wybieranego w wyborach bezpośrednich. Komisja jest instytucją 

ponadnarodową i niezależną, która chroni wspólne interesy europejskie i pełni trzy podstawowe role: 

posiada wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej, stoi na straży traktatów, a w niektórych 

dziedzinach jest organem wykonawczym. Dzięki temu układowi Unia mogła w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci rozwinąć się w tak niezwykły sposób. Co więcej, jest to system, który można stopniowo 

reformować i ulepszać. 

Tym samym UE odeszła od westfalskiego systemu stosunków międzynarodowych, który dominował 

w dyskursie publicznym od XVII w. Ponieważ rozwój w kierunku zupełnie innego modelu stosunków 

w ramach UE był stopniowy i oparty na pragmatycznym podejściu, do tej pory to znaczące odejście 

UE od modelu westfalskiego nie zostało tak naprawdę zdefiniowane w jasny i ogólnie przyjęty 

sposób. UE nie da się przypisać żadnego konkretnego miejsca w dyskursie publicznym i badaniach 

akademickich: nie jest ona ani państwem federalnym, ani organizacją międzynarodową. Żadna z tych 

kategorii nie oddaje precyzyjnie istoty Unii. Taki sposób patrzenia na Unię bardzo utrudnił mów ienie 

o niej w sposób prawidłowy. Jak zauważył kiedyś de Tocqueville, „często łatwiej jest stworzyć coś 

nowego, niż nadać temu odpowiednią nazwę”.   
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W świetle tych zmian można mówić nie tylko o Unii państw liberalno-demokratycznych (demokracja 

w Europie), ale także o ponadnarodowej Unii demokratycznej (demokracja Europy). Czas dostosować 

teorię do praktyki zamiast próbować dopasować praktykę do sztucznego konstruktu teoretycznego. 

Umożliwiłoby to bardziej stonowaną debatę opartą na dogłębnym zrozumieniu istoty współczesnej 

UE i otworzyłoby drogę do konstruktywnej dyskusji na temat możliwych dalszych kroków i reform 

mających na celu wzmocnienie demokracji w Europie i demokracji Europy.   

2.3.3 Potrzeba świadomej debaty na temat przyszłych zmian  

Opis obecnej sytuacji nie wyklucza ewentualnej przyszłej zmiany kierunku, w tym być może 

w kierunku bardziej federalnej Europy. Wymagałoby to zasadniczej zmiany obowiązujących traktatów 

i sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. Należałoby to uczynić w sposób jak najbardziej jawny, 

a nie poprzez założenie, że obecna struktura ma charakter federalny, i dokonywanie wykładni 

traktatów pod tym kątem. Dobrym przykładem takiego podejścia jest koncepcja mechanizmu 

czołowych kandydatów (Spitzenkandidaten). Pojawiła się ona przed wyborami do Parlamentu 

Europejskiego w 2014 r. z trzech powodów: aby wybory miały większe znaczenie dla wyborców, aby 

nadać większą widoczność i legitymację przewodniczącemu Komisji oraz aby wzmocnić rolę 

Parlamentu Europejskiego w międzyinstytucjonalnej grze o władzę. Do pewnego stopnia się to udało, 

ponieważ w przypadku Jeana-Claude'a Junckera Europejska Partia Ludowa wybrała kandydata, który 

od lat zasiadał w Radzie Europejskiej. W 2019 r. nowa przewodnicząca nie była jednym z czołowych 

kandydatów. Rada Europejska uznała, że nie ma automatycznego związku między wyborami do 

Parlamentu Europejskiego a wyznaczeniem przewodniczącego Komisji. Traktat (art. 17 ust. 7 TUE) 

stanowi: „Uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosownych 

konsultacji, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji.  Kandydat ten jest wybierany przez 

Parlament Europejski większością głosów członków wchodzących w jego skład” . Traktat przewiduje 

zatem, że Rada Europejska wybiera kandydata w oparciu o szereg kryteriów, a następnie kandydat 

ten musi uzyskać poparcie w Parlamencie Europejskim. Jest to kolejny element, który odzwierciedla 

dwoisty charakter UE. Stworzenie automatycznego powiązania między wyborami do Parlamentu 

Europejskiego a wyborem przewodniczącego Komisji zbliżyłoby UE do modelu funkcjonowania 

demokracji na szczeblu krajowym. Debata ta będzie z pewnością kontynuowana w nadchodzących 

latach.  

UE powinna być oceniana na podstawie tego, czym jest zgodnie z traktatami, a nie tego, czym 

powinna być według zwolenników federalizmu, a tym bardziej według zwolenników czystej 

suwerenności. Pojęcie „deficytu demokracji” w UE opiera się na przekonaniu, że UE może być 

demokratyczna tylko wtedy, gdy upodobni się do państwa, a Parlament Europejski stanie się w tej 

strukturze głównym źródłem legitymacji demokratycznej, lub – zdaniem orędowników suwerenności 

– gdy na powrót stanie się zwykłą organizacją międzyrządową.  Oba poglądy nie uwzględniają, w jakim 

stopniu UE udało się stworzyć nowy porządek prawny.  
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2.3.4 Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności 

W unii państw i narodów istotne jest rzetelne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych 

szczebli władzy. Dlatego tak ważne są zapisane w traktatach zasady pomocniczości 

i proporcjonalności. Poniższe rozważania poświęcono głównie zasadzie pomocniczości. W obszarach, 

w których UE posiada kompetencje niewyłączne, może ona podejmować działania tylko wtedy, gdy 

instytucje krajowe lub lokalne nie mogą w wystarczającym stopniu osiągnąć celów danego działania. 

