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KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA

A hatékony kommunikáció szükségességének egyik jogalapja az Európai Unió
Alapjogi Chartájában rejlik, amely uniós kérdésekben az EU valamennyi polgára
számára biztosítja a tájékoztatáshoz való jogot. Az uniós intézmények számos
eszközt és szolgáltatást dolgoztak ki, hogy megszólítsák és tájékoztassák a
lakosságot. A 2012-es hivatalos indulása óta az európai polgári kezdeményezés
révén a polgárok közvetlenebb módon befolyásolhatják az új jogszabályok
megalkotását és az uniós ügyeket.

JOGALAP

Az uniós szerződések nem tartalmaznak konkrét rendelkezéseket a kommunikációs
politikára vonatkozóan. A Chartának ugyanakkor – amelyet jogilag kötelező erővel
ruházott fel a Lisszaboni Szerződés – az uniós szerződésekével megegyező jogi
státusza van. A Charta a nyilvánossággal való kommunikáció során valamennyi uniós
intézményre nézve közös keretet ír elő az EU által elért eredményeknek a mögöttük
álló uniós értékekkel való összekapcsolására. A Charta ide 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 (EUMSZ), bármely uniós szintű fellépéshez az EUMSZ 352. cikkét kell
alkalmazni.

CÉLKITŰZÉSEK

Az EU felelőssége, hogy az uniós polgárok és más érdekelt felek tudomására hozza
a határozatait és tevékenységeit. Az uniós intézmények külön alkalmazottakkal és
külön költségvetéssel rendelkeznek annak biztosítására, hogy az Unióval kapcsolatos
információk könnyen elérhetőek legyenek egy olyan nyelven, amelyet a polgárok
megértenek.
Az egyértelmű információkhoz való hozzáféréssel az uniós polgárok jobban tudják
az Unió demokratikus életében történő részvételhez való jogukat gyakorolni, ahol
a döntéseket nyilvánosan és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell
meghozni, tiszteletben tartva a pluralizmus, a részvétel, a nyitottság és az átláthatóság
elvét. A Bizottság által közzétett, a kommunikációról szóló dokumentumok tükrözik e
politika jelentőségét, mely három alapelven nyugszik:
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— a nyilvánosság meghallgatása, a polgárok véleménye és az őket foglalkoztató
problémák figyelembevétele;

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

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

FŐBB KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉS FEJLEMÉNYEK

2001-től kezdve nagyobb erőfeszítéseket tettek egy koherens uniós kommunikációs
stratégia kialakítására, és a Bizottság számos fontos szakpolitikai dokumentumot
tett közzé a kommunikációról. Ennek része volt „Az Ön hangja Európában” 2002-
ben indult portál, amely 2018 novemberében alakult át az Ossza meg velünk
véleményét! portállá, amely lehetőséget kínál a polgároknak, a fogyasztóknak és
a vállalkozásoknak arra, hogy aktív szerepet vállaljanak a Bizottság politikájának
alakításában. 2006 februárjában a Bizottság elfogadta az európai kommunikációs
politikáról szóló fehér könyvét, amely öt cselekvési területet jelölt ki, amelyen
partnerként kíván együttműködni más intézményekkel, kormányokkal és a civil
társadalommal, hangsúlyozta az információszabadsághoz való jog előmozdításának
fontosságát az EU-ban, és javaslatot tett kommunikációról szóló európai charta vagy
magatartási kódex kidolgozására.
A Bizottság és a Parlament kommunikál a médiával, az érdekelt felekkel és a
polgárokkal az uniós érdekű kérdésekről, beleértve az uniós szakpolitikákat és
fellépéseket is azáltal, hogy saját kommunikációs főigazgatóságaikon keresztül
különböző információs szolgáltatásokat nyújt. Az alkalmazott kommunikációs
eszközök közé tartoznak a weboldalak, a közösségi médiában található profilok,
a látogatók számára nyújtott szolgáltatások, kapcsolattartó és helyi irodák az EU
minden országában, valamint a média számára nyújtott speciális szolgáltatások. Az
EU kommunikációs politikájának főbb eszközei és intézkedései a következők:
— közvetlen kapcsolattartó központok, például a Europe Direct Tájékoztató

Központ, az Európai Dokumentációs Központ és az Ask EP (Állampolgári
tájékoztatáskérések), akiknek a polgárok írhatnak, vagy felhívhatják őket, hogy
megkapják az őket érdeklő válaszokat;

— Európáról szóló kommunikáció az EU hivatalos EUROPA weboldalán, az EU
televíziós információs szolgálata, a Europe by Satellite, a Parlament Multimédia
Központja, amely az Európai Parlament legfrissebb híreit sugározza, és az
interneten közvetíti a parlamenti plenáris vitákat és a bizottsági üléseket;

