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KOMUNIKAČNÁ POLITIKA

Potreba efektívnej komunikácie má právny základ v Charte základných práv
Európskej únie (charta), ktorá zaručuje právo všetkých občanov na informácie
o otázkach EÚ. Inštitúcie EÚ vytvorili viacero nástrojov a služieb, ktoré im umožňujú
udržiavať kontakt s verejnosťou a informovať ju. Európska iniciatíva občanov od
svojho formálneho začiatku v roku 2012 umožňuje priamejšie zapájanie občanov
do tvorby nových právnych predpisov a otázok EÚ.

PRÁVNY ZÁKLAD

Zmluvy EÚ neobsahujú žiadne osobitné ustanovenie týkajúce sa komunikačnej politiky.
Charta, ktorá sa stala záväznou prostredníctvom Lisabonskej zmluvy, má však
rovnaký právny štatút ako zmluvy. Pri komunikácii so širokou verejnosťou charta
poskytuje všetkým inštitúciám EÚ spoločný rámec na prepojenie výsledkov EÚ so
základnými hodnotami EÚ. Medzi príslušné články v charte patria článok 11 (právo na
informácie a sloboda prejavu, ako aj sloboda a pluralita médií), článok 41 (právo na
vypočutie a právo na prístup k dokumentom týkajúcim sa vlastnej osoby), článok 42
(právo na prístup k dokumentom inštitúcií EÚ) a článok 44 (petičné právo). Keďže
v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) neexistuje samostatný právny základ pre
komunikačnú politiku, pri akejkoľvek činnosti v tejto oblasti na úrovni Únie je potrebné
uplatniť článok 352 ZFEÚ.

CIELE

EÚ je zodpovedná za informovanie občanov EÚ a iných zainteresovaných
strán o svojich rozhodnutiach a činnostiach. Inštitúcie EÚ majú špecializovaných
zamestnancov a osobitné rozpočty zamerané na zabezpečenie toho, aby informácie
o Únii boli ľahko dostupné v jazyku, ktorému občania rozumejú.
Vďaka prístupu k jasným informáciám môžu občania EÚ lepšie uplatňovať svoje právo
zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie, v ktorej sa rozhodnutia majú prijímať čo
najotvorenejšie a čo najbližšie k občanom, pričom sa dodržiavajú zásady pluralizmu,
účasti, otvorenosti a transparentnosti. Politické dokumenty o komunikácii, ktoré vydáva
Komisia, odrážajú veľký význam tejto politiky, ktorá sa zakladá na troch zásadách:
— načúvať verejnosti a zohľadňovať jej názory a záujmy,

— vysvetľovať, ako politiky Európskej únie ovplyvňujú každodenný život občanov
a obyvateľov,
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— kontaktovať ľudí na mieste a oslovovať ich vo vlastnom vnútroštátnom alebo
miestnom prostredí prostredníctvom obľúbených médií.

HLAVNÉ INICIATÍVY A VÝVOJ

Od roku 2001 sa vynaložilo väčšie úsilie na vytvorenie koherentnej komunikačnej
stratégie EÚ, pričom Komisia vydala niekoľko dôležitých politických dokumentov
o komunikácii. V roku 2002 tak vznikol portál Váš hlas v Európe, ktorý sa
v novembri 2018 zmenil na portál Vyjadrite svoj názor ponúkajúci občanom,
spotrebiteľom a podnikom príležitosť aktívne sa podieľať na procese formovania
politiky Komisie. Vo februári 2006 Komisia prijala bielu knihu o európskej komunikačnej
politike, v ktorej určila päť oblastí činnosti týkajúcich sa partnerstva s inými inštitúciami,
vládami a občianskou spoločnosťou, zdôraznila význam podpory práva na slobodu
informácií v EÚ a navrhla vypracovanie európskej charty alebo kódexu správania
v oblasti komunikácie.
Komisia a Parlament komunikujú s médiami, zainteresovanými stranami a občanmi
o otázkach záujmu EÚ vrátane politík a opatrení EÚ poskytovaním rôznych
informačných služieb vlastnými generálnymi riaditeľstvami pre komunikáciu. Medzi
používané komunikačné nástroje patria webové stránky, platformy sociálnych médií,
zariadenia pre návštevníkov, styčné a miestne kancelárie vo všetkých krajinách EÚ,
ako aj osobitné služby pre médiá. Hlavné nástroje a opatrenia v oblasti komunikačnej
politiky EÚ sú:
— priame kontaktné centrá, ako je informačné centrum Europe Direct, Európske

dokumentačné centrum a Ask EP. Občania môžu týmto kontaktným centrám
napísať alebo zavolať, aby získali potrebné odpovede,

