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КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА

Правното основание на необходимостта от ефективна комуникация е Хартата
на основните права на Европейския съюз (Хартата), която гарантира правото
на всички граждани да бъдат информирани по въпроси, свързани с ЕС.
Институциите на ЕС разработиха няколко инструмента и услуги за поддържане
на контакти и информиране на обществеността. От официалното си въвеждане
през 2012 г. Европейската гражданска инициатива позволява на гражданите да
участват по-пряко в изготвянето на ново законодателство и в разглеждането на
въпроси, свързани с ЕС.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Договорите на ЕС не съдържат конкретни разпоредби относно комуникационната
политика. Хартата обаче стана правно обвързваща с Договора от Лисабон и
има същия правен статут като Договорите за ЕС. Хартата предоставя на всички
институции на ЕС обща рамка за свързване на постиженията на ЕС с неговите
основополагащи ценности при комуникацията с обществеността. Относимите
членове от Хартата включват член 11 (право на информация и свобода на
изразяване на мнение, както и свобода и плурализъм на медиите), член 41 (право
на всяко лице да бъде изслушвано и право на достъп до документите, които
се отнасят до него), член 42 (право на достъп до документите на европейските
институции) и член 44 (право на петиции). Тъй като за комуникационната политика
няма отделно правно основание в Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС), за всяко действие на равнището на ЕС е необходимо позоваване
на член 352 от ДФЕС.

ЦЕЛИ

ЕС е задължен да съобщава своите решения и дейности на гражданите на ЕС и на
други заинтересовани страни. Институциите на ЕС разполагат с квалифицирани
служители и специални бюджети, чиято цел е да се гарантира, че информацията
за Съюза е лесно достъпна на език, който гражданите разбират.
Разполагайки с достъп до ясна информация, гражданите на ЕС могат по-
добре да упражняват правото си на участие в демократичния живот на
Съюза, в който решенията следва да се вземат възможно най-открито и
най-близо до гражданите, като се съблюдават принципите на плурализъм,
участие, откритост и прозрачност. Документите относно политики в областта на
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комуникацията, публикувани от Комисията, отразяват важното значение на тази
политика, която се основава на три принципа:
— изслушване на гражданите, като се вземат предвид техните мнения и тревоги;

— разясняване на това как политиките на Европейския съюз въздействат върху
всекидневния живот на гражданите и постоянно пребиваващите лица;

— общуване с хората на местно ниво, в техния национален или местен контекст,
посредством предпочитаните от тях медии.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ И РАЗВИТИЯ

От 2001 г. насам се полагат по-големи усилия за създаването на съгласувана
комуникационна стратегия на ЕС, като Комисията публикува редица важни
документи относно политиките в областта на комуникацията. Това беше включено
в портала „Вашият глас в Европа“ от 2002 г., преобразуван в портала „Споделете
мнението си“ през ноември 2018 г., който предлага на гражданите, потребителите
и предприятията възможност да участват активно в процеса на формиране
на политиката на Комисията. През февруари 2006 г. Комисията прие своята
Бяла книга за европейската комуникационна политика, в която се определят
пет области на действие, партньорство с други институции, правителства и
гражданското общество, подчертава се значението на насърчаването на правото
на свобода на информацията в ЕС и се предлага разработването на Европейска
харта или кодекс за поведение в областта на комуникацията.
Комисията и Парламентът общуват с медиите, заинтересованите страни и
гражданите по въпроси от интерес за ЕС, включително политиките и действията
на ЕС, като предоставят различни информационни услуги чрез съответните си
генерални дирекции за комуникация. Използваните средства за комуникация
включват уебсайтове, профили в социалните медии, обекти за посетители, бюра
за връзка и местни бюра във всички държави от ЕС, както и специални служби
за медиите. Основните инструменти и действия в областта на комуникационната
политика на ЕС са:
— центрове за преки контакти, като например Информационния център „Европа

директно“, Европейския център за документация и Запитвания на гражданите
(Ask EP). Гражданите могат да се обръщат към тези центрове за контакти или
да им се обаждат, за да получат отговорите, от които се нуждаят;

— комуникация за Европа чрез Официалния уебсайт на ЕС EUROPA,
телевизионната информационна служба на ЕС „Европа по сателит“,
Мултимедийния център на Парламента, отразяващ последните новини от
Европейския парламент, и излъчването по интернет на парламентарните
пленарни дебати и на заседанията на комисии;

— комуникация чрез уебсайтовете на различните институции на ЕС,
съответните им пресслужби и различните мрежи на социалните медии;