— kommunikáció a különböző uniós intézmények weboldalain, azok
sajtószolgálatain és különböző közösségimédia-hálózatain keresztül;

— az európai polgári kezdeményezés (lásd alább);

— az Európa a polgárokért és a Jogok és értékek programok (lásd alább);

— a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című bizottsági közlemény
(lásd alább);
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— az „Európának köszönhetjük” és az EUandME weboldalak, valamint az „Európa
kéznél van” mobilalkalmazás (lásd alább);

— a Parlament által indított „Szavazni fogok” tájékoztató kampány, amelynek célja
az volt, hogy tájékoztassa a polgárokat a 2019. májusi európai választásokról, és
ösztönözze őket a szavazásra;

— az uniós kérdések bemutatásának fokozása audiovizuális és online platformokkal,
például az európai rádióhálózattal és a Euronews csatornával együttműködésben.

1. Az Európa a polgárokért és az új Jogok és értékek programok
Válaszul az Európai Tanács tamperei (1999) és nizzai (2000) ülésén a civil
társadalommal folytatott nyíltabb párbeszédet szorgalmazó felszólalásokra, az Európai
Tanács 2004 januárjában elfogadta az aktív uniós polgárságot támogató első
közösségi cselekvési programot. Az Európai Alkotmány projektjének kudarcát
követően az aktív uniós polgárságot támogató programot az Európa a polgárokért
program váltotta fel, amelyet az Európai Parlament és a Tanács hozott létre 2006-
ban a 2007–2013-as időszakra 215 millió euró teljes pénzügyi keretösszeggel. A
program 2010. évi félidei értékelését követően tett ajánlások alapján a Bizottság
2011 decemberében javaslatot tett a program 2014–2020 közötti többéves pénzügyi
keretben való továbbvitelére, jóllehet némiképp átdolgozott formában. Az új program
fő célkitűzése „a történelmi emlékezet erősítése és az uniós szintű polgári részvételi
kapacitás növelése” lenne. Az új Európa a polgárokért programot hivatalosan
2014. április 14-én fogadta el a Tanács 185,5 millió EUR költségvetési kerettel,
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 nyújtott támogatást: (1) Történelmi emlékezet és európai polgárság és
(2) Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel. A program létrehozott egy civil
párbeszédért felelős csoportot is, amely rendszeresen ülésezik a programmal, annak
végrehajtásával és eredményeinek terjesztésével kapcsolatos kérdések megvitatása,
valamint a kapcsolódó területeken a szakpolitikai fejlemények nyomon követése
céljából. A 2014–2020-as program értékelése rávilágított arra, hogy a program
összességében pozitív szerepet játszik a polgári részvétel és a demokratikus
szerepvállalás ösztönzésében szerte az EU-ban.
2018. május 30-án a Bizottság közzétette a Jogok és értékek programot (2021–
2027) létrehozó rendeletre irányuló javaslatát, amely az új Jogérvényesülés, Jogok
és Értékek Alap keretében, 641,7 millió EUR összköltségvetéssel működik. A „Polgári
részvétel és szerepvállalás” ág lép a jelenlegi Európa a polgárokért program helyébe,
233 millió EUR javasolt költségvetéssel, amelynek középpontjában (1) az Unió,
illetve annak történelme, kulturális öröksége és sokszínűsége jobb megértésének
elősegítése a polgárok körében, és (2) a különböző országok polgárai közötti cserék
és együttműködés ösztönzése áll. A Parlament 2020. december 17-én egyetértését
adta a következő többéves pénzügyi kerethez, és ideiglenes megállapodásra jutott
a Tanáccsal a Jogok és értékek programról (2021–2027). A program költségvetése
641,7 millió EUR lesz, és további legfeljebb 912 millió EUR áll a rendelkezésére.
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2. Az „Európának köszönhetjük” weboldal és az „Európa kéznél van” alkalmazás
Az ”Európának köszönhetjük„ egy interaktív, többnyelvű online weboldal, amelyet az
Európai Parlament fejlesztett ki, ahol részletes információk találhatók arról, hogy az
EU milyen hatást gyakorol az egyes polgárok életére és a helyi közösségekre. A
felhasználók könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az EU mit tesz a régiójukért és a
szakmájukért, vagy más érdeklődésre számot tartó témákról, például hobbikról. 1400
településről készült anyag, és 1800 egyoldalas feljegyzés áll rendelkezésre online
oldalként vagy PDF-fájlként történő olvasásra, megosztásra vagy újrafelhasználásra. A
weboldal három fő részből áll: (1) „A régiómban”, ahol a felhasználók a lakóhelyük vagy
munkahelyük kiválasztásával tájékozódhatnak régiójukról; (2) „Az életemben”, ahol a
