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KOMUNIKACIJSKA POLITIKA

Potreba po učinkoviti komunikaciji je pravno utemeljena z Listino Evropske unije
o temeljnih pravicah (listina), ki vsem državljanom zagotavlja pravico, da so
obveščeni o zadevah EU. Institucije EU so razvile več orodij in storitev, da so lahko
v stiku z javnostjo in jo obveščajo. Evropska državljanska pobuda vse od uvedbe
leta 2012 državljanom omogoča, da se bolj neposredno vključujejo v pripravo nove
zakonodaje in zadeve EU.

PRAVNA PODLAGA

V pogodbah EU ni posebnih določil o komunikacijski politiki, vendar ima listina, ki je
z Lizbonsko pogodbo postala zavezujoča, enak pravni status kot pogodbe EU. Listina
določa skupni okvir, ki vsem institucijam EU omogoča, da pri komuniciranju z javnostjo
dosežke EU povežejo z njenimi temeljnimi vrednotami. To je določeno v členu 11 listine
(pravica do obveščanja in svobodnega izražanja ter svoboda in pluralnost medijev),
členu 41 (pravica osebe, da se izjasni, in pravica osebe do vpogleda v dokumente, ki
se nanjo nanašajo), členu 42 (pravica dostopa do dokumentov institucij EU) in členu 44
(pravica do peticije). Ker komunikacijska politika v Pogodbi o delovanju Evropske
unije (PDEU) nima posebne pravne podlage, je za vsak ukrep na ravni EU potrebno
sklicevanje na člen 352 PDEU.

CILJI

EU je dolžna državljane EU in druge zainteresirane strani obveščati o svojih odločitvah
in dejavnostih. Institucije EU zaposlujejo strokovno osebje in imajo poseben proračun,
namenjen obveščanju državljanov o Uniji v jeziku, ki ga razumejo.
Z dostopom do jasnih informacij državljani EU lažje uveljavljajo pravico do sodelovanja
v demokratičnem življenju Unije, kjer naj bi se odločitve sprejemale kar najbolj odprto
in s čim večjo udeležbo državljanov ter ob upoštevanju načel pluralizma, sodelovanja,
odprtosti in preglednosti. Dokumenti Evropske komisije o komunikacijski politiki kažejo
na velik pomen te politike, ki temelji na treh načelih:
— posluhu za javnost ter upoštevanju njenih stališč in pomislekov;

— pojasnjevanju vpliva politik Evropske unije na vsakdanje življenje državljanov in
prebivalcev;

— povezovanju z ljudmi na lokalni ravni prek priljubljenih medijev na nacionalni in
lokalni ravni.
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GLAVNE POBUDE IN UKREPI

Od leta 2001 je oblikovanju usklajene komunikacijske politike Evropske unije
namenjene več pozornosti, saj je Komisija o njej objavila številne pomembne
dokumente. Tako je leta 2002 nastal portal Vaš glas v Evropi, ki je bil novembra 2018
preoblikovan z naslovom Povejte svoje mnenje, ki državljanom, potrošnikom in
podjetjem omogoča dejavno sodelovanje v procesu oblikovanja politike Komisije.
Komisija je februarja 2006 sprejela belo knjigo o evropski komunikacijski politiki, v kateri
je opredelila pet področij sodelovanja z drugimi institucijami EU, vladami in civilno
družbo. Poudarila je tudi, kako pomembno je v EU spodbujanje pravice do svobode
obveščanja, in predlagala pripravo evropske listine ali kodeksa ravnanja o komunikaciji.
Evropska komisija in Evropski parlament z mediji, deležniki in državljani komunicirata
o vprašanjih evropskega interesa, kot so politike in ukrepi EU, tako da jim prek
svojih generalnih direktoratov za komuniciranje nudita različne informacije. Med
komunikacijska orodja spadajo spletna mesta, uporabniški računi v družbenih medijih,
prostori za obiskovalce, pisarne za stike in lokalni uradi v vseh državah EU ter posebne
storitve za medije. Glavna orodja in ukrepi na področju komunikacijske politike EU so:
— kontaktni centri, kot so informacijski center Europe Direct, evropski

dokumentacijski center in oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP), kamor
lahko državljani pišejo ali kličejo, da bi dobili odgovore na svoja vprašanja;

— komuniciranje o Evropi prek uradnega spletišča EU EUROPA, televizijske
informacijske službe EU Europe by Satellite in multimedijskega centra Evropskega
parlamenta, kjer so objavljene zadnje novice iz Parlamenta. Tam so na voljo tudi
spletni prenosi plenarnih razprav in sej odborov;