Należy podkreślić, że zasada pomocniczości jest dwukierunkowa, a jej uzupełnieniem jest zasada 

proporcjonalności. Jeżeli szczebel krajowy nie jest odpowiedni do zajęcia się daną kwestią, logicznym 

rozwiązaniem jest zajęcie są nią na szczeblu UE. Pomocniczość polega na podejmowaniu działań na 

poziomie, który zapewni najskuteczniejszą reakcję na dany problem, i w sposób jak najbliższy 

obywatelom. Wiąże się to z kwestią interakcji między szczeblem unijnym, krajowym, regionalnym 

i lokalnym, co określa się mianem systemu wielopoziomowego sprawowania rządów. Sposoby 

dalszego rozwijania tych zasad omówiono w sekcji 3.2.3. 

 

2.4 Podsumowanie 

Unia Europejska jest wyjątkowym tworem, który powstał w odpowiedzi na wnioski wyciągnięte 

z dwóch wojen światowych. Jej fundament stanowią podstawowe wartości, takie jak demokracja 

liberalna, praworządność i prawa człowieka. Strukturę sprawowania rządów w UE określa model 

demokratyczny, który jest realizowany na dwa sposoby: wszystkie państwa członkowskie są 

funkcjonującymi demokracjami, z których zdecydowana większość opiera się na systemie większości 

parlamentarnej; na poziomie UE demokracja ponadnarodowa wyraża się w systemie kontroli 

i równowagi, który odzwierciedla dwoistą naturę UE – unii państw i narodów (a właściwie obywateli).  

Wielu obywateli postrzega jednak UE inaczej. Wiele osób jest wyraźnie niezadowolonych ze sposobu, 

w jaki europejska demokracja funkcjonuje w praktyce. W dużej mierze niezadowolenie to związane 

jest z tymi samymi problemami, które występują w demokracjach państw narodowych. Powinno to 

zaszczepić pewną dozę realizmu w oczekiwania, że demokracja europejska może zostać ulepszona 

poprzez upodobnienie się do demokracji państw narodowych. Dlatego tak ważne jest, aby zacząć od 

wyjaśnienia, dlaczego UE jest taka, jaka jest, dlaczego ma takie instytucje, jakie ma, oraz jakich 

mechanizmów kontroli i równowagi potrzebuje, by dbać o interesy wszystkich. Ułatwiłoby to 

wzmocnienie legitymacji i demokracji poprzez pracę nad bardziej widocznymi procesami 

politycznymi, w których uczestniczą poszczególne szczeble sprawowania rządów w Europie. Należy 

zdecydowanie bardziej przeciwstawiać się atakom na legitymację UE, jednocześnie zapewniając, aby 

europejski model demokracji funkcjonował lepiej i w sposób bardziej przejrzysty.  
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3 SPOSOBY I ŚRODKI WZMACNIANIA 
DEMOKRACJI W UE  

3.1 Odpowiedzi o charakterze ogólnym 

3.1.1 Zakres działań  

Po dokonaniu lepszej oceny istoty i skali tzw. deficytu demokratycznego przeanalizowane zostaną 

sposoby i środki wzmacniania legitymacji demokratycznej Unii, przy uwzględnieniu przedstawionych 

poniżej względów faktycznych.  

Państwa narodowe są i pozostaną, przynajmniej przez długi czas, głównym ośrodkiem życia 

demokratycznego. Duża różnorodność ich systemów demokratycznych i tradycji politycznych, 

gwarantowana w traktatach w zakresie, w jakim te systemy i tradycje są zgodne z wartościami 

podstawowymi, jest wyrazem ogólnej dewizy „jedność w różnorodności” i nie może być 

kwestionowana.  

Wśród członków grupy wysokiego szczebla panuje ogólne przekonanie, że odpowiedzi na problemy, 

z którymi zmaga się „demokracja w UE” i „demokracja UE” – w szczególności demokracja 

przedstawicielska – należy szukać w ramach obecnych traktatów z dwóch głównych powodów. Po 

pierwsze, osiągnięcie jakiegokolwiek konsensusu podczas konferencji międzyrządowej w sprawie 

treści jakiejkolwiek istotnej zmiany w obecnych traktatach jest niezmiernie trudne i istnieje spore 

ryzyko, że gdyby udało się jednak taki konsensus osiągnąć, obywatele odrzucą takie zmiany 

w referendach, które część państw członkowskich byłaby zobowiązana zorganizować. Poprzednie 

nieudane referenda w sprawie reformy traktatów nie poszły jeszcze w niepamięć. Po drugie, 

głównym powodem, dla którego należy unikać tej niebezpiecznej drogi, jest fakt, że z obecnymi 

trudnościami można sobie poradzić na inne sposoby.  

Podsumowując, wydaje się, że z różnych powodów, w odniesieniu do zarówno „demokracji 

w Europie”, jak i „demokracji Europy”, możliwości dokonania  przewrotu kopernikańskiego – czy 

nawet istotnych zmian strukturalnych – są bardzo małe. Dlatego też rozważania ukierunkowano na 

bardziej realistyczne i pragmatyczne ulepszenia oparte na celach ogólnych, nie wykraczających 

poza ograniczenia prawne i polityczne, które prawdopodobnie nie znikną. Zmiany w traktatach nie 

są celem samym w sobie (choć w rezultacie można by przewidzieć pewne bardzo niewielkie zmiany). 

Istnieją możliwości poprawy istotnych aspektów sprawowania rządów w UE w obowiązujących 

ramach poprzez lepsze wykorzystanie istniejących mechanizmów i usprawnienie ich funkcjonowania. 