felhasználók megtudhatják, hogyan érinti az EU az olyan kérdéseket, mint a családok,
az egészségügy, az utazás és a szociális jogok; (3) „Fókuszban”, ahol a felhasználók
hozzáférhetnek az uniós szakpolitikákról szóló tájékoztató dokumentumokhoz, különös
tekintettel a közvéleményre és a polgároknak az uniós fellépéssel kapcsolatos
aggályaira és elvárásaira. Emellett az „Európa kéznél van” ingyenes Citizens’ App
alkalmazáson keresztül az EU-val kapcsolatos információk 24 nyelven érhetők el, és
könnyen kereshetők, megoszthatók és személyre szabottak.
3. Egyéb uniós részvételi eszközök
Az uniós részvételi eszközök közé tartozik az „Ossza meg velünk véleményét!” portál,
amely lehetővé teszi az uniós szakpolitikák alakításában való aktív részvételt, a
biztosokkal folytatott civil párbeszéd, a 2019–2027-es időszakra szóló uniós ifjúsági
stratégia részét képező uniós ifjúsági párbeszéd mechanizmusa, valamint számos
közösségimédia-csatorna.
4. Az európai polgári kezdeményezés
Az európai polgári kezdeményezés Lisszaboni Szerződésben történő bevezetését
követően az uniós polgárok – 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 uniós demokráciát, kiegészíteni az uniós polgársághoz kapcsolódó
jogokat, kiterjeszteni az uniós politikákat érintő közéleti vitát, valamint növelni
a polgárok és a szervezett civil társadalom részvételét az uniós szakpolitikák
alakításában, elősegítendő a valódi uniós nyilvánosság kialakulását. A Parlament
és a Tanács 2011-ben elfogadta a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát, amely
meghatározza az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályokat és
eljárásokat. A szabályokat a Bizottság 2017. évi javaslatát követően frissítették,
amelyet a Parlament és a Tanács 2019. április 17-én fogadott el. Az új szabályok
2020. január 1-jén léptek hatályba.
A polgári kezdeményezés szervezőinek – egy legalább hét tagállamból származó hét
uniós polgárból álló polgári bizottság – nyilvántartásba kell vetetniük a kezdeményezést
a Bizottságnál, mielőtt megkezdenék a támogató nyilatkozatok összegyűjtését a
polgároktól. A bizottságnak ezután egy év áll rendelkezésére a szükséges mennyiségű
aláírásösszegyűjtésére, amelyek számát az adott tagállam illetékes hatóságainak
kell igazolniuk. Eddig hat kezdeményezésnek sikerült összegyűjtenie a szükséges
számú aláírást, és került ezután benyújtásra a Bizottsághoz (Right2Water, One of
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Us, Stop Vivisection, Ban Glyphosate, Minority SafePack, és End the Cage Age). A
Parlament számos meghallgatást szervezett az első öt kezdeményezés képviselőivel,
és a Bizottság választ adott ezekre a kezdeményezésekre, megfogalmazva jogi és
politikai következtetéseit.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Lisszaboni Szerződés életbe lépése jelentős hatást gyakorolt az uniós intézmények
működésére, megerősítette az Európai Parlament szerepét, és nagyobb hangsúlyt
helyezett arra, hogy az intézmények eredményeket mutassanak fel az uniós polgárok
előtt, mindezt hatékonyabb és demokratikusabb döntés-hozatal révén. Az uniós
polgárok közvetlenül megválasztott képviselőjeként a Parlamentnek egyértelmű
kötelessége tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy mit csinál az EU, valamint
megfogalmazni a polgárok aggodalmait.
Bár úgy tűnik, hogy egyre erősebb az uniós polgárok körében az Unióhoz való
tartozás érzése, ami felemelő a legutóbbi pénzügyi és politikai válságok okozta annyi
évnyi gyakran nyílt ellenségeskedés után az Unió felé, ez az érzés ingadozik, ezért
megfelelő uniós szintű kommunikációs stratégiákra és szakpolitikákra van szükség. A
Parlamentnek nemcsak az uniós polgárok iránti kötelessége, hanem saját érdeke is
egyben, hogy aktív szerepet vállaljon e stratégiák és szakpolitikák kialakításában.
Jelentéseiben és állásfoglalásaiban a Parlament több alkalommal javaslatokat
tett az Unió és polgárai közötti kapcsolatok javítására. Az európai nyilvános
szféra kialakításáról szóló, 2010. szeptember 7-i állásfoglalásában például konkrét
megoldásokat javasolt a polgárok uniós kérdésekről folytatott vitákba való
bevonására, és hangsúlyozta, hogy a kormányok, politikai pártok, egyetemek,
közszolgálati műsorszolgáltatók és az uniós intézmények közötti jobb kommunikáció
elengedhetetlen az „európai nyilvános szféra” kialakításához. Több európai parlamenti
képviselő is aktívan részt vett a polgárokkal folytatott vitákban, és válaszolt a
kérdéseikre az Eszmecsere Európáról platformon.
