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KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA

A szerződésekben nem találunk a kommunikációs politikát szabályozó külön
rendelkezéseket, e politika azonban természetszerűen következik az Unió azon
kötelezettségéből, hogy ismertesse a polgárokkal a működését és politikáit, valamint az
európai integráció lényegét. A hatékony kommunikáció szükségességének egyik jogalapja
az EU Alapjogi Chartájában rejlik, amely az európai kérdésekben az Unió valamennyi
polgára számára biztosítja a tájékoztatáshoz való jogot. A 2012-es hivatalos indulása óta az
új európai polgári kezdeményezés révén a polgárok közvetlenebb módon befolyásolhatják az
új jogszabályok megalkotását és az európai ügyeket.

JOGALAP

A szerződésekben nem találunk a kommunikációs politikával foglalkozó külön fejezetet vagy
cikket. Az EU Alapjogi Chartájának ugyanakkor – amelyet jogilag kötelező erővel ruházott
fel a Lisszaboni Szerződés – az uniós szerződésekével megegyező jogi státusza van. A Charta
a szélesebb nyilvánossággal való kommunikáció során valamennyi uniós intézményre nézve
közös keretet ír elő az Unió által elért eredményeknek a mögöttük álló uniós értékekkel való
összekapcsolására[1]. A Chartában kapcsolódó cikkei között szerepel a 11. cikk (tájékoztatáshoz
való jog és a szólás szabadsága, valamint sajtószabadság és a média pluralizmusa), a 41. cikk
(a meghallgatás joga és a saját személyre vonatkozó dokumentumokba való betekintés joga),
a 42. cikk (az uniós intézmények irataihoz való hozzáférés joga) és a 44. cikk (petíciós jog).
Mivel a kommunikációs politikához nincs külön jogalap az Európai Unió működéséről szóló
szerződésben, bármely uniós szintű fellépéshez az EUMSZ 352. cikkét kell alkalmazni[2].

CÉLKITŰZÉSEK

Az uniós intézmények számára az európai projekt iránti bizalom növelése érdekében hosszú
ideje elsőrendű kérdés a polgárokkal folytatott kommunikáció. Az Európai Alkotmányról
Franciaországban és Hollandiában tartott népszavazáson leadott „nem” szavazatok (2005
májusa), majd a Lisszaboni Szerződés írországi elutasítása (2008 júniusa) arra késztette az
Uniót, hogy az intézmények és az uniós polgárok közötti kommunikáció javítását szolgáló
intézkedéseket tegyen.
Ezen intézkedések célja az volt, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot az uniós politikákról
és arról, hogy azok hogyan befolyásolják az emberek mindennapi életét. Ezen információk
birtokában az uniós polgárok jobban tudják az Unió demokratikus életében történő részvételhez
való jogukat gyakorolni, ahol a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a
lehető legközelebb eső szinten kell meghozni, tiszteletben tartva a pluralizmus, a részvétel, a

[1]Lásd: HL C 83., 2009.3.30., 389. o.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:hu:PDF
[2]Lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatát (HL C 115., 2008.5.9.,
199. o.)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=HU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:hu:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=HU
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nyitottság és az átláthatóság elvét. 2012 óta a Lisszaboni Szerződésben foglalt új intézmény, az
európai polgári kezdeményezés segítségével a polgárok közvetlenül tehetnek javaslatot új uniós
jogszabály megalkotására.
2005 óta a Bizottság több szakpolitikai dokumentumot tett közzé a kommunikáció tárgyában.
E dokumentumok tükrözik e politika jelentőségét, mely három alapelven nyugszik:
— a nyilvánosság meghallgatása, a polgárok véleménye és az őket foglalkoztató problémák

figyelembevétele;

— annak ismertetése, hogy hogyan befolyásolják az Európai Unió szakpolitikái a polgárok
mindennapi életét;

— a lakossággal helyi szintű kapcsolatok kialakítása a közkedvelt tömegtájékoztatási
csatornák útján, nemzeti és helyi környezetükben való megszólításuk.

A Juncker Bizottság alatt a Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága az elnökség alá tartozó
szolgálat, és munkájának átfogó célkitűzése, hogy: „A polgárok úgy érzékeljék, hogy az Unió
az életük javításán dolgozik, és hogy közük legyen az Unióhoz. Úgy érezzék, hogy az európai
döntéshozatali folyamatokban figyelembe veszik problémáikat, és hogy megismerjék jogaikat
az Unióban”.