Dlatego też należy zacząć od przeanalizowania możliwych reform w ramach obecnego systemu 

z naciskiem na wzmocnienie powiązań i synergii między poszczególnymi szczeblami sprawowania 

rządów, w tym szczeblem lokalnym i regionalnym. W tym kontekście można przyjąć następujące 

kierunki rozumowania.  
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3.1.2 Zmniejszenie dystansu między obywatelami a decydentami (demokracja oparta na 

uczestnictwie)  

Wspólnym elementem poszczególnych działań na rzecz poprawy demokracji jest zmniejszenie 

rosnącego dystansu między rządzącymi a rządzonymi oraz ponowne umieszczenie obywateli 

w samym centrum procesu demokratycznego. W tym celu konieczne jest przywrócenie poczucia, że 

obywatel jest integralną częścią procesu decyzyjnego i że jego głos ma znaczenie, w przeciwieństwie 

do dominującego dziś poczucia bezradności i wyobcowania z polityki. Aby zrealizować ten cel, 

obywatele muszą posiadać silniejszą pozycję umożliwiającą im kształtowanie swojej przyszłości, jak 

również zapewniającą im ochronę przed zawłaszczaniem demokracji, co niektórzy kojarzą 

m.in. z nowym światem cyfrowym (zob. wyżej). Paradoksalnie, chociaż wielu obywateli domaga się 

większego uczestnictwa w demokracji, jednocześnie głosuje na partie, które traktują demokrację 

wyłącznie jako narzędzie do zdobycia władzy, nie zgadzając się z jej podstawowymi wartościami, co 

zagraża naszemu otwartemu społeczeństwu. Należy zidentyfikować pierwotne przyczyny tego 

paradoksu i zająć się nimi.  

Jedną z tych przyczyn jest negatywne sprzężenie zwrotne między wykluczeniem społecznym 

a uczestnictwem w życiu politycznym. Przeszkodę w sprawnym funkcjonowaniu demokracji stanowią 

nierówności społeczne, ponieważ osoby pochodzące ze środowisk znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji często nie są wystarczająco przygotowane do udziału w debacie politycznej 

(która często jest dla nich zbyt abstrakcyjna lub zbyt odległa) i skłaniają się ku apatii politycznej lub 

popieraniu prosto brzmiących rozwiązań. To dlatego osoby wykluczone zazwyczaj nie uczestniczą 

w wyborach i nie udzielają się na innych platformach debat i konsultacji publicznych, a ich 

nieobecność utrudnia uwzględnienie ich żądań w programie politycznym. Jeśli chodzi o klasy średnie, 

to nawet jeśli nie odwracają się od sfery politycznej, zbyt często wpadają w pułapkę coraz dalej 

idących obietnic wyborczych i populizmu. 

Aby pokonać te przeszkody, demokracja musi mieć bardziej włączający charakter. Ale jak tego 

dokonać? Pierwsza odpowiedź leży w rozwoju polityki społecznej, która skutecznie odpowiada na 

różne wyzwania stojące w danym momencie przed społeczeństwem. Nawet jeśli państwa 

członkowskie są na pierwszej linii zmagań z tymi wyzwaniami, muszą mieć możliwość polegania 

w pewnym stopniu na zdecydowanych i ukierunkowanych działaniach UE, której wymiar społeczny 

nie spełnia oczekiwań i obiektywnych potrzeb związanych z wpływem innych obszarów polityki UE na 

obywateli. 

Jednocześnie ważne jest, aby przywódcy polityczni i urzędnicy używali języka i pojęć, które są 

zrozumiałe dla wszystkich. Sprawy i procesy polityczne UE muszą być łatwiejsze do prześledzenia, 

zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i na szczeblu UE.  Ważne jest również, aby obywatele mogli 

wyrażać opinie własnymi słowami i otrzymywać odpowiedzi sformułowane w ten sam prosty 

i bezpośredni sposób. Do tego włączenia należy dążyć również przez cały okres życia obywateli 

poprzez lepsze kształcenie, szkolenie i informowanie. W tym względzie ogromne znaczenie ma 

zdecydowana walka z dezinformacją i agresją, jak również rozwijanie kultury dialogu i umiaru, także 

poza strukturami politycznymi, a w szczególności w sektorze edukacji i w przedsiębiorstwach 

prywatnych. Jeśli chodzi o informowanie obywateli, należy pamiętać, że nadmiar informacji 

uniemożliwia zrozumienie i że jakość liczy się bardziej niż ilość. Należy używać języka zrozumiałego 
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dla obywateli. UE powinna słuchać obywateli, a obywatele muszą być w stanie zrozumieć, o czym się 

mówi lub czego dotyczą decyzje na szczeblu europejskim.  

Promowanie wartości europejskich powinno odbywać się w ścisłym partnerstwie z władzami 

lokalnymi i regionalnymi, w oparciu o wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe i poprzez edukację. 

Należy opracować i wdrożyć europejskie moduły edukacji obywatelskiej na wszystkich poziomach 

nauczania, a programy typu Erasmus i Kreatywna Europa powinny być dostosowane do różnych 

potrzeb, zapewniać wszystkim możliwości korzystania z nich i skupiać się na wzmacnianiu 

europejskiej demokracji oraz możliwościach najlepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych.  

Ponadto wśród podmiotów zaangażowanych we wszystkie te starania na rzecz przywrócenia 

prawdziwego i pierwotnego znaczenia demokracji nie można zapomnieć o partiach politycznych, 

które odgrywają decydującą rolę w wyjaśnianiu obywatelom realiów gospodarczych i politycznych 

dzisiejszego świata i ukazywaniu w tym kontekście unikalnej wartości projektu europejskiego. Wśród 

nich szczególną rolę w mobilizowaniu obywateli do wspierania sprawy europejskiej odgrywają 

oczywiście europejskie partie polityczne. 