— komuniciranje prek spletnih mest različnih institucij EU, njihovih tiskovnih služb in
različnih družbenih omrežij;

— evropska državljanska pobuda (gl. spodaj);

— program Evropa za državljane in program za pravice in vrednote (gl. spodaj);

— sporočilo Komisije o partnerstvu za komuniciranje o Evropi (gl. spodaj);

— spletni mesti Kaj Evropa počne zame in EUandME ter mobilna aplikacija Evropa
na dlani (gl. spodaj);

— informacijska kampanja „Tokrat grem volit“, v okviru katere je Parlament obveščal
državljane o evropskih volitvah maja 2019 in jih spodbujal, naj se udeležijo volitev;

— spodbujanje poročanja o zadevah EU v sodelovanju z avdiovizualnimi in spletnimi
platformami, kot sta evropska radijska mreža Euranet in Euronews.

1. Evropa za državljane in nova programa za pravice in vrednote
Potem ko je Evropski svet na zasedanjih v Tampereju (1999) in Nici (2000) pozval
k bolj odprtemu dialogu s civilno družbo, je januarja 2004 sprejel prvi akcijski program
Skupnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva EU. Po spodletelem projektu
ustave za Evropo je bil program aktivnega državljanstva nadomeščen s programom
Evropa za državljane, ki sta ga Evropski parlament in Svet oblikovala leta 2006
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za obdobje 2007–2013, njegov skupni proračun pa je znašal 215 milijonov evrov.
Komisija je decembra 2011 po vmesni oceni programa v letu 2010 predlagala, da se
program Evropa za državljane v nekoliko spremenjeni obliki nadaljuje v naslednjem
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Glavni cilj novega programa
je bil izboljšanje spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije. Svet
je 14. aprila 2014 uradno potrdil nov program Evropa za državljane s proračunom
v vrednosti 185,5 milijona evrov, kar pomeni manj sredstev v primerjavi s predhodnim
programom, pa tudi prvotnim predlogom Komisije. Program Evropa za državljane
za obdobje 2014–2020 je zagotovil sredstva na dveh glavnih tematskih področjih:
(1) evropski zgodovinski spomin ter (2) demokratično udejstvovanje in državljanska
udeležba. S programom je bila ustanovljena tudi skupina za civilni dialog, ki se
redno sestaja in razpravlja o zadevah, povezanih s programom, njegovem izvajanju
in razširjanju njegovih rezultatov, spremlja pa tudi razvoj politik na sorodnih področjih.
Ocena programa Evropa za državljane 2014–2020 je poudarila njegovo splošno
pozitivno vlogo pri spodbujanju državljanskega udeleževanja in demokratičnega
udejstvovanja po vsej Evropski uniji.
Komisija je 30. maja 2018 objavila predlog uredbe o uvedbi programa za pravice
in vrednote (2021–2027) s proračunom 641,7 milijona evrov, ki naj bi se financiral
iz novega sklada za pravosodje, pravice in vrednote. Sklop o delovanju in udeležbi
državljanov s predlaganim proračunom 233 milijonov evrov naj bi nadomestil
sedanji program Evropa za državljane, osredotočen pa naj bi bil na (1) izboljšanje
razumevanja Unije, njene zgodovine, kulturne dediščine in raznolikosti pri državljanih
ter (2) spodbujanje izmenjave in sodelovanja med državljani različnih držav. Evropski
parlament je 17. decembra 2020 odobril nov večletni finančni okvir in s Svetom
dosegel začasni dogovor o programu za pravice in vrednote za obdobje 2021–2027
s proračunom v vrednosti 641,7 milijona evrov in dodatnim financiranjem v najvišji
vrednosti 912 milijonov evrov.
2. Spletno mesto Kaj Evropa počne zame in mobilna aplikacija Evropa na dlani
Evropski parlament je razvil interaktivno, večjezično spletno mesto Kaj Evropa počne
zame, kjer so na voljo podrobne informacije o tem, kako Evropska unija vpliva
na življenje državljanov in lokalnih skupnosti. Uporabniki se lahko seznanijo s tem,
kaj Unija počne za njihovo regijo ali stroko, in s podatki o najrazličnejših temah,
na primer prostočasnih dejavnostih. Na portalu je zbranih 1800 strani informacij
o 1400 krajih, ki jih lahko državljani preberejo, delijo in po želji uporabijo v spletni obliki
ali obliki PDF. Spletno mesto je razdeljeno na tri dele: (1) „V moji regiji“, kjer lahko
