Konferencja Instytutu Spraw Publicznych

„Czeska Prezydencja w Radzie UE
a organizacje pozarządowe
– wnioski dla Polski”
Projekt jest finansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach konkursu Wspieranie rozwoju stosunków polsko – czeskich, organizowanego przez
Forum Polsko – Czeskie.

Przedstawienie wyników badań i raportu ISP:
Partnerstwo dla Prezydencji?
Współpraca administracji z sektorem pozarządowym podczas
czeskiej prezydencji w Radzie UE – wnioski dla Polski

Dr Agnieszka Łada
Kierownik Programu Europejskiego/Analityk
Instytut Spraw Publicznych

Po co?
Trzeci sektor a Prezydencja:
• Konsultowanie rządowych propozycji
• Promocja kraju za granicą
• Promocja idei integracji europejskiej wśród własnych
obywateli
• Inicjowanie debaty na tematy istotne dla kraju

Dlaczego Czechy?
• Przykład ze sprawdzonych już rozwiązań innych krajów UE
• Bliskość geograficzna
• Podobieństwa kulturowe
• Wspólne doświadczenia w procesie transformacji i integracji
europejskiej
• Drugi – po Słowenii – kraj z regionu, sprawujący Prezydencję
• Czeski trzeci sektor ma opinię sprawnego i stosunkowo wpływowego

Zbadanie współpracy NGOs i administracji publicznej w Czechach
= wiele interesujących i ważnych wniosków dla Polski

Badania i raport
Badania
• Jesień 2009
• 22 wywiady pogłębione
• Przedstawiciele administracji i trzeciego sektora oraz
dziennikarze

Raport
•

Przedstawienie sytuacji w Czechach podczas Prezydencji

•

Wnioski i rekomendacje dla Polski

Dotychczasowa współpraca administracji rządowej
z trzecim sektorem
Aktywność Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Departament Praw Człowieka i Polityki Transformacji
Formy współpracy
• Konkursy grantowe
• Konsultacje
Kontakty nieformalne
• Numer telefonu w komórce
• Pochodzenie wielu urzędników z trzeciego sektora

Konkursy grantowe dla trzeciego sektora
• Urząd Prezesa Rady Ministrów
Konkurs grantowy na działania komunikacyjne dotyczące prezydencji
• Coroczne przedsięwzięcie rządu - konkurs na projekty z zakresu
komunikowania się ze społeczeństwem
• Cel konkursu 2009 - zwrócenie uwagi społeczeństwa na cele
Przewodnictwa Czech w UE
• Niesatysfakcjonujące rezultaty: mało zgłoszeń, niska wartość projektów przyczyny:
– Niewielka liczba organizacji aktywnych w obszarze polityki europejskiej
– Zbyt skomplikowane wytyczne
– Za późno ogłoszony

Wnioski:

 Należy zorganizować konkurs grantowy na projekty
organizacji pozarządowych, które mają na celu
informowanie społeczeństwa o polskiej Prezydencji oraz o
jej roli i priorytetach

 Plany rozpisania konkursu trzeba zapowiedzieć z
wyprzedzeniem

Konsultowanie priorytetów
working breakfast X 2007 – X 2008
Konsultacje z grupami ekspertów dokumentu zawierającego
priorytety czeskiej Prezydencji
Grupy tematyczne:
•

Konkurencyjność – rynek wewnętrzny, liberalizacja, deregulacja

•

Konkurencyjność – innowacje, społeczeństwo informacyjne

•

Zrównoważona i bezpieczna energia

•

Reforma budżetowa

•

Dalszy rozwój w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości oraz reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej

•

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej

Konsultowanie priorytetów
working breakfast X 2007 – X 2008
Najbardziej liczący się eksperci z danej dziedziny (8–17 osób):
• eksperci akademiccy
• eksperci z think tanków
• przedstawiciele organizacji pozarządowych
• prawnicy
• bankowcy

Formy konsultacji:
•

„śniadania robocze”

•

e-maile

Różne oceny konsultacji

Konsultowanie priorytetów - rekomendacje
Administracja:
 Należy kontynuować proces konsultacji zapoczątkowany w 2009 r.
spotkaniami z wybranymi przedstawicielami trzeciego sektora i
ekspertami
 Spotkania i komunikacja elektroniczna (strona internetowa, e-maile)
 Konieczne wysyłanie wiadomości zwrotnej
Stworzenie przez urzędników bazy prywatnych kontaktów z
ekspertami, dziennikarzami, posłami do PE i przedstawicielami
organizacji pozarządowych

Konsultowanie priorytetów - rekomendacje
Trzeci sektor
 Należy samodzielnie wychodzić z inicjatywą dostarczania
ekspertyz, realizowania kampanii informacyjnych oraz konsultowania
rządowych projektów
 Wskazówki dla administracji należy formułować przed rozpoczęciem
Prezydencji