3.1.3 Reagowanie na obawy i potrzeby obywateli (demokracja oparta na rezultatach)  

Poza sporami instytucjonalnymi, w których zwykli ludzie nie biorą udziału, polityka UE musi być 

przede wszystkim ukierunkowana na reagowanie na obawy, potrzeby i interesy obywateli. Nie musi 

to oznaczać zmiany odpowiednich kompetencji UE, jej państw członkowskich i organów na szczeblu 

niższym niż krajowy. Obecny system daje w rzeczywistości wystarczającą swobodę interpretacji, aby 

umożliwić dostosowanie działań UE do sytuacji w praktyce (interpretacja dynamiczna). W tym 

względzie należy wyciągnąć wnioski z tego, jak Unia radziła sobie podczas ostatnich wydarzeń, takich 

jak kryzys z 2008 r. i obecnie trwająca pandemia COVID-19. Przyjęcie szerokiego pakietu na rzecz 

odbudowy, przygotowanie wspólnych zamówień na szczepionki oraz szybkie wdrożenie unijnych 

zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID pokazały, że w obecnych ramach instytucjonalnych 

można podejmować innowacyjne i skuteczne działania, jeżeli istnieje ku temu wola polityczna.  

Mając to na uwadze, należy dalej pracować nad zwiększaniem odporności UE i jej zdolności do 

działania. W kontekście zdrowia należy dokładniej zbadać ideę Unii Zdrowotnej, a w kwestii polityki 

bezpieczeństwa i obrony, strategicznej autonomii (np. w kwestii polityki gospodarczej, energetycznej 

i cyfrowej), polityki migracyjnej i azylowej oraz polityki klimatycznej należy rozważyć zastosowanie 

pewnej dynamicznej interpretacji traktatów.  

Mówiąc bardziej ogólnie, z badań opinii publicznej przeprowadzanych regularnie przez 

Eurobarometr, jak również z niedawnego badania przeprowadzonego wśród wybranych polityków 

lokalnych, wynika, że główne obawy i oczekiwania obywateli Unii w ich codziennym życiu dotyczą 

wynagrodzeń, miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej. Nie można tego ignorować. I chociaż 

państwa członkowskie są najważniejszymi podmiotami w większości z tych obszarów, UE ma do 

odegrania istotną rolę polegającą na tworzeniu otoczenia sprzyjającego osiąganiu postępów 

niezbędnych do zdobycia poparcia obywateli. Kluczem do sukcesu jest tu pokazanie w praktyce, że 

demokracja może przynieść oczekiwane rezultaty na wszystkich szczeblach politycznego procesu 

decyzyjnego. Można przewidzieć pewne ograniczone zmiany w traktatach, jeśli na jakimś etapie 
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okażą się one konieczne (jak na przykład w przypadku art. 136 TFUE w czasie europejskiego kryzysu 

zadłużeniowego). 

3.1.4 Zwiększenie zdolności decyzyjnych Unii  

Aby osiągać zamierzone cele, UE musi być w stanie podejmować decyzje. Dlatego też UE powinna na 

nowo przyjrzeć się, w jaki sposób sprawuje rządy, oraz przeanalizować swoje procedury. Powinno to 

obejmować dobrze funkcjonujące zdolności wykonawcze oraz ścisłą współpracę między Brukselą, 

szczeblem krajowym i regionalnym. Niektóre utrudnienia można wyeliminować dzięki wykorzystaniu 

możliwości przewidzianych w obecnych traktatach („passerelles”) w celu rozszerzenia systemu 

głosowania większością kwalifikowaną w niektórych strategicznych obszarach. Inne instrumenty lub 

procedury zawarte w obecnych traktatach, takie jak większe zróżnicowanie, wzmocniona współpraca 

lub konstruktywne wstrzymanie się od głosu (koncepcja ta powraca w obecnych dyskusjach na temat 

„boussole”) mogłyby również pomóc w znalezieniu szybkich i elastycznych rozwiązań 

umożliwiających wyeliminowanie utrudnień, pod warunkiem istnienia w minimalnym chociaż 

zakresie wspólnej woli do ich stosowania.  

W celu ustanowienia takiej woli politycznej jednym z rezultatów Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy mogłoby być polityczne zobowiązanie państw członkowskich do podjęcia działań w tym 

kierunku. Z drugiej strony dążenie do zwiększenia zdolności decyzyjnej wymaga zachowania pewnej 

ostrożności przy wprowadzaniu nowych ograniczeń, takich jak dodatkowe wymogi dotyczące 

obowiązkowych konsultacji.  

3.1.5 Ogólne wzmocnienie roli władz regionalnych i lokalnych  

Wszystkie wyżej wymienione priorytety powinny być stosowane na wszystkich poziomach 

sprawowania rządów, aby umożliwić odnowienie wielopoziomowego systemu sprawowania rządów 

w Europie. Przywódcy polityczni muszą stale mieć na względzie potrzebę zbliżania obywateli do 

decydentów poprzez zwiększanie wpływu szczebla lokalnego/regionalnego w procesie politycznym. 

Jednocześnie należy pamiętać, że kształtowanie wewnętrznej decentralizacji należy do wyłącznej 

kompetencji państw członkowskich, co w sposób nieunikniony będzie prowadziło do 

niejednorodności. Demokracja bezpośrednia i demokracja lokalna są  różnie rozumiane i odbierane 

w poszczególnych państwach członkowskich. Niezależnie od różnych tradycji i kultur państw 

członkowskich w tym względzie powszechnie uznaje się, że podział władzy między szczeblem 

centralnym a szczeblem regionalnym/lokalnym (wielopoziomowe sprawowanie rządów) jest źródłem 

oszczędności na znaczną skalę, a jednocześnie pozwala na lepsze dostosowanie prawodawstwa do 

potrzeb władz szczebla niższego niż krajowy.  