EREDMÉNYEK

A. Főbb kezdeményezések (a teljesség igénye nélkül):
— az Európa a polgárokért program (lásd alább is);

— Partnerség az Európáról szóló kommunikációért (lásd alább is);

— Európáról szóló internetes kommunikáció – a polgárok bevonása;

— Eszmecsere Európáról – az embereket foglalkoztató kérdések döntéshozókkal való
megvitatására szolgáló internetes fórum;

— az „Europa” internetes oldal valamennyi uniós intézményt és információt lefedő,
egyablakos webhellyé alakítása;

— kommunikáció Európáról az audiovizuális médián keresztül, például az európai
rádióhálózat (http://www.euranet.eu), illetve az uniós kérdések bemutatásának fokozása az
új és a már meglévő audiovizuális platformokon;

— az Unió és polgárai közötti kommunikációs szakadék áthidalása a hatékony
együttműködésen és partnerségeken keresztül.

B. Az Európa a polgárokért program
Válaszul az Európai Tanács tamperei (1999) és nizzai (2000) ülésén a civil
társadalommal folytatott nyíltabb párbeszédet szorgalmazó felszólalásokra, az Európai Tanács
kezdeményezésére 2004 januárjában megszületett az aktív európai polgárságot támogató
közösségi cselekvési program (2004/100/EK tanácsi határozat). Az Európai Alkotmány
projektjének kudarcát követően az aktív európai polgárságot támogató programot az „Európa a
polgárokért” program váltotta fel, amelyet a 2007–2013-as időszakra az 1904/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat hozott létre 215 millió euró teljes pénzügyi keretösszeggel[3].
A program 2010. évi félidei értékelését követően tett ajánlások alapján a Bizottság 2011
decemberében formális javaslatot tett az „Európa a polgárokért” program 2014-2020 közötti

[3]Lásd HL L 378., 2006.12.27., 32. o.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0040:hu:PDF).

http://www.euranet.eu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0040:hu:PDF
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többéves pénzügyi keretben való továbbvitelére, jóllehet némiképp átdolgozott formában[4]. Az
elsődleges célkitűzés „a történelmi emlékezet erősítése és az uniós szintű polgári részvételi
kapacitás növelése”[5], az új programot pedig az Európai Unió Tanácsa 2014. április 14-én
fogadta el hivatalosan (390/2014/EU tanácsi rendelet)[6]. Költségvetési kerete 185,5 millió
EUR, ami így mind az előző programhoz, mind pedig az eredeti bizottsági javaslathoz
képest csökkenést jelent. Az Európa a polgárokért program 2014-2020 két tematikus területen
nyújt támogatást: 1) európai történelmi emlékezet, az európai projekt történelmi kialakulására
fókuszálva; és 2) demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel, melynek célja a polgárok
uniós politikákkal kapcsolatos ismereteinek megerősítése, és különösen a civil társadalom aktív
szerepvállalásának biztosítása az európai döntéshozatali folyamatban.
C. Partnerség az Európáról szóló kommunikációért
A Parlament, a Tanács és a Bizottság először 2009-ben állapodott meg egymással az
intézményközi kommunikációval kapcsolatos prioritásokról a „Partnerség az Európáról szóló
kommunikációért” elnevezésű (2008 decemberében aláírt) együttes nyilatkozatban[7]. A
következő négy prioritási területet választották: európai választások, energia és éghajlatváltozás,
a Közép- és Kelet-Európában történt demokratikus átmenet 20. évfordulója, valamint a
fenntartható növekedés, munkahelyteremtés és szolidaritás, mindezeket összekapcsolva a
kreativitás és az innováció európai évével. E dokumentumban meghatározott célkitűzés „a
különböző uniós intézmények és a tagállamok által végzett tevékenységek közötti egységesség
és szinergia megerősítése, könnyebb hozzáférést biztosítva a polgárok számára, elősegítve azt,
hogy jobban megérthessék az uniós szakpolitikák uniós, nemzeti és helyi szinten gyakorolt
hatását”[8].
D. Az európai polgári kezdeményezés
Az európai polgári kezdeményezés Lisszaboni Szerződésben történő bevezetését követően az
Európai Unió polgárai – 2012. április 1-jétől – erőteljesebben adhatnak hangot véleményüknek,
mivel jogot kapnak arra, hogy közvetlenül felkérjék a Bizottságot új politikai kezdeményezések
előterjesztésére. Ennek célja egy új dimenzióval gazdagítani az európai demokráciát,
kiegészíteni az uniós polgársághoz kapcsolódó jogokat, valamint fokozni az uniós politikákat
érintő közéleti vitát, elősegítendő a valódi európai nyilvánosság kialakulását. A kezdeményezés
végrehajtása remélhetőleg lényegesen meg fogja erősíteni a polgárok és a szervezett civil
társadalom részvételét az uniós szakpolitikák alakításában. A szerződésben előírtakkal
összhangban a Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján 2011-ben elfogadta azt a
rendeletet, amely meghatározza az új eszközre vonatkozó szabályokat és eljárásokat[9]. A polgári
kezdeményezés szervezőinek – egy legalább hét tagállamból származó hét uniós polgárból álló
polgári bizottság – egy év áll rendelkezésére a szükséges mennyiségű támogató nyilatkozat
összegyűjtésére, amelyek számát az adott tagállam illetékes hatóságainak kell igazolniuk.
A polgári kezdeményezés szervezőinek – egy legalább hét tagállamból származó hét uniós
polgárból álló polgári bizottság – egy év áll rendelkezésére a szükséges mennyiségű támogató