uporabniki najdejo informacije o svoji regiji, tako da izberejo kraj, kjer živijo ali delajo;
(2) „V mojem življenju“, kjer so na voljo informacije o vplivu EU na področja, kot so
družina, zdravstveno varstvo, potovanja in socialne pravice; (3) „V žarišču“, kjer lahko
uporabniki najdejo informativne dokumente o politikah EU, s posebnim poudarkom na
javnem mnenju ter pomislekih in pričakovanjih, ki jih imajo državljani glede ukrepov
Unije. Z brezplačno aplikacijo Evropa na dlani pa lahko uporabniki enostavno poiščejo,
delijo in prilagodijo informacije o Evropski uniji v 24 jezikih.
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3. Drugi participativni instrumenti EU
Participativni instrumenti EU vključujejo stran Povejte svoje mnenje, ki omogoča
dejavno sodelovanje pri oblikovanju politik EU, dialoge državljanov s komisarji in
komisarkami, mehanizem dialog EU z mladimi v okviru strategije EU za mlade za
obdobje 2019–2027 ter več družbenih medijev.
4. Evropska državljanska pobuda
Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena evropska državljanska pobuda, ki od
1. aprila 2012 državljanom Evropske unije zagotavlja večjo vlogo, saj imajo ti pravico
Komisijo neposredno pozvati k predložitvi novih političnih pobud. Tako je demokracija
EU pridobila novo razsežnost, Lizbonska pogodba pa je dopolnila tudi sklop pravic,
povezanih z državljanstvom Unije, razširila javne razprave o politikah EU in povečala
udeležbo državljanov in organizirane civilne družbe v oblikovanju teh politik in tako
prispevala k oblikovanju pristnega javnega prostora EU. Parlament in Svet sta leta 2011
sprejela predlog uredbe Evropske komisije, v katerem so določena pravila in postopki,
ki veljajo za evropsko državljansko pobudo. Pravila so bila posodobljena na podlagi
predloga Komisije iz leta 2017, ki sta ga 17. aprila 2019 sprejela Parlament in Svet.
Začela so veljati 1. januarja 2020.
Organizatorji državljanske pobude – državljanski odbor, ki ga sestavlja vsaj sedem
državljanov EU, ki so rezidenti vsaj sedmih različnih držav članic – morajo pobudo
registrirati pri Komisiji, preden lahko začnejo zbirati izjave državljanov o podpori. Odbor
ima nato eno leto časa, da zbere potrebno število podpisov, ki jih morajo potrditi pristojni
organi v zadevnih državah članicah. Do danes je bilo zadostno število podpisov zbranih
za naslednjih šest pobud: Pravica do vode, Eden izmed nas, Ustavimo vivisekcijo,
Prepovejmo glifosat, Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope in
Končajmo dobo kletk. Pobude so bile predložene Komisiji. Parlament je organiziral več
predstavitev s predstavniki prvih petih pobud. Komisija je pripravila odgovore, v katerih
je navedla svoje pravne in politične ugotovitve.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe je imel velik vpliv na delo institucij EU. Z njo
se je okrepila vloga Evropskega parlamenta, pomembnejše mesto pa je dobilo tudi
doseganje rezultatov, ki koristijo državljanom EU, in sicer s preprostejšim in bolj
demokratičnim postopkom odločanja. Kot neposredno izvoljen zastopnik državljanov
EU ima Evropski parlament jasno odgovornost, da državljane obvešča o delovanju
Evropske unije ter izraža pomisleke državljanov in v skladu z njimi tudi ukrepa.
Čeprav se zdi, da se je občutek pripadnosti Uniji med njenimi državljani povečal,
kar je spodbudno po letih pogosto odkrite sovražnosti do EU, ki je posledica
nedavne finančne in politične krize. Ta občutek pa niha, zato so potrebne ustrezne
komunikacijske strategije in politike na ravni EU. Dejavna udeležba pri oblikovanju
takšnih strategij in politik ni le ena od obveznosti Parlamenta do državljanov EU, temveč
je tudi v njegovem interesu.
V svojih poročilih je Parlament že večkrat predstavil predloge za izboljšanje odnosov
med EU in njenimi državljani. V resoluciji z dne 7. septembra 2010 o oblikovanju
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evropskega javnega prostora je tako predlagal konkretne načine za spodbujanje