Wielopoziomowe sprawowanie rządów (obejmujące cztery powiązane ze sobą poziomy – UE, 

państwa członkowskie, poziom regionalny i poziom lokalny) jest z definicji bliższe obywatelowi, 

skuteczniejsze i charakteryzujące się większą odpowiedzialnością i jest charakterystyczną cechą 

europejskiej demokracji, o której należy pamiętać i którą należy wspierać jako uprzywilejowany 

instrument wszelkich zmian wynikających z tych rozważań. Ten ogólny instrument (wielopoziomowe 

sprawowanie rządów) musi być stosowany w oparciu o wspólną metodykę, która zostanie określona 

i opracowana w ścisłej współpracy z Europejskim Komitetem Regionów. Szczególną rolę Komitetu 

należy uznać i odpowiednio wspierać w stosowaniu tych zasad w praktyce (platformy itp.). Zgodnie 
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z tą logiką wszystkie debaty prowadzone na szczeblu lokalnym lub regionalnym, których zasięg 

wykracza poza dane państwo członkowskie, muszą być w ten czy inny sposób powiązane z debatami 

prowadzonymi na szczeblu europejskim. Należy wzmocnić i lepiej zorganizować europejski system 

wielopoziomowego sprawowania rządów oraz interakcje między poszczególnymi szczeblami, 

zarówno oddolne, jak i odgórne. Ponadto należy promować i wspierać europejskie ugrupowania 

współpracy terytorialnej (EUWT), które zajmują się obszarami wspólnego zainteresowania.  

3.1.6 Zwiększenie bezpośredniego zaangażowania obywateli w proces demokratyczny 

Zwiększenie bezpośredniego zaangażowania obywateli w procesy demokratyczne (tj. wprowadzenie 

elementów demokracji uczestniczącej) jest często wymieniane jako skuteczna odpowiedź na malejące 

zaufanie do instytucji demokratycznych. Nowe formy demokracji uczestniczącej powinny stanowić 

element rozwiązań mających na celu wzmocnienie odporności instytucji na rosnącą presję wywieraną 

na demokratyczne modele sprawowania rządów i wartości.  

W tym kontekście warto przyjrzeć się następującym konkretnym inicjatywom: 

• tworzenie paneli na potrzeby dyskusji na temat inicjatyw i pomysłów reform, co 

m.in. pozwala obywatelom wyrażać swoje opinie własnymi słowami. Rezultaty ich prac 

powinny być upubliczniane i przekazywane właściwym organom. W tym samym duchu 

pożyteczne mogłoby być również zbadanie koncepcji lokalnych ośrodków zajmujących się 

rozpowszechnianiem informacji na temat kwestii unijnych na szczeblu regionalnym 

i lokalnym i omawianiem ich, pod warunkiem, że ośrodki te będą zorganizowane 

z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, być może w połączeniu z istniejącą infrastrukturą i bez  

obciążeń biurokratycznych. W obu przypadkach należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że 

ostateczna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji spoczywa na demokratycznie 

wybranych władzach politycznych; 

• zastanowienie się nad kwestią, jak można poprawić wykorzystanie europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej, która jak dotąd nie funkcjonowała zbyt dobrze, czy to z powodu bardzo 

ograniczonej liczby podejmowanych inicjatyw lub tematów, czy też niewystarczających 

informacji na temat celów i korzyści poszczególnych inicjatyw i ich niedostatecznego 

zrozumienia. Usprawnienia można ewentualnie osiągnąć poprzez obniżenie progów 

wymaganych w ramach tej procedury. Jednocześnie zwrócono uwagę na pewne zagrożenia 

związane z obniżeniem tych wymogów, takie jak wypaczenie celu europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej poprzez wykorzystanie jej dla określonych interesów.  Innym pomysłem byłoby 

powiązanie procedury europejskiej inicjatywy obywatelskiej ze specjalnym procesem debaty, 

aby umożliwić wstępną i kontradyktoryjna analizę wykonalności i adekwatności danej 

inicjatywy przez panel złożony z obywateli Unii;  

• podkreślenie znaczenia włączenia szczebla lokalnego i regionalnego w realizację unijnych 

strategii politycznych lub inicjatyw obejmujących wymiar regionalny, takich jak polityka 

strukturalna, edukacja, kultura, usługi społeczne, mieszkalnictwo, ochrona środowiska itp.,  

przy jednoczesnym poszanowaniu praw państw członkowskich do organizowania własnych 

procedur decyzyjnych. Takie włączenie podkreśli pozytywne cechy każdego szczebla, 

potencjalny wpływ środków unijnych na gospodarkę lokalną i regionalną oraz możliwości 

w zakresie transgranicznych projektów i współpracy transgranicznej. Ogólnie rzecz biorąc, 
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lepsze uwzględnienie wymiaru spraw europejskich w ramach instytucjonalnych państw 

członkowskich może pomóc w wyeliminowaniu niektórych słabych punktów systemu;  

• wykorzystanie doświadczeń i wniosków wyciągniętych z Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy. Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi doskonałe forum dla określenia 

nowych i lepszych sposobów zapewnienia demokracji uczestniczącej/deliberatywnej oraz 

nawiązania stałego dialogu z obywatelami. W szczególności należy ocenić konkretne 

propozycje europejskich paneli obywatelskich i uwzględnić je w działaniach następczych oraz 

we wdrażaniu rezultatów i zaleceń Konferencji. W tym kontekście można by sobie wyobrazić 

stworzenie stałych lub półstałych mechanizmów UE na wzór tego, który wykorzystano 

podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy (być może w uproszczonej formie), pod 

warunkiem, że będą sprawdzały się w praktyce. Chociaż te innowacyjne procedury są istotne 

dla ożywienia demokracji, należy pamiętać, że mają charakter dodatkowy i uzupełniający 

względem demokracji przedstawicielskiej, która jest i pozostanie główną metodą 

funkcjonowania naszych procesów demokratycznych;  