— komunikácia o Európe na oficiálnom webovom sídle EUROPA, prostredníctvom
televíznej informačnej služby EÚ Europe by Satellite, multimediálneho centra
Parlamentu, ktoré sa venuje najnovším správam z Európskeho parlamentu
a vysielaniu parlamentných plenárnych rozpráv a schôdzí výborov cez internet,

— komunikácia prostredníctvom rôznych internetových stránok inštitúcií EÚ,
príslušných tlačových služieb a rôznych sietí sociálnych médií,

— európska iniciatíva občanov (pozri nižšie),

— program Európa pre občanov a program Práva a hodnoty (pozri nižšie),

— oznámenie Komisie o komunikovaní o Európe v partnerstve (pozri nižšie),

— webové stránky „Čo robí Európa pre mňa“ a EUandME, ako aj mobilná aplikácia
„Európa na dlani“ (pozri nižšie),

— informačná kampaň „Tentoraz idem voliť“, ktorú spustil Parlament s cieľom
informovať občanov o európskych voľbách v máji 2019 a nabádať ich, aby
hlasovali vo voľbách,

— posilnenie pokrytia záležitostí EÚ spoluprácou s audiovizuálnymi a online
platformami, napr. európska rozhlasová sieť Euranet a Euronews.
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1. Program Európa pre občanov a nový program Práva a hodnoty
V nadväznosti na výzvy zo zasadnutí Európskej rady v Tampere (1999) a v Nice
(2000) na otvorenejší dialóg s občianskou spoločnosťou prijala Európska rada
v januári 2004 prvý akčný program Spoločenstva na podporu aktívneho občianstva
EÚ. Po zlyhaní projektu Ústava pre Európu nasledoval za programom na podporu
aktívneho občianstva EÚ program Európa pre občanov, ustanovený rozhodnutím
Európskeho parlamentu a Rady na obdobie 2007 – 2013 s celkovým finančným krytím
vo výške 215 miliónov EUR. V decembri 2011 v nadväznosti na hodnotenie programu
v polovici trvania v roku 2010 Komisia navrhla pokračovať v programe v nasledujúcom
viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, aj keď v mierne upravenej podobe.
Hlavným cieľom nového programu je „posilniť pamiatku a rozšíriť kapacitu občianskej
účasti na úrovni Únie“. 14. apríla 2014 Rada formálne prijala nový program Európa pre
občanov s rozpočtom vo výške 185,5 milióna EUR, čo predstavuje zníženie v porovnaní
s predchádzajúcim programom a pôvodným návrhom Komisie. Program Európa pre
občanov na roky 2014 – 2020 ponúkal financovanie v dvoch hlavných tematických
oblastiach: 1) európske historické povedomie a 2) demokratická angažovanosť
a občianska účasť. V rámci programu sa zriadila aj skupina pre občiansky dialóg, ktorá
sa pravidelne stretáva s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa programu, jeho
vykonávania a šírenia výsledkov a monitorovať politický vývoj v súvisiacich oblastiach.
V hodnotení programu na roky 2014 – 2020 sa zdôraznila jeho celková pozitívna úloha
pri podpore občianskej účasti a demokratickej angažovanosti v celej EÚ.
Komisia uverejnila 30. mája 2018 návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje program
Práva a hodnoty (2021 – 2027), ktorý sa má financovať v rámci nového Fond pre
spravodlivosť, práva a hodnoty, s celkovou výškou pridelených finančných prostriedkov
641,7 milióna EUR. Cieľom zložky „Zapojenie a účasť občanov“ nového programu
s navrhovaným rozpočtom 233 miliónov EUR je nahradiť súčasný program Európa pre
občanov, pričom sa zameriava na 1) lepšie pochopenie Únie, jej histórie, kultúrneho
dedičstva a rozmanitosti občanmi a 2) podporu výmeny a spolupráce medzi občanmi
rôznych krajín. Parlament 17. decembra 2020 udelil súhlas s budúcim viacročným
finančným rámcom a dosiahol predbežnú dohodu s Radou o programe Práva a hodnoty
(2021 – 2027). Bude mať rozpočet 641,7 milióna EUR s dodatočnou sumou vo výške
maximálne 912 miliónov EUR.
2. Webové sídlo Čo robí Európa pre mňa a aplikácia Európa na dlani
„Čo robí Európa pre mňa“ je interaktívne, viacjazyčné online webové sídlo vyvinuté
Európskym parlamentom, na ktorom možno nájsť podrobné informácie o vplyve EÚ
na život jednotlivých občanov a miestne komunity. Používatelia môžu ľahko nájsť
konkrétne informácie o tom, čo EÚ robí pre ich región, ich povolanie alebo o akejkoľvek