— Европейската гражданска инициатива (вж. по-долу);
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— програма „Европа за гражданите“ „и програма „Права и ценности“ (вж. по-
долу);

— съобщението на Комисията „Да общуваме на тема Европа в
партньорство“ (вж. по-долу);

— „Какво прави Европа за мен“ и уебсайтовете на EUandME, както и мобилното
приложение „Европа в дланта Ви“ (вж. по-долу);

— информационната кампания „Този път ще гласувам“, стартирана от
Парламента, за да информира гражданите за изборите за Европейски
парламент през май 2019 г. и да ги насърчи да гласуват;

— засилване на отразяването на въпросите, свързани с ЕС, в сътрудничество
с аудио-визуалните и онлайн платформите; напр. европейската радиомрежа
Euranet и Euronews.

1. Програма „Европа за гражданите“ и новата програма „Права и ценности“;
След призивите, отправени на срещите на Европейския съвет в Тампере (1999 г.)
и в Ница (2000 г.) за по-открит диалог с гражданското общество, през януари
2004 г. Европейският съвет прие първата програма за действие на Общността
за насърчаване на активното гражданство на ЕС. След неуспеха на проекта
„Конституция за Европа“ програмата за активно гражданство на ЕС беше
наследена от програмата „Европа за гражданите“, създадена от Европейския
парламент и от Съвета през 2006 г. за периода 2007–2013 г., с общо финансиране
от 215 милиона евро. През декември 2011 г., след междинната оценка на
програмата през 2010 г., Комисията предложи програмата да бъде продължена в
следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014–2020 г., макар и в
леко изменена форма. Главната цел на бъдещата програма ще бъде „укрепване
на паметта за историята и подобряване на капацитета за гражданско участие на
равнището на Съюза“. Новата програма „Европа за гражданите“ беше официално
приета от Съвета на 14 април 2014 г. с бюджет в размер на 185,5 милиона евро, т.е.
намален в сравнение с предходната програма и първоначалното предложение на
Комисията. Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014–2020 г.  предложи
финансиране по две тематични области: 1) Европейска историческа памет и
2) Демократична ангажираност и гражданско участие. Програмата също така
създаде Група за граждански диалог, която заседава редовно, за да обсъжда
въпроси, свързани с програмата, нейното изпълнение и разпространението на
резултатите от нея, както и да наблюдава развитието на политиката в съответните
области. Оценката на програмата за периода 2014–2020 г. подчерта като цяло
положителната ѝ роля за насърчаване на гражданското участие и демократичната
ангажираност в целия ЕС.
На 30 май 2018 г. Комисията публикува своето предложение за регламент
за създаване на програмата „Права и ценности“ (2021–2027 г.), която ще
се финансира по новия фонд „Правосъдие, права и ценности“ с бюджет
от 641,7 милиона евро. Направление „Гражданска ангажираност и участие“ на
новата програма, с предложен бюджет от 233 милиона евро, има за цел да замени
настоящата програма „Европа за гражданите“, като се съсредоточи върху 1)
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повишаване на разбирането на гражданите за Съюза, неговата история, културно
наследство и многообразие и 2) насърчаване на обмена и сътрудничеството
между гражданите от различни държави. На 17 декември 2020 г. Парламентът
даде одобрението си за следващата многогодишна финансова рамка и
постигна предварително споразумение със Съвета относно програмата „Права
и ценности“ (2021–2027 г.). Тя ще разполага с бюджет от 641,7 милиона евро, с
допълнителни средства в размер на максимум 912 милиона евро.
2. Уебсайтът „Какво прави Европа за мен“ и мобилното приложение „Европа
в дланта ти“
„Какво прави Европа за мен“ е интерактивен многоезичен онлайн уебсайт,
разработен от Европейския парламент, на който може да бъде намерена
подробна информация за въздействието на ЕС върху живота на отделните
граждани и местните общности. Ползвателите могат лесно да намерят конкретна
информация за това какво прави ЕС за техния регион, професия или за
различни други теми, които представляват интерес, като например хобита.
Обхванати са 1 400 населени места и 1 800 бележки от по една страница са
на разположение за четене, споделяне или повторно използване като онлайн
страници или PDF файлове. Уебсайтът е организиран в три основни раздела:
1) „В моя регион“, където ползвателите могат да намерят информация за
своя регион, като изберат мястото, където живеят или работят; 2) „В моя
живот“, където ползвателите могат да разберат какво е въздействието на ЕС в
области като семейството, здравеопазването, пътуванията и социалните права;
3) „На фокус“, където потребителите имат достъп до информационни документи
относно политиките на ЕС, със специален акцент върху общественото мнение
