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Pereinamasis etapas įgyvendinant ECGI

Įvadas: nuo ribotos patirties iki ydingos patirties atsisakymo

1–. EB iniciatyvos suteikė vertingos patirties, tačiau jų aprėptis buvo ribota
Konsultavimasis ir viešos diskusijos, organizuotos Komisijos, praktiškai įgyvendinant 
pasiūlymus, pateiktus D plane (demokratija, dialogas, diskusijos), taip pat Baltojoje knygoje 
dėl Europos komunikacijos politikos, ir galiausiai komunikacijų diskusijos Europoje buvo 
reikšmingas įnašas, tačiau jo aprėptis buvo ribota, nes apėmė tik keletą tūkstančių dalyvių 
(tikėtina, kad netiesiogiai jame dalyvavo per 50 000 piliečių). 

2–. Pasiūlymas dėl elektroninio interaktyvaus konsultavimosi, paremto registravimusi
Tinkamas žingsnis įgyvendinant ECGI kaip dvišalę interaktyvią komunikacijos strategiją 
ateityje turėtų būti pagrįstas elektroninių priemonių naudojimu, balsavimo registro steigimu ir 
veiksminga reklama stiprinant ryšius su kitomis (be interneto) žiniasklaidos priemonėmis. 

3–. Ydingos patirties atsisakymas nustatant patikimą platformą dialogui
Tai vienintelis būdas baigti ydingą patirtį, kai dauguma piliečių paliekami nuošalyje – vietoj
kelių tūkstančių piliečių skirti dėmesį milijonams įtraukiant piliečius į įprastą nuolatinį 
dialogą (be jų dalyvavimo kas penkeri metai Europos Parlamento rinkimuose).

I. Išvados dėl ekspertų įnašo gruodžio 8 d. įvykusiuose viešuosiuose klausymuose

1. Teisėtumo krizė ir laimėjimų kitos pusės sąskaita pavojai

Pakviestieji ekspertai apibūdino užsitęsusią ES institucijų teisėtumo krizę, kuri apėmė ir visą 
ES projektą. Piliečiams trūksta susidomėjimo ir galimybių gauti patikimą informaciją apie ES, 
nors jie vis dar pritaria ES integracijai (šiuo klausimu žr. ankstesnį mano darbo dokumentą). 
P. Schmitter pabrėžė teisėtumo krizės skirtumus nacionaliniu ir ES lygmeniu – ES istorinė 
patirtis yra nepakankama, todėl ji yra labiau tiesiogiai pažeidžiama. L. Siedentopo nuomone, 
pagrindinė grėsmė ES teisėtumui – konkurencija nacionaliniu ir ES lygmeniu, kai laimint 
vienai pusei kita pusė pralaimi: „Jei laimi ES, tai reiškia mūsų [valstybių narių piliečių] 
pralaimėjimą.“

2. Europos viršnacionalinės demokratijos perspektyvos

Ekspertai L. Siedentop, B. Kaufman, P. Schmitter pabrėžė, kad politinė krizė yra apėmusi visą 
politinę sistemą. Jie pritarė būtinybei taikyti kitas priemones siekiant sumažinti atotrūkį tarp 
ES ir jos piliečių ir aktyviai skatinti bendros ES tapatybės kūrimą, kuri būtų tam tikro 
politinio proceso išdava, o ne būtina sąlyga. P. Schmitter ir F. Esposito siūlė šiam 
konsultavimuisi naudoti elektronines priemones, stiprinant viršnacionalinę demokratiją, 
nurodydami jų taikymo pavyzdžius Šveicarijoje, Estijoje ir Suomijoje. Jie pakartojo, kad toks 
konsultavimasis turėtų vykti nuolat, taip išvengiant galimų nukrypimų. 

3. Nepakankama esamų ES veiklos priemonių aprėptis
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Europos Komisijos atstovas A. Dumort apsiribojo Komisijos naudojamų komunikacijos 
priemonių pristatymu, ypač daug dėmesio skiriant antrosios kartos konsultavimuisi su 
Europos piliečiais, nurodydamas, kad tiesiogiai ir netiesiogiai šios iniciatyvos apėmė tik 
maždaug 50 000 piliečių.

