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Köztes lépés az ECGI megvalósítása felé

Bevezetés: a korlátozott tapasztalatoktól az ördögi kör megszakításáig

1-. Az EB kezdeményezései jelentős tapasztalatokat hoztak, de csak kevés emberhez jutottak 
el.
A Bizottság által a D-tervben (demokrácia, párbeszéd és vita) és az európai kommunikációs 
politikáról szóló bizottsági fehér könyvben, végül pedig a „Vitassuk meg Európát” című 
közleményben foglalt javaslatok megvalósítása során szervezett konzultáció és nyilvános vita 
jelentős hozzájárulást eredményezett, de mivel mindössze néhány ezer embert sikerült elérni, 
igen szűk hatókörre korlátozódott (közvetetten 50 000 polgár elérésére számítottak).

2-. A nyilvántartásba vételen alapuló, elektronikus, kétirányú és interaktív konzultációra 
irányuló javaslat
Az ECGI mint kétirányú interaktív kommunikáció jövőbeni megvalósítása felé vezető 
megfelelő lépésnek az elektronikus eszközökön kell alapulnia, magában kell foglalnia egy 
szavazói nyilvántartás létrehozását, és azt hatékony népszerűsítéssel kell támogatni, az 
Internet körén kívül eső egyéb médiaműfajokkal kialakított erős kapcsolatok révén. 

3-. Az ördögi kör megszakítása egy önfenntartó párbeszédplatform érdekében
Úgy tűnik, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megszakítsuk azt az ördögi kört, amely 
miatt képtelenek vagyunk elérni a polgárok jelentős tömegét – milliókat kellene elérnünk
mindössze ezrek helyett, és az európai parlamenti választásokon való ötévenkénti 
részvételükön túl be kellene vonni őket egy rendszeres, állandó párbeszédbe.

I. A december 8-i nyilvános meghallgatás szakértői hozzászólásaival kapcsolatos 
következtetések

1. Legitimitási válság és a nulla összegű játszma veszélyei

A meghívott szakértők szemléltették, hogy az EU-t az uniós intézmények legitimitásának 
szintjén, valamint magát az európai uniós projekt egészét is lappangó válság sújtja. A 
polgárok nem érdeklődnek, és nem is férnek hozzá az uniós ügyekkel kapcsolatos
legfontosabb információkhoz, jóllehet továbbra is támogatásukat fejezik ki az európai uniós 
integráció iránt (ezzel a kérdéssel kapcsolatban lásd korábbi munkadokumentumomat). 
Schmitter úr a nemzeti és az uniós szintű legitimitási válság közötti különbséget emelte ki –
ez utóbbit megfosztották történelmi tőkéjétől, ezért az könnyebben sebezhető. Siedentop úr 
szerint az EU legitimitását leginkább az a felfogás veszélyezteti, miszerint a nemzeti és az 
uniós szint versenyben áll, amelyből egy nulla összegű játszma kerekedik: „ha ők [=EU] 
nyernek, mi [a tagállam polgárai] veszítünk”.

2. Az európai transznacionális demokrácia kilátásai

Siedentop, Kaufman és Schmitter úr a politikai pártok rendszerét általánosságban sújtó 
válságot is hangsúlyozta. Egyetértettek abban, hogy más eszközöket kell kidolgozni az EU és 
polgárai közötti szakadék áthidalására, és aktívan ösztönözni kell a közös európai uniós 
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azonosságtudat kialakulását, amelynek a politikai démosz eredménye, nem pedig előfeltétele. 
Schmitter és Esposito úr az elektronikus eszközök ilyen jellegű konzultációk céljára történő
felhasználásának lehetőségét emelte ki a transznacionális demokrácia ösztönzése érdekében, 
hivatkozva Svájc, Észtország és Finnország azok felhasználása során szerzett tapasztalataira. 
Megerősítették az effajta konzultációk rendszerességének szükségességét, ami erőteljesen 
korlátozza irányuk lehetséges eltérülését. 

3. A meglévő európai uniós tevékenységek korlátozott kihatása

Dumort úr, az Európai Bizottság képviselője, a Bizottság rendelkezésére álló kommunikációs 
eszközök ismertetésére szorítkozott, és különösen az európai polgári konzultációk második 
generációját helyezte középpontba, megállapítva, hogy ezekkel a kezdeményezésekkel 
közvetlenül és közvetetten mindössze 50 000 polgárt érnek el.

