
DT\763828SK.doc PE418.311v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre ústavné veci

21.1.2009

PRACOVNÝ DOKUMENT
o výzve na demokraciu: viac právomocí pre občanov EÚ – medzikrok 
k uplatňovaniu Európskej občianskej konzultácie vo verejnom záujme 
(EOKVZ)

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Andrzej Wielowieyski



PE418.311v01-00 2/5 DT\763828SK.doc

SK

Medzikrok k uplatňovaniu EOKVZ

Úvod: Od obmedzených skúsenosti k vymaneniu sa z bludného kruhu

1. Iniciatívy Európskej komisie obohatili o dôležité skúsenosti, ale mali obmedzený dosah
Konzultácia a verejná diskusia organizovaná Komisiou na tému praktického uplatňovania 
návrhov obsiahnutých v Pláne D za demokraciu, diskusiu a dialóg v rámci Bielej knihy 
o európskej komunikačnej politike spolu s oznámením s názvom „Debate Europe“ 
predstavovali značný, avšak obmedzený prínos, pretože mali dosah iba na niekoľko tisíc 
účastníkov (očakávaný nepriamy dosah bol 50 000 občanov). 

2. Návrh na obojsmernú interaktívnu konzultáciu založenú na registrácii
Vhodný krok smerom k budúcemu uplatňovaniu EOKVZ formou obojsmernej interaktívnej 
komunikácie by mal založený na elektronických nástrojoch, vrátane zavedenia registra 
voličov, a mal by byť podporovaný účinnou propagáciou prostredníctvom pevných vzťahov 
s médiami, ktoré nepôsobia v rámci internetu.

3. Vymaniť sa z bludného kruhu prostredníctvom samostatne udržateľnej platformy pre dialóg
Toto sa javí ako jediný spôsob, ako prelomiť bludný kruh neschopnosti osloviť značné 
množstvo občanov – zasiahnuť milióny namiesto niekoľkých tisícov a získať ich účasť 
na pravidelnom udržateľnom dialógu nad rámec ich účasti na európskych voľbách 
v päťročných intervaloch. 

I. Závery týkajúce sa príspevku expertov na verejnom vypočutí 8. decembra

1. Kríza opodstatnenosti a nebezpečenstvá hry s nulovým súčtom

Prizvaní experti poukázali na skrytú krízu, ktorá postihuje EÚ jednak pokiaľ ide 
o opodstatnenosť jej inštitúcií, ako aj o projekt EÚ ako celok. Občanom chýba záujem a 
prístup k dôležitým informáciám o otázkach týkajúcich sa EÚ. Napriek tomu však vyjadrujú 
svoju podporu integrácii v EÚ (na túto tému pozrite môj predchádzajúci pracovný dokument). 
Pán Schmitter poukázal na rozdiel medzi krízou opodstatnenosti na vnútroštátnej úrovni a 
na úrovni EÚ, pričom EÚ prišla o svoj historický kapitál, čo môže zvýšiť jej priamu 
zraniteľnosť. Pán Siedentop vníma hlavnú hrozbu opodstatnenosti EÚ v konkurenciu medzi 
vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ, čo vedie k hre s nulovým súčtom: „ak oni [=EÚ] 
zvíťazia, my [občania členských štátov] utrpíme porážku“.

2. Perspektívy európskej nadnárodnej demokracie

Páni Siedentop, Kaufman a Schmitter poukázali tiež na krízu postihujúcu systém politických 
strán vo všeobecnosti. Zhodli sa na potrebe rozvíjať ďalšie prostriedky na odstránenie 
priepasti medzi EÚ a jej občanmi a aktívne stimulovať rozvoj spoločnej identity EÚ, pričom 
politické názorné ukážky sú jej produktom, a nie predpokladom. Pán Schmitter a pán Esposito 
trvali na možnosti využitia elektronických prostriedkov pri takejto konzultácii s cieľom 
stimulovať nadnárodnú demokraciu. V oblasti využívania týchto prostriedkov uviedli príklady 
Švajčiarska, Estónska a Fínska. Potvrdili potrebu pravidelnosti takýchto konzultácií, čo
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značne obmedzuje možné odklony od želaného smeru. 