• jeśli chodzi o demokrację przedstawicielską, oprócz wspomnianego wyżej celu ogólnego, 

jakim jest zmniejszenie dystansu między obywatelami a decydentami oraz lepsze kształcenie 

i informowanie obywateli, interesującą drogą mogłoby być zbadanie, jak można poprawić jej 

funkcjonowanie, na przykład poprzez bardziej systematyczne wykorzystywanie nowych 

narzędzi cyfrowych w procesach wyborczych. W tym kontekście pojawia się również kwestia 

bardziej ambitnych reform, takich jak obniżenie wieku wyborczego do 16 lat, których zalety 

należy zbadać. 

3.1.7 Ponowna ocena roli społeczeństwa obywatelskiego i mediów 

Chociaż w traktatach uznano rolę społeczeństwa obywatelskiego w dobrym sprawowaniu rządów 

w UE i podkreślono potrzebę prowadzenia przez UE otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu 

z organizacjami społecznymi, wydaje się, że w pewnym stopniu społeczeństwo obywatelskie schodzi 

na boczny tor. Jest to godne ubolewania, zważywszy, że kiedy demokracja znajduje się pod presją, 

najbardziej narażone na ataki są media, dziennikarze i ogólnie społeczeństwo obywatelskie.  

Wolne, pluralistyczne i profesjonalne media na wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu lokalnym, 

stanowią kluczowy element demokracji, tym bardziej w erze wszechobecnych internetowych sieci 

społecznych i potężnych platform finansowanych z reklam i działających w oparciu o nieprzejrzyste 

algorytmy. 

Należy zatem zbadać, jakie nowe wyzwania stoją obecnie przed organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego, w jaki sposób wpływają one na ich skuteczność, a nawet na samo ich istnienie, oraz 

jak te organizacje mogą na te wyzwania reagować. Wśród tych wyzwań można wymienić dostęp do 

finansowania, ramy prawne i presja regulacyjna, uczestnictwo (brak dostępu do decydentów 

politycznych), a także, w niektórych przypadkach, nękanie i zastraszanie.  
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3.2 Szczególna rola Europejskiego Komitetu Regionów 

Konsekwencją prawdopodobnego scenariusza, w którym traktaty pozostaną niezmienione, jest 

faktyczne wykluczenie jakiegokolwiek istotnego formalnego udziału Europejskiego Komitetu 

Regionów lub jakichkolwiek władz lokalnych i regionalnych w procesie decyzyjnym UE 

(np. w procedurze współdecyzji, weta lub zielonej karty, czy też strukturze „trójstronnej” itp.) poza 

tym, co istnieje obecnie. Jednocześnie należy podkreślić, że KR ma niewątpliwą przewagę: 1) w jego 

skład wchodzą przedstawiciele wybrani w drodze wyborów, co daje mu taką samą legitymację 

demokratyczną jak innym ważnym podmiotom instytucjonalnym w systemie UE; 2) jest bezpośrednio 

powiązany ze wszystkimi władzami lokalnymi i regionalnymi w UE i w pewnym stopniu przez nie 

wspierany oraz 3) jest głosem i naturalnym rzecznikiem władz lokalnych i regionalnych. Tę 

uprzywilejowaną pozycję należy wykorzystać z jednej strony do stworzenia jedynej w swoim rodzaju 

wpływowej sieci złożonej z ponad miliona polityków wybieranych na szczeblu lokalnym, a z drugiej 

strony – do umocnienia pozycji Komitetu w relacjach z innymi instytucjami.  

3.2.1 KR w centrum wyjątkowej sieci polityków wybieranych na szczeblu lokalnym 

Tocząca się obecnie debata na temat demokracji w UE i demokracji UE stanowi okazję do uznania 

i wzmocnienia centralnej roli, jaką Europejski Komitet Regionów mógłby odgrywać jako koordynator, 

jak również jako pośrednik między szczeblem niższym niż krajowy, obywatelami i UE. Zadanie to 

polega przede wszystkim na przekazywaniu informacji w obu kierunkach (w górę i w  dół), czyli na 

informowaniu instytucji UE o nastrojach, decyzjach i oczekiwaniach obywateli oraz na informowaniu 

obywateli o różnych ogólnych wyzwaniach stojących przed UE, jak również o konkretnych 

propozycjach, które mają stanowić odpowiedź na ich problemy. W trosce o skuteczność ta kluczowa 

rola, do tej pory mniej lub bardziej nieformalna, mogłaby zostać lepiej określona i ustrukturyzowana 

poprzez przyznanie KR-owi środków niezbędnych do ustanowienia stałych punktów kontaktowych 

i organów koordynujących. Będzie to sprzyjać większemu zaangażowaniu w działania UE oraz ich 

lepszemu rozumieniu, a także pozwoli politykom działającym w instytucjach lokalnych i regionalnych 

skuteczniej pełnić rolę ambasadorów UE. 