II. Javaslat egy köztes lépésre az ECGI megvalósítása során

1. A teljes körű ECGI (közérdekű európai polgári konzultáció) várható előnyei

Ez a helyzet nem vezethet az ECGI létrehozására irányuló projekt feladásához. Az előadó 
véleménye szerint ennek jövőbeni kidolgozása középtávú kilátással és megfelelő 
előkészítéssel jelentősen hozzájárulhat a következőkhöz:

a. a nyilvános európai vitaszíntér kialakulásának ösztönzése

b. az EU és polgárai közötti szakadék szűkítése (tájékoztatás és részvétel szempontjából)

c. a polgárok részvételének és nyilvános tevékenységének ösztönzése

d. a politikai pártok és a nem kormányzati szervezetek szektora európai léptékben történő
bevonásának erősítése

Az ECGI arra is alkalmas lenne, hogy a vitákba történő bevonásukkal erősítse a politikai 
pártokhoz és a nem kormányzati szervezetek szektorához fűződő kapcsolatokat, valamint 
összeköttetést teremtsen mind a nemzeti, mind pedig az uniós szintek között (ez különösen a 
politikai pártok „újbóli feltalálása” szempontjából kulcsfontosságú elem).

e. határt átlépő azonosságtudat, amely az európai démosz megjelenéséhez vezet

Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy egy, az uniós polgárokkal ugyanazon kérdésekkel 
kapcsolatban rendezett, az egész EU-ra kiterjedő konzultáció – ha megfelel a rendszeresség és 
az EU szintjén való egyidejűség feltételének – lehetővé tenné a határt átlépő és a 
transznacionális tevékenységek, valamint a politikai pártok és a média közötti csere 
ösztönzését célzó gyakorlat fokozatos kialakítását, és a transznacionális európai demokrácia 
valódi érzetét keltené a polgárok számára. 

2. Az ECGI létrehozásának várható kerete

a. Időkeret
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A sikeres elindításhoz szükséges keret és feltételek megteremtéséhez időre, alapos 
előkészítésre, valamint a szereplők és a tapasztalati tőke közötti erőteljes és folyamatos 
kommunikációra van szükség. Ez 3–6 évet vehet igénybe.

b. A javasolt ECGI-eszköz jelenlegi elfogadottsága

Az Alkotmányügyi Bizottságon belüli vita azt igazolta, hogy egy közérdekű európai polgári 
konzultációt – amelyet az előadó az európai integráció sikeres megvalósításához szükséges 
széles körű politikai és ideológiai alap megteremtésének eszközeként javasolt – a jelenlegi 
körülmények között nehezen lehetne a gyakorlatba átültetni, a következő okok miatt:

- egy ilyen jellegű új eszköz hatóköre, amely jelentős erőfeszítést igényel az európai 
intézményektől, és amelynek esetében csak az alkalmazkodási és bemérési időszak eltelte 
után várható az eszközök kiigazítása és a széles körű elfogadottság elérése,

- az ilyen széles körben szerzett gyakorlati tapasztalat hiánya mind az uniós intézmények, 
mind pedig az uniós civil társadalmak szintjén.

4. Javaslatok egy köztes lépésre vonatkozóan: interaktív elektronikus konzultáció (IEC)

A tapasztalatok kritikus tömegének megszerzése, a polgárok és a közvélemény e gyakorlathoz 
való hozzászoktatása, valamint az Európai Bizottság fokozatos bevonása érdekében az előadó 
a rendelkezésre álló lehetőségek elemzését és egy köztes szakasz – azaz a polgárokkal való 
interaktív elektronikus konzultáció – kidolgozását javasolja. Akárcsak az ECGI esetében, 
ennek az interaktív konzultációnak is az EU közeljövőjével kapcsolatos alapvető kérdésekre 
(lehetséges jogalkotási javaslatokra) kell irányulnia.