3. Obmedzený dosah existujúcich aktivít EÚ

Pán Dumort, zástupca Európskej komisie, sa obmedzil na opísanie komunikačných nástrojov, 
ktoré má k dispozícii Komisia. Osobitne sa venoval druhej generácii Európskych občianskych 
konzultácií, pričom dospel k priamemu a nepriamemu dosahu týchto iniciatív len na 50 000 
občanov.

II. Návrh medzikroku k uplatňovaniu EOKVZ

1. Očakávané prínosy úplnej EOKVZ (Európskej občianskej konzultácie vo verejnom 
záujme)

Vykreslená situácia by nemala viesť k odstúpeniu od návrhu na vytvorenie EOKVZ. 
Spravodajca sa domnieva, že jej budúci vývoj v strednodobom časovom horizonte by mal 
spolu s vhodnou prípravou značne prispieť k týmto aspektom: 

a. stimulovanie rozvoja priestoru pre európsku verejnú diskusiu;

b. zúženie priepasti (v zmysle informovanosti a angažovanosti) medzi EÚ a jej občanmi;

c. stimulovanie účasti a verejných aktivít zo strany občanov;

d. zlepšenie zapojenia sa politických strán a sektora mimovládnych organizácií v európskom 
meradle.

EOKVZ by mala byť schopná zlepšiť vzťahy s politickými stranami a sektorom MVO
prostredníctvom ich zapojenia sa do diskusií a spojiť vnútroštátnu a európsku úroveň 
(obzvlášť významný prvok pri „pretváraní“ politických strán)

e. cezhraničná identifikácia vedúca k vytvoreniu európskych názorných ukážok

Súčasne musíme vyzdvihnúť aj fakt, že celoeurópska konzultácia s občanmi EÚ o tých istých
otázkach, pri splnení podmienky pravidelnosti a simultánnosti na úrovni EÚ, umožní 
postupný rozvoj stimulácie cezhraničných a nadnárodných aktivít a výmen medzi politickými 
stranami a médiami a občanom sprostredkuje skutočný pocit nadnárodnej európskej 
demokracie. 

2. Očakávaný rámec zavedenia EOKVZ 

a. Časový rámec

Vytvorenie rámca a podmienok potrebných na úspešné zavedenie vyžaduje čas, riadnu 
prípravu, presvedčivú a plynulú komunikáciu medzi aktérmi a kapitál v podobe skúseností. 
Môže ísť o obdobie 3 až 6 rokov. 
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b. Súčasné prijatie navrhovaného nástroja EOKVZ 

Diskusia na pôde Výboru pre ústavné veci ukázala, že v súčasných podmienkach by bolo 
náročné začať s realizáciou  EOKVZ tak, ako ju navrhuje spravodajca – ako prostriedok 
poskytujúci európskej integrácii široké politické a ideologické zázemie potrebné na jej 
úspešnú realizáciu, a to z týchto dôvodov:

– rozsah tohto nového nástroja si vyžaduje značné úsilie zo strany európskych inštitúcií a 
je možné o ňom uvažovať iba po období jeho prispôsobenia a nastavenia s ohľadom 
na prostriedky a s cieľom dosiahnuť jeho všeobecné prijatie,

– nedostatok praktických skúseností v takom širokom rozsahu na úrovni inštitúcií EÚ a 
podobne na úrovni európskych občianskych spoločností.

4. Návrhy na medzikrok: Interaktívna elektronická konzultácia (IEK)

S cieľom dosiahnuť významné množstvo skúseností, navyknúť občanov a názory verejnosti 
na takýto postup a s cieľom postupne angažovať Európsku komisiu spravodajca navrhuje 
analyzovať dostupné možnosti a rozvinúť prechodný stupeň – interaktívnu elektronickú 
konzultáciu občanov. Ako v prípade EOKVZ, aj táto interaktívna konzultácia by sa mala 
venovať zásadným otázkam týkajúcim sa blízkej budúcnosti EÚ (možné legislatívne návrhy).