3.2.2 KR jako instytucja polityczna o wzmocnionej roli 

Biorąc pod uwagę cztery główne etapy cyklu działań legislacyjnych , niektóre przykłady lepszego 

zaangażowania KR-u w perspektywie krótko- i średnioterminowej, które można by zrealizować za 

pomocą porozumień międzyinstytucjonalnych, obejmują:  

a) na etapie przygotowań: 

• większe zaangażowanie KR-u w roczne i wieloletnie procesy planowania, opracowywania 

programów i ustalania priorytetów, takie jak te przewidziane w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa – np. roczna wspólna 

deklaracja w sprawie priorytetów ustawodawczych lub wieloletnie wspólne wnioski 

w sprawie celów i priorytetów politycznych;  
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b) na etapie podejmowania decyzji ustawodawczych: 

• podczas konsultacji z KR-em instytucje konsultujące się powinny być zobowiązane do 

poszanowania kompetencji instytucjonalnych KR-u zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, 

zwłaszcza poprzez przedstawienie jasnego uzasadnienia przyjęcia lub nieprzyjęcia głównych 

zaleceń KR-u; 

• KR powinien być bardziej zaangażowany w opracowywanie polityki i ustawodawstwa 

w takich dziedzinach, jak polityka i działania UE w zakresie azylu i migracji, WPR 

i rybołówstwo, ochrona środowiska, klimat i energia, a także we wszelkich innych kwestiach, 

z którymi wiążą się znaczne zobowiązania finansowe;  

• KR powinien mieć większy i bardziej znaczący udział w procesie europejskiego semestru, 

który zyskuje na znaczeniu jako element ogólnej koordynacji polityki UE i ma wpływ na 

wszystkie szczeble sprawowania rządów. 

Większe zaangażowanie Europejskiego Komitetu Regionów na wcześniejszym etapie 

w przygotowywanie, kształtowanie i opracowywanie aktów prawnych uważa się za niezbędne do 

skonsolidowania i wzmocnienia jego roli. Należy w tym obszarze podjąć zdecydowane działania 

poprzez przyjęcie ambitnych środków, które początkowo można by wprowadzić w formie projektów 

pilotażowych lub testów;  

c) na etapie wdrażania: 

• zasady wielopoziomowego sprawowania rządów i partnerstwa powinny zostać rozszerzone 

i włączone do przepisów ustawowych i wykonawczych każdej polityki mającej wpływ na 

regiony, tak jak ma to miejsce obecnie w ramach unijnej polityki spójności. Zapewniłoby to 

ich bardziej spójne stosowanie w większej liczbie obszarów polityki. KR wezwał do 

skodyfikowania zasad wielopoziomowego sprawowania rządów i partnerstwa 

w międzyinstytucjonalnym kodeksie postępowania oraz do uwzględnienia ich 

w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa;  

d) na etapie oceny: 

• większa ilość bezpośrednich informacji zwrotnych na temat wdrażania polityki i przepisów UE 

na szczeblu lokalnym i regionalnym poprawiłyby ich jakość i legitymację, a także sprzyjałyby 

uproszczeniu i międzyregionalnej wymianie wiedzy podczas wdrażania i dalszego rozwoju 

polityki UE. Inicjatywa KR-u o nazwie RegHub, obejmująca sieć ośrodków regionalnych 

zajmujących się oceną wdrażania polityki UE, wypełnia tę lukę, a instytucje UE i decydenci 

z zadowoleniem przyjęli te działania. Przy odpowiednich zasobach model ten można by 

rozbudować, a KR mógłby odgrywać większą rolę w bardziej systematycznym włączaniu 

wniosków z doświadczeń w terenie do procesu kształtowania polityki UE;  

• Oceny skutków przeprowadzane przed zmianą przepisów lub programów UE powinny być 

bardziej ukierunkowane i szybciej uwzględniać wkład szczebla regionalnego i lokalnego.  
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3.2.3 „Aktywna pomocniczość” jako ogólny środek umożliwiający osiągnięcie tych celów 

Obok parlamentów krajowych KR odgrywa ważną rolę w zapewnianiu poszanowania zasady 

pomocniczości. Parlamenty krajowe są zaangażowane w proces pomocniczości za pośrednictwem 

systemu wczesnego ostrzegania. Europejski Komitet Regionów może wystąpić do Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie nieważności z powodu naruszenia zasady pomocniczości. 

Trudno jest jednak prawnie określić, czy państwa członkowskie mogą osiągnąć cel danej polityki 

lepiej niż UE. Kontrola Trybunału nad działaniem w ramach zasady pomocniczości pozostaje zatem 

raczej teoretyczna. Dlatego być może lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby KR mógł być również 

częścią systemu wczesnego ostrzegania, który daje bardziej polityczne możliwości zapewnienia 

pomocniczości.  

Drugim możliwym rozwiązaniem byłoby działanie w oparciu o to, co niektórzy analitycy nazywają 

aktywną (lub konstruktywną) pomocniczością. Jedną z teoretycznych możliwości mogłoby być 

przeformułowanie postanowień traktatu dotyczących pomocniczości, przy czym za podstawowy 

poziom odpowiedzialności za politykę należałoby uznać poziom lokalny, chyba że istniałyby wyraźne 

i przekonujące powody i dowody przemawiające za działaniem na poziomie UE. Takie podejście ma 

jednak niewielkie szanse powodzenia, biorąc pod uwagę istnienie bardzo różnych opinii na temat 

istoty tej sprawy, jej ogromną wrażliwość polityczną oraz w mniejszym lub większym stopniu 

uzgodnioną rezygnację ze zmiany traktatów. Dlatego też lepiej jest zastosować wariant bardziej 

realistyczny, którego celem jest umocnienie pozycji Komitetu Regionów jako stałego uczestnika etapu 

przedustawodawczego (zob. wyżej). W tym celu KR musi wynegocjować warunki ambitnego 

porozumienia międzyinstytucjonalnego z Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską, 

w którym wyraźnie zostanie uwzględniona zasada przeprowadzania systematycznej oceny skutków 

na szczeblu lokalnym i regionalnym we wszystkich obszarach polityki. Zapis ten będzie miał ogromne 

znaczenie dla skuteczności „politycznej” kontroli zasady pomocniczości, a nawet, do pewnego 

stopnia, dla zapewnienia TSUE nowych możliwości orzekania przy pełnej znajomości faktów. Ogólnie 

rzecz biorąc, Europejski Komitet Regionów powinien dążyć do utworzenia regularnych kanałów 

dostępu do Komisji Europejskiej, przy czym najlepszym sposobem osiągnięcia tego specjalnego 

dostępu byłaby stała wspólna grupa robocza Europejskiego Komitetu Regionów i Komisji 

Europejskiej. 