Projekty trzeciego sektora w trakcie Prezydencji
Czech w Radzie Unii Europejskiej
Konferencja „Building Consensus about EU Policies on Democracy Support”
• Departament Praw Człowieka i Polityki Transformacji MSZ wraz z
Demas, European Partnership for Democracy i innymi organizacjami
• Marzec 2009 – przed spotkaniem COHOM
– Working Party on Human Rights
• Sesje plenarne poświęcone różnym tematom dotyczącym demokracji
• Rekomendacje – przekazane COHOM

Projekty trzeciego sektora w trakcie Prezydencji
Czech w Radzie Unii Europejskiej
Trzeci sektor o priorytetach
– Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum
• Organizator - Association for International Affairs (AMO) i inni
• Maj 2009 - przed szczytem UE inaugurującym Partnerstwo Wschodnie
• Cel - umożliwienie reprezentantom społeczeństwa
obywatelskiego z krajów członkowskich UE oraz
PW podjęcia dialogu oraz sformułowanie przez
nich rekomendacji

Projekty trzeciego sektora w trakcie Prezydencji rekomendacje
 Przy udziale trzeciego sektora zorganizować międzynarodowe
konferencje:
o uczestnicy: organizacje pozarządowe, eksperci, urzędnicy
narodowi i unijni
o wypracowanie rekomendacji
 Administracja - współfinansowanie, udostępnienie sali, obecność
polityków
 Trzeci sektor - zbudowania sieci międzynarodowych powiązań z
partnerami w Brukseli i innych państwach członkowskich

Dlaczego warto współpracować?
Opinie administracji
• Stworzenie skutecznego kanału komunikacji ze społeczeństwem
• Pozyskiwanie wsparcia w propagowaniu działań i zamierzeń rządu
• Uzyskiwanie ważnych informacji, niedostępnych z innych źródeł
• Możliwość konsultowania własnych planów, otrzymywania
komentarzy oraz analiz eksperckich
• Zapoznanie się z często innowacyjnymi, niebanalnymi pomysłami

Dlaczego warto współpracować?
Opinie trzeciego sektora
• Możliwość zaprezentowania stronie rządowej swojego punktu
widzenia
• Powstanie kanału komunikacji – wymiany informacji i opinii
• Możliwość sugerowania, jakie działania ze strony rządu
byłyby najpotrzebniejsze dla rozwoju trzeciego sektora
(zasady konkursów grantowych, regulacje prawne)
• Propagowanie swojej działalności wśród obywateli
• Rozwój instytucjonalny (zebranie cennych doświadczeń)

Wybrane wnioski:
• Kooperacja skupiała się na wybranych dziedzinach – priorytetach
Prezydencji => dobre rozwiązanie przy ograniczonych możliwościach
• Za mało projektów w innych krajach
• Kooperacja była już wcześniej – mocne podstawy
• Wzmocnienie dotychczasowych relacji
• Zawiedli politycy ale urzędnicy i organizacje pozarządowe – NIE!
• Polska – większa, liczebniejsza, inne relacje partnerów

Polskie przygotowania
wiosna – lato 2009 – spotkania z przedstawicielami
trzeciego sektora
jesień 2009 – ekspertyzy na temat Prezydencji
przygotowywane przez ekspertów z
organizacji pozarządowych na zlecenie UKIE
16 grudnia – konferencja UKIE Trzeci sektor w
kontekście wyzwań związanych z
członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Dziękuję za uwagę ☺

Dyskusja panelowa
• Vladimír Bartovic, Europeum
• Gabriela Dlouhá, MSZ Republiki Czech
• Eugeniusz Smolar, Forum Polsko - Czeskie
• Anna Tuz, UKIE

Moderacja: dr Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw
Publicznych

Publikacje ISP nt. Prezydencji w Radzie UE
•

A. Łada, Partnerstwo dla Prezydencji? Współpraca administracji z sektorem pozarządowym
podczas czeskiej Prezydencji w Radzie UE – wnioski dla Polski, ISP, Warszawa 2009

•

A. Łada (we współpracy z J. Kucharczykiem, M. Dudkiewicz, G. Makowskim, M. Fałkowską–
Warską), Koncepcja stałej współpracy między administracją rządową a trzecim sektorem w
Polsce w zakresie informowania społeczeństwa o polskim Przewodnictwie w Radzie Unii
Europejskiej, Ekspertyza ISP na zlecenie UKIE, Warszawa 2009 (pdf)

•

T. G. Grosse, Wnioski – w oparciu o analizę stanowisk państw członkowskich i non-paperów
– z podsumowania Strategii lizbońskiej 2000-2010: jakie kwestie Polska powinna promować
w debacie nt. strategii gospodarczej UE po 2010 r. z punktu widzenia ich ewentualnej
późniejszej realizacji podczas polskiej prezydencji, Ekspertyza ISP na zlecenie UKIE,
Warszawa 2009 (pdf)

•

L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, A. Łada, E. Kaca, A. Sobańska, Polska prezydencja w
Radzie Unii Europejskiej: współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym.
Ekspertyza ISP na zlecenie UKIE, Warszawa 2009 (pdf)

•

A. Fuksiewicz, A. Łada, Czeska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – spojrzenie z
Polski, ISP, Warszawa 2009