III. A köztes lépés kialakítása

1. Előfeltételek

a. Egy Eurobarométer-felmérésből nyert információk

Ezen részvétel formáját és kritériumait az interaktív kommunikáció céljaira és módozataira, 
valamint a közvetlen általános konzultációval kapcsolatos hozzáállásokra vonatkozó 
Eurobarométer-felmérés eredményeinek megfelelően kell megállapítani (a szakértői ajánlás 
szerint).

b. Uniós szavazói nyilvántartás

A felmérést követően a Bizottságnak meg kell szerveznie a polgárok nyilvántartásba vételét, a 
szavazók tagállamokban való nyilvántartásba vételének szabályai szerint. Ezen a szinten 
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szükségesnek látszik egy illetékes szolgálat, szolgálatközi osztály vagy egység 
létrehozása/meghatározása. A nyilvántartást a konzultációban való részvételt vállaló polgárok 
számára nyitják. A szavazók nyilvántartása lényeges előnyt jelentene a biztonság és a 
polgárok bevonása szempontjából, és segítene megteremteni a rendszeres konzultációs 
gyakorlat alapját. Valamennyi polgárt fel fogunk kérni, hogy vetesse magát nyilvántartásba. A 
nyilvánosságot illetően külön odafigyelésre van szükség a polgárok regisztrációra való 
felkérése során. Szükséges, hogy a nyilvántartásba vételi folyamatot az uniós médián 
keresztül erőteljesen népszerűsítsék (különleges szerepet juttatva a közszolgálati médiának), 
és azt a politikai pártoknak és nem kormányzati szervezeteknek is támogatniuk és erősíteniük 
kell. 

Az EU támogatottságának feltérképezésén túlmenően e jegyzék kialakításának további 
előnye, hogy erőteljes kommunikációs csatorna jönne létre az elkötelezett polgárokkal. 

2. Eljárás

a. Válaszok összegyűjtése

A Bizottság néhány kérdést (3–10 kérdés) intézne a nyilvántartásba vett polgárokhoz, 
amelyeket az EP bizottságaival való megállapodás alapján, közösen állítanak össze, és 
amelyek az EU jövőbeni dimenziójával kapcsolatos kérdések sorával, valamint a közvetlen 
jövőt érintő konkrét kérdésekkel (jövőbeni jogalkotási javaslatokkal) foglalkoznak.
A válaszokat a Bizottság gyűjti össze, főként elektronikus szavazási eszközök segítségével
egy 2–3 hónapos időszak elteltével, miután megtörtént a kérdések közzététele és 
népszerűsítése. Ennek az időszaknak a javasolt kérdéssel kapcsolatos vita nyújt keretet, 
összekapcsolva az EK intézményeit a nemzeti intézményekkel és a médiában folyó 
népszerűsítéssel. A polgároknak ezen időszakban is lehetőséget kell adni a nyilvántartásba 
vételre. A szavazás egyidejűségére a felmérések által javasolt és a körülmények által 
megengedett mértékben kell törekedni. A nyilvántartásban nem szereplő szavazók részvétele 
nem lehetséges.

b. Az eredmény kezelése: bizalomépítés

Az interaktív konzultáció eredményeit az Európai Bizottság szintjén létrehozott külön 
szervnek kell összegyűjtenie és elemeznie, az Európai Parlament szintjén létrehozott 
intézményközi csoporttal közösen. Az intézmény hivatalos válaszát közösen teszik közzé, 
végrehajtási forgatókönyv biztosítása mellett.

3. A részvételt növelő eszközök és technikák kidolgozása

a. Nyilvánosság és az egyéb médiacsatornákkal való kapcsolat

Amennyiben az ilyen jellegű konzultáció a résztvevők szempontjából az internetes eszközök 
használatában jártas személyekre összpontosít, szoros kapcsolat kialakítására van szükség 
egyéb tömegtájékoztatási eszközökkel is, az írott és az audiovizuális médiában közölt 
hirdetések útján. A politikai pártoknak és a nem kormányzati szervezeteknek is képesnek kell 
lenniük a polgárok részvételre való felhívására.  
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b. Transznacionális viták

Az ismertetés és a kampány során a részvétel növelését célzó több meglévő eszköz és 
technika felhasználására van szükség, így például a vezetők közötti strukturált cserékre és 
vitákra mind nemzeti, mind pedig európai szinten.

c. Smartvote

A „Smartvote” egy elegáns elektronikus szavazási eszköz, amely lehetőséget ad a 
polgároknak saját választásaik és megválasztott képviselőik választásainak 
összehasonlítására, ily módon erősítve a részvételi és képviseleti demokráciában való közös 
részvételt.
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