Mówiąc bardziej ogólnie, należy wzmocnić zasadę pomocniczości poprzez większe włączenie władz 

szczebla niższego niż krajowy i władz krajowych w cały cykl prac ustawodawczych i wdrażania 

polityki. Przy pełnym poszanowaniu procesów decyzyjnych UE oraz różnych systemów krajowych 

należy włączyć wszystkie szczeble władzy w sprawy europejskie. Jak podkreślono w Karcie 

wielopoziomowego sprawowania rządów (KR 2014), może to sprzyjać wspieraniu nastawienia 

europejskiego organów politycznych i administracji.  

3.2.4 Lepsze wyniki pracy KR-u i zwiększenie jego roli w całym europejskim procesie decyzyjnym 

Wzmocnieniu pozycji KR-u w procesie ustawodawczym musi oczywiście towarzyszyć poprawa jakości 

jego opinii, które powinny być w jak największym stopniu oparte na dowodach i poparte solidnymi 

badaniami uwzględniającymi kontekst, w tym pracami badawczymi, sondażami, konsultacjami itp. 

Ponadto KR musi wykazać się większą kreatywnością, zarówno jeśli chodzi o sposób przekazywania 

swoich opinii, jak i o ich odbiorców. Opinie, które są wydawane szybko i zawierają wysokiej jakości 
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informacje, są postrzegane jako wartościowe przez inne instytucje Unii i istnieje większe 

prawdopodobieństwo, że zostaną włączone do treści ostatecznych wersji przygotowywanych 

dokumentów. Ponadto należy zapewnić KR-owi odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe, dzięki 

którym będzie mógł skutecznie pełnić tę rozszerzoną rolę w procesie decyzyjnym.  

Należy rozwinąć i lepiej zorganizować dialog z parlamentami krajowymi/COSAC, które są naturalnymi 

sojusznikami KR-u. W istocie obie strony mają tę samą cechę charakterystyczną – w ich skład 

wchodzą demokratycznie wybrani przedstawiciele, którzy są w stanie najlepiej zrozumieć złożone 

relacje między obszarem działania Unii a realiami krajowymi. W tym celu Europejski Komitet 

Regionów powinien utrzymywać regularne i formalne kontakty oraz prowadzić negocjacje 

z parlamentami krajowymi za pośrednictwem swojej sieci, a także z COSAC, swoim głównym 

partnerem na szczeblu europejskim. Współpraca mogłaby prowadzić m.in. do sporządzania 

wspólnych sprawozdań na temat najważniejszych obszarów zainteresowania obywateli oraz do 

wspólnej refleksji nad sposobami ich uwzględnienia w ramach inicjatyw europejskich.  

Innym konkretnym środkiem mającym na celu wzmocnienie współpracy między dwoma szczeblami 

życia demokratycznego w państwach członkowskich (krajowym i regionalnym) mogłoby być lepsze 

powiązanie Europejskiego Komitetu Regionów z systemem wczesnego ostrzegania. Wymagałoby to 

między innymi przedłużenia okresu ośmiu tygodni przyznanego parlamentom krajowym na 

sporządzenie uzasadnionej opinii w sprawie pomocniczości (Protokół nr 2 do TUE, art. 6), co dałoby 

organom administracji lokalnej i KR-owi więcej czasu na lobbing i przekazywanie swoich opinii 

parlamentom krajowym i COSAC. 

Ostatecznie legitymacja europejska jest sumą demokratycznych legitymacji, które wzajemnie się 

wzmacniają. UE to nie tylko 27 państw członkowskich. To także 242 regiony i 90 tys. samorządów 

lokalnych z ponad milionem demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych, 

którzy mogą pełnić rolę kluczowego ogniwa między UE a jej obywatelami. W różnych ramach 

konstytucyjnych regulujących podział władzy, właściwe stosowanie wielopoziomowego sprawowania 

rządów i zasady pomocniczości ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby kompetencje dzielone 

były wykonywane na poziomie lub poziomach, które wykazują największy potencjał w zakresie 

wytworzenia wartości dodanej dla obywateli, oraz poprzez skoordynowane, skuteczne i efektywne 

procesy decyzyjne. 

Odzwierciedlając ten wielopoziomowy charakter demokracji europejskiej, w ramach obowiązujących 

traktatów można wprowadzić pewne ulepszenia, które mogą wzmocnić powiązania i synergię między 

różnymi szczeblami sprawowania rządów. Należy przy tym zadbać o to, by władze lokalne 

i regionalne oraz reprezentujący je Europejski Komitet Regionów mogły strukturalnie uczestniczyć 

w kształtowaniu polityki europejskiej w całym cyklu ustawodawczym w celu zwiększenia wartości 

dodanej przepisów UE dla obywateli. 

*** 
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Europejski Komitet Regionów (KR) jest zgromadzeniem politycznym UE skupiającym 329 przedstawicielek i przedstawicieli 
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demokratycznej kontroli ponad 446 milionów obywateli europejskich. Głównym celem KR-u jest włączenie władz lokalnych i 
regionalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny Unii Europejskiej oraz informowanie ich o strategiach 
politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgać opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin 
polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości, stojąc na straży prawa UE w 
wypadku naruszenia zasady pomocniczości lub nieposzanowania uprawnień władz lokalnych lub regionalnych.
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