III. Návrh medzikroku

1. Nevyhnutné predpoklady

a. Vstupy z prieskumu Eurobarometer

Forma a kritériá tejto participácie by mali byť zavedené v súlade s výsledkami prieskumu 
Eurobarometer (ako odporúčaním expertov), týkajúcimi sa cieľov a spôsobov interaktívnej 
komunikácie, ale aj postojov k priamej všeobecnej konzultácii. 

b. Register voličov na úrovni EÚ

Komisia by v súlade s prieskumom mala zriadiť register občanov podľa pravidiel registrácie 
voličov v členských štátoch. Zdá sa, že by bolo potrebné zaviesť/určiť na tejto úrovni 
zodpovedné oddelenie, úsek na úrovni medzi oddeleniami alebo organizačnú jednotku. 
Register má byť otvorený pre občanov, ktorí sa chcú zúčastniť na konzultácii. Register 
voličov by mal poskytovať podstatné výhody v podobe bezpečnosti a v angažovaní občanov a 
mal by pomôcť položiť základ pre pravidelné konzultácie. K registrácii sú vyzvaní všetci 
občania. Pri výzve občanov na registráciu je potrebné venovať zvláštnu pozornosť propagácii. 
Registračný proces vyžaduje silnú podporu zo strany médií v EÚ (pričom osobitnú úlohu 
zohrávajú verejné médiá) a tiež podporu/schválenie zo strany politických strán a MVO.
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Okrem mapovania podpory voči EÚ by vybudovanie registra prispelo k existencii
komunikačného okna s danými občanmi. 

2. Postup

a. Zhromažďovanie odpovedí

Úlohou Komisie bude predložiť registrovaným občanom súbor otázok (3 až 10) vytvorených 
spoločne so súhlasom výborov Európskeho parlamentu. Otázky sa budú zaoberať budúcou 
dimenziou EÚ, ale tiež osobitne otázkami týkajúcimi sa bezprostrednej budúcnosti (budúce 
legislatívne návrhy).
Odpovede bude zhromažďovať Komisia, a to hlavne prostredníctvom elektronických 
volebných nástrojov po uplynutí 2 až 3 mesiacov od chvíle, keď tieto otázky boli zverejnené a 
propagované. Toto obdobie by malo byť stanovené v rámci diskusie o navrhovanej otázke 
medzi inštitúciami ES a vnútroštátnymi inštitúciami spolu s propagáciou prostredníctvom 
médií. Občania by mali mať možnosť zaregistrovať sa taktiež počas tohto obdobia. Priebeh 
hlasovania bude simultánny do takej miery, ako to navrhne prieskum a dovolia podmienky. 
Neregistrovaní voliči by nemali mať možnosť zúčastniť sa.

b. Spracovanie výsledkov: budovanie dôvery

Výsledky takejto interaktívnej konzultácie by mal zhromažďovať a analyzovať osobitný
orgán ustanovený na úrovni Európskej komisie spolu so skupinou vytvorenou vnútri 
Európskeho parlamentu. Oficiálna odpoveď inštitúcie bude zverejnená spoločne a bude 
obsahovať postup zavádzania. 

3. Rozvoj nástrojov a techník zlepšujúcich účasť 

a. Propagácia a spojenie s inými mediálnymi kanálmi 

Ak sa konzultácia z pohľadu účastníkov zameria na tých, ktorí sú dobre oboznámení 
s internetovými nástrojmi, je potrebné vytvoriť pevné spojenie s ostatnými masmédiami 
prostredníctvom reklamy v tlačových a audiovizuálnych médiách. Politické strany a 
mimovládne organizácie by mali taktiež vyzývať občanov k participácii. 

b. Nadnárodné diskusie

Prezentácia a kampaň by mali rozvinúť využívanie niekoľkých existujúcich nástrojov a 
techník navrhnutých na zlepšenie účasti, ako sú štruktúrované výmeny, diskusie 
medzi vedúcimi osobnosťami na vnútroštátnej a európskej úrovni. 

c. Smartvote

Smartvote je elegantný nástroj elektronického hlasovania, ktorý občanom poskytuje 
prostriedky na porovnanie ich vlastných preferencií s preferenciami ich zvolených zástupcov, 
čím sa zlepší zároveň participatívna a zastupiteľská demokracia.
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