II. Pasiūlymas dėl pereinamojo etapo įgyvendinant ECGI

1. Konsultavimosi su Europos piliečiais bendrojo intereso klausimais (angl. ECGI) 
pranašumai

Ši padėtis neturėtų paskatinti atsisakyti ECGI projekto įgyvendinimo. Pranešėjas mano, kad jo 
plėtra vidutinės trukmės laikotarpiu tinkamai tam pasirengus reikšmingai prisidėtų

a. skatinant Europos viešųjų diskusijų erdvės plėtrą;

b. mažinant atotrūkį (informavimo ir dalyvavimo požiūriu) tarp ES ir jos piliečių;

c. skatinant piliečių dalyvavimą ir visuomeninį aktyvumą;

d. didinant politinių partijų ir NVO sektoriaus dalyvavimą europiniu mastu.

ECGI taip pat leistų stiprinti santykius su politinėmis partijomis ir NVO sektoriumi, jiems 
dalyvaujant diskusijose, ir sujungtų nacionalinį ir ES lygmenis (tai ypač svarbu dar kartą 
„atrandant“ politines partijas).

e. Europos tapatybės atsiradimas ir formavimasis

Mes taip pat privalome pabrėžti, kad nuolatinis ir vienalaikis konsultavimasis su ES piliečiais 
tais pačiais klausimais sudarytų galimybę laipsniškai plėsti tarptautinę ir viršnacionalinę 
veiklą ir informacijos mainus tarp politinių partijų ir informavimo priemonių ir suteiktų 
piliečiams viršnacionalinės europinės demokratijos pojūtį. 

2. Numatomas ECGI sukūrimo pagrindas

a. Įgyvendinimo trukmė

Norint sukurti sėkmingo sistemos įgyvendinimo pagrindą ir sąlygas, reikia laiko, tinkamo 
pasirengimo, geros ir sklandžios komunikacijos tarp dalyvių ir patirties. Tai gali užtrukti nuo 
trejų iki šešerių metų.

b. Siūlomos ECGI priemonės priimtinumas dabartinėmis sąlygomis

Diskusija AFCO komitete parodė, kad kaip siūlo pranešėjas, dabartinėmis sąlygomis 
konsultavimąsi su Europos piliečiais bendro intereso klausimais, kaip Europos integracijos 
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priemonę, turinčią platų politinį ir ideologinį pamatą, būtų sunku praktiškai realizuoti dėl šių 
priežasčių:

– tokios naujos priemonės taikymo sritis reikalauja reikšmingų Europos institucijų 
pastangų ir gali būti tinkamai apibrėžta tik po tam tikro laikotarpio, kuris leistų šią 
priemonę pritaikyti prie esamų galimybių ir įgyti jai platų pripažinimą;

– praktinės patirties tokiu plačiu mastu trūkumo ES institucijų ir ES pilietinių visuomenių 
lygmeniu.

4. Pasiūlymai dėl pereinamojo etapo: Interaktyvus elektroninis konsultavimasis (IEK)

Norint įgyti reikalingos patirties piliečiams ir visuomenės nuomonei prisitaikyti, taip pat 
laipsniškai įsitraukti Europos Komisijai, pranešėjas siūlo išnagrinėti esamas galimybes ir 
įgyvendinti pereinamąjį laikotarpį, konsultuojantis su piliečiais taikant interaktyvaus 
elektroninio konsultavimosi priemones. ECGI atveju šis interaktyvus konsultavimasis turėtų 
apimti esminius klausimus dėl artimiausios ES ateities (būsimųjų teisės aktų pasiūlymų).