и опасенията и очакванията на гражданите относно действията на ЕС. Освен
това чрез безплатното приложение „Европа в дланта ти“ информацията за
ЕС е достъпна на 24 езика и може лесно да бъде търсена, споделяна и
персонализирана.
3. Други инструменти на ЕС за участие
Инструментите на ЕС за участие включват портала „Споделете мнението си“,
който дава възможност за активно участие във формирането на политиките на
ЕС, гражданските диалози с членовете на Комисията, механизма на ЕС за диалог
по въпросите на младежта като част от стратегията на ЕС за младежта за периода
2019–2027 г., както и няколко канала в социалните медии.
4. Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)
Въвеждането на ЕГИ в Договора от Лисабон дава от 1 април 2012 г. по-
силен глас на гражданите на ЕС, като им предоставя правото да се обръщат
пряко към Комисията с искането тя да изработи предложения за нови
инициативи за политики. Тя има за цел да добави към демокрацията в ЕС ново
измерение, да допълни набора от права, свързани с гражданството на Съюза, да
активизира обществения дебат относно политиките на ЕС и да засили участието
на гражданите и на организираното гражданско общество във формирането
на нашите политики, като спомогне за изграждането на истинско публично
пространство на ЕС. През 2011 г. Парламентът и Съветът приеха предложението
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на Комисията за регламент за определяне на правилата и процедурата за
Европейската гражданска инициатива. Правилата бяха актуализирани след
предложение на Комисията от 2017 г., което беше прието на 17 април 2019 г. от
Парламента и Съвета. Новите правила влязоха в сила на 1 януари 2020 г.
Организаторите на гражданската инициатива – комитет на гражданите, състоящ
се от най-малко седем граждани на ЕС, пребиваващи в най-малко седем
различни държави членки – трябва да регистрират инициативата в Комисията,
преди да могат да започнат да събират изявления за подкрепа от гражданите.
След това комитетът разполага с една година, за да получи необходимия
брой подписи, които трябва да бъдат удостоверени от компетентните органи
в съответните държави членки. Към момента шест инициативи са получили
необходимия брой подписи и са били представени на Комисията („Право на
вода“ (Right2Water), „Един от нас“ (One of Us), „Спрете вивисекцията“ (Stop
Vivisection), „Да забраним глифосата“ (Ban Glyphosate), „Пакет за защита на
малцинствата“ (Minority SafePack) и „Край на ерата на клетките“ (End the Cage
Age). Парламентът организира няколко изслушвания с представители на първите
пет инициативи и Комисията предостави отговор на тези инициативи, в който
изложи своите правни и политически заключения.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Влизането в сила на Договора от Лисабон оказа значително въздействие върху
работата на институциите на ЕС, засили ролята на Европейския парламент и
фокусира по-силно вниманието върху постигането на резултати за гражданите
на ЕС чрез по-опростен и демократичен процес на вземане на решения. Като
пряко избран орган, представляващ гражданите на ЕС, Парламентът има ясната
отговорност да разяснява какво прави ЕС, както и да изразява тревогите на
гражданите в Европа и да предприема действия в техен отговор.
Макар че чувството за принадлежност към Съюза сред неговите граждани явно се
е засилило, което е окуражаващо след години на често открита враждебност към
ЕС, породена от неотдавнашните финансови и политически кризи, това чувство
се променя, поради което са необходими подходящи комуникационни стратегии
и политики на равнището на ЕС. Активното участие в изработването на такива
стратегии и политики е не само едно от задълженията на Парламента спрямо
гражданите на ЕС, но е и в негов собствен интерес.
В своите доклади и резолюции Парламентът многократно е правил предложения
за подобряване на връзката между ЕС и неговите граждани. Така например,
в своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно създаване на публична
сфера в Европа той предложи конкретни начини за насърчаване на
участието на гражданите в дебатите по въпроси на ЕС и подчерта, че по-
добрата комуникация от страна на правителствата, политическите партии,
университетите, обществените радио- и телевизионни оператори и институциите
на ЕС е от жизненоважно значение за развитието на „европейска публична
сфера“. Няколко членове на ЕП също така активно участваха в дебати с
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гражданите и отговориха на техните въпроси в рамките на платформата „Дебат
Европа“.
Парламентът също така прояви голям интерес към ЕГИ и успешно допринесе
за превръщането ѝ в по-достъпен и удобен за гражданите инструмент на
демокрацията на участието. Така например, наред с други промени, Парламентът