sodelovanja državljanov v razpravah o EU. Poudaril je, da se bo evropski javni prostor
razvil le, če bodo vlade, politične stranke, univerze, javne radiotelevizije in institucije EU
bolje komunicirale z državljani. Več poslancev Evropskega parlamenta je tudi dejavno
sodelovalo v razpravah z državljani in odgovarjalo na njihova vprašanja na platformi
Debating Europe (Razprave o Evropi).
Parlament sodeluje tudi pri evropski državljanski in je bil uspešen v prizadevanjih
za boljšo dostopnost evropske državljanske pobude kot državljanom prijaznega
instrumenta participativne demokracije. Med drugim je dosegel zmanjšanje
minimalnega števila držav članic, iz katerih morajo prihajati izjave o podpori, ter vztrajal
pri tem, da je upravičenost treba preveriti v fazi pred registracijo. Zagotovil je tudi
uvedbo določb, da imajo vsi prebivalci EU pravico do podpisa evropske državljanske
pobude, ne glede na državljanstvo. Parlament je večkrat pozval tudi k poenostavitvi
in racionalizaciji postopkov evropske državljanske pobude ter k povečanju njihovega
učinka. Leta 2015 je sprejel resolucijo o evropski državljanski pobudi, v kateri je
pozval k poenostavitvi zahtev glede osebnih podatkov in zagotovitvi financiranja
pobude. Komisija je septembra 2017 na podlagi zahtev Parlamenta in javnega
posvetovanja predlagala novo uredbo o evropski državljanski pobudi. Parlament in
Svet sta 17. aprila 2019 podpisala dogovor o novi uredbi. Sredi leta 2020 sta sprejela
začasne ukrepe za spoprijemanje s posledicami pandemije covida-19 na izvajanje
evropske državljanske pobude. Novi ukrep omogoča, da se podaljša obdobje zbiranja
izjav za državljanske pobude.
Parlament v vseh 24 uradnih jezikih EU objavlja informacije in dokumente tudi na
svojem spletnem mestu, na platformah multimedijskega središča in tiskovnega urada
ter v različnih družbenih medijih. Ker imajo medijske hiše ključno vlogo pri izmenjavi
mnenj, Parlament podpira različne medijske kanale z zagotavljanjem dejanskih
informacij, orodij in sredstev, ki jim pomagajo pri pokrivanju njegovih dejavnosti.
Tiskovni urad spremlja poročanje medijev in popravlja napačne informacije.
Poleg tega lahko državljani obiščejo Parlament (v Strasbourgu in Bruslju),
Parlamentarium (center Parlamenta za obiskovalce) in Hišo Evropske zgodovine (oba
sta v Bruslju). Parlament ima najmanj eno pisarno za stike v vsaki državi članici,
nekatere imajo tudi center za obiskovalce. Pisarne za stike pomagajo državljanom
razumeti, kaj je Evropski parlament, kaj dela in za kaj se zavzema, delujejo pa tudi kot
informacijska središča, prilagojena lokalnim potrebam. To počnejo tako, da sodelujejo
z državljani, deležniki in mediji.
Parlament je leta 2019 državljane obveščal o evropskih volitvah v istem letu in
njihovem pomenu za prihodnost EU. Institucionalna komunikacijska kampanja je bila
nepristranska in je dopolnjevala kampanje posameznih političnih strank in kandidatov.
Ker je bila nestrankarska, se je osredotočila na dosežke Evropske unije in Evropskega
parlamenta, in ne na to, kaj bi bilo treba doseči. Delovati je začela platforma
(thistimeimvoting.eu) v 24 jezikih, ki je podprla več kot 150.000 prostovoljcev v vseh
državah članicah, ki so državljane spodbujali k večji udeležbi in glasovanju na volitvah.
Platforma se je nato preoblikovala v skupajsmo.eu, vseevropsko skupnost, prek katere
ljudje lahko ostanejo povezani s skupnostjo in Parlamentom ter obveščeni o njunih
prireditvah. Poleg tega Parlament vodi izobraževalna programa Šola ambasadorka  in
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Euroscola, da bi prispeval k boljšemu poznavanju demokracije in vrednot EU. Spletni
program Euroscola omogoča srednješolcem, da interaktivno igrajo vloge pri odločanju
EU kot poslanci Evropskega parlamenta. Poleg spletne strani Kaj Evropa počne zame
in mobilne aplikacije Evropa na dlani, Parlament za komuniciranje z državljani uporablja
številne platforme družbenih medijev.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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