[4]Lásd COM(2011)0884 (http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1383_hu.pdf).
[5]Ugyanott, 3. o.
[6]Lásd HL L 115., 2014.4.17., 3. o. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?
uri=OJ:L:2014:115:FULL&from=EN).
[7]Lásd COM(2007)0569;
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0568en01.pdf).
[8]Ugyanott, 4. o.
[9]Lásd HL L 65., 2011.3.11., 1. o. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:HU:PDF).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0884
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1383_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0569
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:HU:PDF
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nyilatkozat összegyűjtésére, amelyek számát az adott tagállam illetékes hatóságainak kell
igazolniuk[10].

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Lisszaboni Szerződés életbe lépése jelentős hatást gyakorolt az uniós intézmények
működésére, amelyeknek onnantól fogva erőteljesebben kellett törekedniük arra, hogy
eredményeket mutassanak fel az uniós polgárok előtt, mindezt hatékonyabb és demokratikusabb
döntéshozatal révén. A reformszerződés különösen a Parlament Európa formálásában betöltött
szerepét erősítette meg. Az uniós polgárok közvetlenül megválasztott képviselőjeként a
Parlamentnek egyértelmű kötelessége tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy miről szól
Európa, valamint megfogalmazni a polgárok érdekeit, és azok alapján eljárni.
Az Európai Parlament az európai polgárok háza. Jelentéseiben a Parlament több alkalommal
részletes javaslatokat tett az Unió és polgárai közötti kapcsolatok javítására. A 2010
szeptemberében elfogadott egyik állásfoglalásban például olyan konkrét módszereket javasolt,
amelyek révén az uniós polgárok jobban bevonhatók az európai kérdésekben folytatott
vitákba[11]. Az állásfoglalás megvizsgálta, hogy a kommunikáció miként kezdeményezheti,
ösztönözheti vagy fejlesztheti tovább az európai vitát. Hangsúlyozta továbbá, hogy a
kormányok, a politikai pártok, az egyetemek és a közszolgálati műsorszolgáltatók, illetve az
uniós intézmények általi jobb kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a vita tekintetében
„európai nyilvános szféra” jöjjön létre.
A Parlament weboldala az Unió mind a 24 hivatalos nyelvén információk és dokumentumok
sokaságát kínálja a polgároknak, és a közösségi média felületein is erős a jelenléte. A
média kulcsfontosságú a vélemények átadásában. A Parlament tényszerű információkkal és
eszközökkel támogatja a médiát, és segíti őket abban, hogy tudósítsanak a tevékenységeiről,
ezeket pedig figyelemmel kíséri a Parlament, és a hamis információkat helyesbítik. A
polgárok emellett ellátogathatnak a plenáris ülésterembe (Strasbourgban és Brüsszelben), a
Parlamentáriumba (a Parlament látogatói központjába) és az Európai Történelem Házába
(mindkettő Brüsszelben található). A Parlament minden tagállamban legalább egy tájékoztatási
irodával rendelkezik, néhánynak ezek közül látogatói központja is van. A tájékoztatási irodák
szerepe segítséget nyújtani a polgároknak abban, hogy megértsék, mi is az Európai Parlament,
mivel foglalkozik, és mi a célja. Ezt a polgárok, az érdekelt felek és a média stratégiai bevonása
révén valósítják meg.
Manapság egyre erősebb az uniós polgárok körében az Unióhoz való tartozás érzése, ami
felemelő annyi évnyi gyakran nyílt ellenségeskedés után az Unió felé, amelyet a legutóbbi
pénzügyi és politikai válságok okoztak. Az Unióhoz való tartozás érzése viszont ingadozik,
és megfelelő kommunikációs stratégiákra és politikákra van szükség uniós szinten. A
Parlamentnek nemcsak az általa képviselt uniós polgárok iránti kötelessége, hanem saját érdeke
is egyben, hogy aktív szerepet vállaljon e stratégiák és szakpolitikák kialakításában.
Katarzyna Anna Iskra
10/2017

[10]További információk az európai polgári kezdeményezésről, valamint a nyitott és lezárt kezdeményezésekről: http://
ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu
[11]HL C 308.E, 2011.10.20., 55. o. (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA
+P7-TA-2010-0307+0+DOC+PDF+V0//HU).


	Kommunikációs politika
	Jogalap
	Célkitűzések
	Eredmények
	Az Európai Parlament szerepe