постигна намаляване на минималния брой държави членки, от които трябва
да бъдат събрани изявленията за подкрепа, и прехвърли проверката на
допустимостта към етапа на предварителна регистрация. Той също така оказа
натиск за приемането на разпоредби, позволяващи на всички пребиваващи в ЕС
лица, независимо от тяхното гражданство, да получат право да дадат подкрепата
си за дадена ЕГИ. Парламентът също така нееднократно е призовавал за
опростяване и рационализиране на процедурите за ЕГИ и за засилване на
тяхното въздействие. Освен това през 2015 г. той прие резолюция относно
процеса на преглед на ЕГИ, в която се призовава за опростяване на изискванията
за лични данни и за финансиране в подкрепа на организирането на ЕГИ. През
септември 2017 г., въз основа на исканията на Парламента и на обществена
консултация, Комисията представи своето предложение за нов регламент
относно ЕГИ, а на 17 април 2019 г. беше подписано споразумение между
Парламента и Съвета относно новия регламент. В средата на 2020 г. Парламентът
и Съветът приеха временни мерки за справяне с последиците от пандемията от
COVID-19 за ЕГИ, като новата мярка дава възможност за удължаване на срока за
събиране на изявления за подкрепа за граждански инициативи.
Парламентът също така предоставя информация и документи на своя уебсайт на
всички 24 официални езика на ЕС посредством платформата на Мултимедийния
център и своята пресслужба, както и в различни социални медии. Тъй
като медиите играят ключова роля за споделяне на мнения, Парламентът
подкрепя различни медийни канали, като предоставя фактологична информация,
инструменти и съоръжения, за да им помогне да отразяват неговата дейност.
Пресслужбата също така наблюдава медийното отразяване и коригира невярна
информация за Парламента.
Освен това гражданите могат да посетят Парламента (в Страсбург и в
Брюксел), Парламентариума – центъра за посетители на Парламента – и Дома
на европейската история (и двата се намират в Брюксел). Парламентът има най-
малко едно бюро за връзка във всяка държава членка, а някои от тези бюра
имат и посетителски центрове. Ролята на тези бюра за връзка е да помогнат
на гражданите да разберат какво представлява Европейският парламент, с
какво се занимава той и какви са неговите позиции, както и да действат като
информационни центрове, приспособени към местните потребности. Те правят
това, като се ангажират с гражданите, заинтересованите страни и медиите.
През 2019 г. Парламентът информира гражданите за провежданите през същата
година избори и за тяхното значение за бъдещето на ЕС. Институционалната
комуникационна кампания беше надпартийна и се провеждаше в подкрепа
на индивидуалните кампании на политическите партии и кандидатите. Тъй
като беше надпартийна, тя беше съсредоточена върху постигнатото от ЕС
и Парламента, а не върху това, което те трябва тепърва да постигнат.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.debatingeurope.eu/leader/
https://www.debatingeurope.eu/leader/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0382_BG.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0382_BG.html?redirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52017PC0482
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52017PC0482
https://www.europarl.europa.eu/visiting/bg/visitor-offer/brussels/parlamentarium
https://www.europarl.europa.eu/visiting/bg/visitor-offer/brussels/house-of-european-history
https://www.europarl.europa.eu/visiting/bg/visitor-offer/brussels/house-of-european-history


Справочник за Европейския съюз - 2022 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

Беше създадена също така платформа (thistimeimvoting.eu) на 24 езика, която
подпомогна работата на над 150 000 доброволци във всички държави членки,
които се бяха ангажирали да привлекат повече хора за участие в изборите и
да ги насърчават да гласуват. Впоследствие платформата беше преобразувана
в together.europarl.europa.eu – паневропейска общност, която позволява на
хората да останат свързани с проявите, организирани от общността и от
Парламента, и да бъдат информирани за тях. Освен това Парламентът ръководи
образователните програми „Програма за училища посланици“ и „Евроскола“, за
да спомогне за задълбочаване на познанията за демокрацията и ценностите на
ЕС. Онлайн програмата „Евроскола“ дава възможност на учениците от средните
училища да играят интерактивно ролята на членове на ЕП при вземането на
решения в ЕС. И накрая, в допълнение към уебсайта „Какво прави Европа за
мен“ и приложението „Европа в дланта ти“, Парламентът използва множество
платформи на социалните медии, за да взаимодейства с гражданите.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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