inej téme, ako sú záľuby. Pokrytých je 1 400 lokalít a na čítanie, zdieľanie alebo
opakované použitie je k dispozícii 1 800 jednostranových poznámok, a to ako online
stránky alebo súbory vo formáte PDF. Webové sídlo je rozdelené do troch hlavných
častí: 1) „V mojom regióne“, kde používatelia môžu nájsť informácie o regióne, v ktorom
žijú alebo pracujú; 2) „V mojom živote“, kde sa používatelia môžu dozvedieť, ako
EÚ ovplyvňuje otázky týkajúce sa napr. rodiny, zdravotnej starostlivosti, cestovania
a sociálnych práv; 3) „Pod lupou“, kde majú používatelia prístup k informačným
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dokumentom o politikách EÚ s osobitným zameraním na verejnú mienku a obavy
a očakávania občanov týkajúce sa opatrení EÚ. Bezplatná aplikácia „Európa na dlani“
okrem toho poskytuje informácie o EÚ v 24 jazykoch, ktoré sa dajú ľahko vyhľadávať,
zdieľať a personalizovať.
3. Ďalšie participatívne nástroje EÚ
Participatívne nástroje EÚ zahŕňajú portál Vyjadrite svoj názor, ktorý umožňuje aktívnu
účasť na formovaní politík EÚ, dialógy občanov s komisármi, mechanizmus Európsky
dialóg s mládežou v rámci stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, ako aj niekoľko
kanálov sociálnych médií.
4. Európska iniciatíva občanov (EIO)
Zavedenie EIO podľa Lisabonskej zmluvy od 1. apríla 2012 dáva občanom EÚ
rozhodnejšie slovo tým, že im poskytuje právo priamo vyzvať Komisiu, aby predložila
nové politické iniciatívy. Táto iniciatíva má dať nový rozmer demokracii EÚ, doplniť
súbor práv súvisiacich s občianstvom Únie, rozšíriť verejnú diskusiu o politikách EÚ
a zvýšiť zapojenie občanov a organizovanej občianskej spoločnosti do tvorby týchto
politík, a tak prispieť k budovaniu skutočného verejného priestoru EÚ. V roku 2011
Parlament a Rada prijali návrh nariadenia Komisie, ktorým sa vymedzujú pravidlá
a postupy, ktorými sa riadi EIO. Pravidlá boli aktualizované na základe návrhu Komisie
z roku 2017, ktorý Parlament a Rada prijali 17. apríla 2019. Nové pravidlá nadobudli
účinnosť 1. januára 2020.
Organizátori iniciatívy občanov – výboru občanov zloženého najmenej zo siedmich
občanov EÚ, ktorí majú trvalý pobyt najmenej v siedmich rôznych členských štátoch
– musia predtým, ako začnú zbierať od občanov vyhlásenia o podpore, iniciatívu
zaregistrovať v Komisii. Výbor má potom jeden rok na to, aby získal potrebný počet
podpisov, ktoré musia potvrdiť príslušné orgány v členských štátoch. K dnešnému
dňu získalo požadovaný počet podpisov šesť iniciatív, ktoré boli predložené Komisii
(Right2Water, One of Us, Stop Vivisection, Ban Glyphosate, Minority SafePack a End
the Cage Age). Parlament zorganizoval niekoľko vypočutí so zástupcami prvých piatich
iniciatív a Komisia poskytla na tieto iniciatívy odpoveď, v ktorej uviedla svoje právne
a politické závery.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy malo podstatný vplyv na činnosť inštitúcií
EÚ, posilnilo úlohu Európskeho parlamentu, a to s väčším zameraním na to,
aby sa výsledky v prospech občanov EÚ dosahovali v rámci efektívnejšieho
a demokratickejšieho rozhodovacieho procesu. Ako priamo volený orgán zastupujúci
občanov EÚ má Parlament jednoznačnú povinnosť informovať o tom, čo EÚ robí,
formulovať záujmy občanov v Európe a na základe nich konať.
Aj keď sa zdá, že sa pocit spolupatričnosti k Únii medzi jej občanmi zvýšil, čo je
po rokoch často otvoreného prejavu nepriateľstva voči EÚ v dôsledku nedávnych
finančných a politických kríz povzbudzujúce, tento pocit kolíše, takže vhodné
komunikačné stratégie a politiky na úrovni EÚ sú potrebné. Aktívna účasť na formovaní
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takýchto stratégií a politík nie je len jednou z povinností Parlamentu voči občanom EÚ,
ale je aj v jeho vlastnom záujme.
Vo svojich správach a uzneseniach Parlament opakovane predkladá návrhy na
zlepšenie vzťahov medzi EÚ a jej občanmi. Napríklad vo svojom uznesení zo
7. septembra 2010 o vytvorení európskej verejnej sféry navrhol konkrétne spôsoby,
ako podporiť zapojenie občanov do diskusií o otázkach EÚ, a zdôraznil, že lepšia