A Parlament az európai polgári kezdeményezés iránt is kiemelt érdeklődést
tanúsított, és sikeresen hozzájárult ahhoz, hogy az a részvételi demokrácia
hozzáférhetőbb és polgárbarát eszközévé váljon. Más változtatások mellett például
a Parlament csökkentette azon tagállamok minimális számát, ahonnan támogató
nyilatkozatokat kellett beszerezni, és az elfogadhatóság ellenőrzését az előzetes
nyilvántartásba vételi szakaszba helyezte át. Emellett olyan rendelkezéseket sürgetett,
amelyek lehetővé tették, hogy állampolgárságtól függetlenül joga legyen az összes
európai uniós lakosnak az európai polgári kezdeményezés aláírására. A Parlament
ismételten felszólított az európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos eljárások
egyszerűsítésére és észszerűsítésére, valamint hatásuk növelésére is. Emellett 2015-
ben állásfoglalást fogadott el az európai polgári kezdeményezés felülvizsgálatáról,
amelyben a személyes adatokra vonatkozó követelmények egyszerűsítését és
az európai polgári kezdeményezések megszervezését támogató finanszírozás
biztosítását kérte. 2017 szeptemberében a Bizottság a Parlament kérései és egy
nyilvános konzultáció alapján benyújtotta az európai polgári kezdeményezésről
szóló új rendeletre irányuló javaslatát, és 2019. április 17-én a Parlament és a
Tanács megállapodást írt alá az új rendeletről. 2020 közepén a Parlament és a
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Tanács ideiglenes intézkedéseket fogadott el a Covid19-világjárvány európai polgári
kezdeményezésre gyakorolt hatásainak kezelése érdekében, amely új intézkedés
lehetővé teszi a polgári kezdeményezések gyűjtési időszakának meghosszabbítását.
A Parlament weboldala emellett az Unió mind a 24 hivatalos nyelvén információkat
és dokumentumokat kínál a polgároknak a Multimédiás Központján és a
sajtóirodáján, valamint a különböző közösségi-média csatornáin keresztül. Mivel
a média kulcsfontosságú véleményformáló, a Parlament tényszerű információkkal,
eszközökkel és létesítményekkel támogatja a különböző médiacsatornákat, hogy
segítse őket a tevékenységeiről való tájékoztatásban. A sajtóiroda nyomon követi a
médiamegjelenést is, és helyesbíti a Parlamentről szóló hamis információkat.
A polgárok emellett ellátogathatnak a Parlamentbe (Strasbourgban és Brüsszelben),
a Parlamentáriumba (a Parlament látogatói központjába) és az Európai Történelem
Házába (mindkettő Brüsszelben található). A Parlament minden tagállamban legalább
egy kapcsolattartó irodával rendelkezik, néhánynak ezek közül látogatói központja is
van. A kapcsolattartó irodák szerepe segítséget nyújtani a polgároknak abban, hogy
megértsék, mi is az Európai Parlament, mivel foglalkozik, és mi a célja, emellett a
helyi igényekhez igazított információs csomópontokként működnek. Ezt a polgárok, az
érdekelt felek és a média bevonása révén valósítják meg.
A Parlament a 2019. évi választásokról és azoknak az Európa jövője szempontjából
betöltött fontos szerepéről is tájékoztatta a polgárokat. Az intézményi kommunikációs
kampány független volt a pártoktól, és a politikai pártok és az egyéni jelöltek
kampányát támogatta. Mivel független volt a pártoktól, az EU és a Parlament által
elért eredményekre összpontosított, nem pedig arra, hogy még mit nem értek el.
Létrehoztak egy 24 nyelvű platformot (szavaznifogok.eu) is, amely több mint 150 000
önkéntest támogatott az összes tagállamban, akik azért iratkoztak fel, hogy több
embert vonjanak be az európai választásokba, és hogy a lehető legtöbb személyt
buzdítsák a szavazásra. A platformot ezt követően together.europarl.europa.eu néven
egy páneurópai közösséggé alakították át, amely lehetővé teszi az emberek számára,
hogy kapcsolatban maradjanak, és tájékozódjanak a közösség és a Parlament által
szervezett eseményekről. Emellett a Parlament működteti a Nagykövet Iskola és
az Euroscola oktatási programokat is, hogy segítse az uniós demokráciával és
értékekkel kapcsolatos ismeretek gyarapítását. Az Euroscola online program lehetővé
teszi a középiskolások számára, hogy európai parlamenti képviselőkként interaktív
szerepjáték keretében vegyenek részt az uniós döntéshozatalban. Végezetül a
Parlament az „Európának köszönhetjük” honlap és az „Európa egy gombnyomásnyira”
alkalmazás mellett a közösségimédia-platformok sokaságát használja a polgárokkal
való kapcsolattartásra.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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