III. Pereinamojo etapo kūrimas 

1. Būtinosios sąlygos

a. Eurobarometro tyrimų įnašas

Šio dalyvavimo forma ir kriterijai turėtų būti nustatyti remiantis Eurobarometro tyrimų 
rezultatais (rekomendavus ekspertams) dėl interaktyvios komunikacijos tikslų bei modalumo 
ir įvairiais požiūriais į tiesioginį konsultavimąsi.

b. ES rinkėjų registras

Po apklausos Komisija turėtų parengti piliečių registrą, laikydamasi rinkėjų registravimo 
valstybėse narėse taisyklių. Būtina įsteigti (nustatyti) šiuo lygmeniu kompetentingą tarnybą, 
tarnybinį departamentą arba padalinį. Į šį registrą galėtų būti įtraukti visi norintys dalyvauti 
piliečiai. Asmenų registras būtų naudingas saugumo, piliečių įtraukimo požiūriu kaip 
pagrindas, nustatant įprastą konsultavimosi tvarką. Šiame registre būtų kviečiami registruotis 
visi piliečiai. Vykdant registravimąsi būtina ypač atsižvelgti į viešumo reikalavimus. Apie 
registravimosi galimybes turėtų būti plačiai skelbiama informavimo apie ES priemonėse 
(ypatingą dėmesį skiriant visuomenės informavimo priemonėms), jį taip pat turėtų remti (jam 
pritarti) politinės partijos ir NVO. 

Be paramos ES nustatymo, toks sukurtas registras būtų ypač reikšminga priemonė nustatant 
komunikacijos su suinteresuotais piliečiais palaikymo galimybę. 

2. Procedūra

a. Atsakymai į klausimus
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Komisija pateikia registruotiems dalyviams klausimus (nuo trijų iki dešimt), parengtus 
pritarus EP ir Komisijai, susijusius su tam tikrais ES ateities dimensijos aspektais ir 
artimiausios ateities perspektyvomis (būsimi teisės aktų pasiūlymai).
Atsakymai bus pateikti Komisijai pirmiausia elektroninio balsavimo priemonėmis per du tris 
mėnesius nuo jų pateikimo ir paskelbimo. Šio laikotarpio trukmė turėtų būti nustatyta 
diskusijoje šiuo klausimu, susiejant EB institucijas su nacionalinėmis institucijomis ir 
nušviečiant ją žiniasklaidos priemonėse. Per šį laikotarpį piliečiams taip pat turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis. Balsavimas neturėtų užtrukti ilgiau, negu numatyta apklausose 
ir tai leidžia sąlygos. Neregistruoti dalyviai negali dalyvauti.

b. Rezultatų apibendrinimas: pasitikėjimo didinimas

Šio interaktyvaus konsultavimosi rezultatus turėtų apibendrinti ir išanalizuoti speciali 
institucija, įsteigta Europos Komisijos lygmeniu, ir darbo grupė, įsteigta Europos Parlamento 
lygmeniu. Skelbiant oficialų institucijos atsakymą, kartu nurodomas ir įgyvendinimo 
scenarijus.

3. Priemonių ir būdų didinti dalyvavimą nustatymas

a. Viešumas ir ryšys su kitomis informavimo priemonėmis

Jei vykdant konsultavimąsi elektroniniu būdu pirmiausia orientuojamasi į dalyvius 
naudojantis internetinėmis priemonėmis, būtina nustatyti patikimą ryšį ir su kitomis 
visuomenės informavimo priemonėmis per skelbimus spaudos ir garso bei vaizdo 
žiniasklaidos priemonėse. Politinėms partijoms ir NVO taip pat turi būti suteikta galimybė 
pakviesti piliečius dalyvauti.  

b. Viršnacionalinės diskusijos

Rengiant pristatymus ir reklamos kampanijas, būtina naudotis įvairiomis priemonėmis ir 
būdais didinti dalyvavimą, pvz., struktūrizuotais informacijos mainais ir vadovų diskusijomis 
nacionaliniu ir europiniu lygmeniu.

c. „Smartvote“

„Smartvote“ – tai paprasta elektroninio balsavimo priemonė, kuri suteikia piliečiams 
galimybę susirasti labiausiai jų pažiūras atitinkančius kandidatus, stiprinant jų dalyvavimą 
atstovaujamosios ir dalyvaujamosios demokratijos procese.
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