komunikácia vlád, politických strán, univerzít, verejnoprávnych vysielateľov a inštitúcií
EÚ je nevyhnutná pre rozvoj európskej verejnej sféry. Niekoľko poslancov EP sa tiež
aktívne zapojilo do diskusií s občanmi a odpovedalo na ich otázky týkajúce sa platformy
Debating Europe.
Vo veľkom záujme Parlamentu je tiež európska iniciatíva občanov a úspešne prispel
k tomu, aby sa z nej stal prístupnejší nástroj participatívnej demokracie ústretovejší
voči občanom. Parlament napríklad okrem iných zmien dosiahol zníženie minimálneho
počtu členských štátov, z ktorých musia vyhlásenia o podpore prísť, a presunul
overovanie prípustnosti do fázy predregistrácie. Tiež nástojil na ustanoveniach, ktoré
by zaistili všetkým obyvateľom EÚ bez ohľadu na ich národnosť právo podpísať
európsku iniciatívu občanov. Parlament takisto opakovane požadoval zjednodušenie
a zefektívnenie postupov pre EIO a zvýšenie ich vplyvu. Okrem toho v roku 2015
prijal uznesenie o procese preskúmania EIO, v ktorom žiadal zjednodušené požiadavky
na osobné údaje a financovanie na podporu organizácie EIO. V septembri 2017
Komisia na základe žiadostí Parlamentu a verejnej konzultácie predložila návrh nového
nariadenia o európskej iniciatíve občanov a 17. apríla 2019 bola podpísaná dohoda
medzi Parlamentom a Radou o novom nariadení. V polovici roku 2020 Parlament
a Rada prijali dočasné opatrenia na riešenie účinkov pandémie COVID-19 na európsku
iniciatívu občanov, čo je nové opatrenie, ktoré umožňuje predĺženie obdobia zberu
iniciatív občanov.
Parlament tiež poskytuje informácie a dokumenty na svojom webovom sídle
vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ, prostredníctvom platformy multimediálneho
centra a tlačovej kancelárie, ako aj na rôznych sociálnych sieťach. Keďže médiá
majú pri výmene názorov kľúčovú úlohu, Parlament podporuje rôzne mediálne kanály
poskytovaním faktických informácií, nástrojov a zariadení, ktoré pomôžu pokryť jeho
činnosti. Tlačová kancelária takisto monitoruje mediálne pokrytie a opravuje nesprávne
informácie o Parlamente.
Okrem toho môžu občania navštíviť Parlament (v Štrasburgu a v Bruseli),
Parlamentárium (návštevnícke centrum Parlamentu) a Dom európskej histórie (oba
v Bruseli). V každom členskom štáte má Parlament aspoň jednu styčnú kanceláriu,
pričom v niektorých sú aj návštevnícke centrá. Úlohou styčných kancelárií je pomôcť
občanom pochopiť, čo je Európsky parlament, čo robí a aké hodnoty presadzuje,
ako aj vykonávať činnosti informačného strediska podľa miestnych potrieb. Robia to
zapájaním občanov, zainteresovaných strán a médií.
V roku 2019 Parlament informoval občanov o voľbách v danom roku a ich význame
pre budúcnosť EÚ. Inštitucionálna komunikačná kampaň bola nestranná a dopĺňala
a podporovala individuálnu kampaň politických strán a kandidátov. Vzhľadom na
túto neutrálnosť sa zamerala na to, čo už EÚ a Parlament dosiahli, a nie na to,
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čo by dosiahnuť mali. Platforma (tentorazidemvolit.eu) bola spustená v 24 jazykoch
a podporila viac ako 150 000 dobrovoľníkov vo všetkých členských štátoch,
ktorí sa pričinili o to, aby sa do volieb zapojilo čo najviac občanov a aby sa
podnietila čo najvyššia účasť na hlasovaní. Platforma sa následne zmenila na
together.europarl.europa.eu, paneurópsku komunitu, ktorá umožňuje ľuďom zostať
v spojení a byť informovaní o udalostiach organizovaných komunitou a Parlamentom.
Parlament okrem toho organizuje vzdelávacie programy Ambasádorská škola
a Euroscola s cieľom pomôcť zlepšiť znalosti o demokracii a hodnotách EÚ.
Online program Euroscola umožňuje študentom stredných škôl vyskúšať si v rámci
interaktívnej rolovej hry proces rozhodovania EÚ v úlohe poslanca EP. Okrem
webového sídla Čo robí Európa pre mňa a aplikácie Európa na dlani Parlament využíva
na interakciu s občanmi množstvo platforiem sociálnych médií.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://together.europarl.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/sk/
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