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Vmesni korak pri izvajanju posvetovanja splošnega pomena z evropskimi državljani

Uvod: od omejenih izkušenj do prekinitve začaranega kroga

1. Pobude Evropske komisije so prinesle številne izkušnje, vendar so imele omejen doseg
Posvetovanje in javna razprava, ki ju je organizirala Komisija, da bi uresničila predloge v 
načrtu D za demokracijo, debato in dialog, beli knjigi o evropski komunikacijski politiki in 
sporočilu z naslovom „Debate Europe“, so dala znaten prispevek, vendar so dosegla le nekaj 
tisoč udeležencev (predviden posredni doseg je bil 50.000 državljanov).

2. Predlog za elektronsko dvosmerno interaktivno posvetovanje na podlagi registracije
Ustrezen korak k izvajanju posvetovanja splošnega pomena z evropskimi državljani v 
prihodnosti v obliki dvosmerne interaktivne komunikacije bi moral temeljiti na elektronskih 
orodjih, vključevati oblikovanje registra volivcev in biti podprt z učinkovito promocijo prek 
tesnih povezav z drugimi mediji zunaj meja svetovnega spleta.

3. Prekiniti začarani krog s samostojno platformo za dialog
To se zdi edini način za prekinitev začaranega kroga, ki preprečuje, da bi dosegli širok krog 
državljanov – milijone namesto zgolj tisočev – in z njimi začeli reden, trajen dialog, ki bi 
presegal zgolj njihovo udeležbo na evropskih volitvah vsakih pet let.

I. Sklepi o prispevkih strokovnjakov na javni obravnavi 8. decembra

1. Kriza legitimnosti in nevarnosti igre ničelne vsote

Vabljeni strokovnjaki so dokazali obstoj prikrite krize, ki je prizadela EU na ravni 
legitimnosti institucij EU in projekta EU kot celote. Državljanov pomembne informacije o 
vprašanjih EU ne zanimajo in do njih nimajo dostopa, čeprav še vedno izražajo podporo 
združevanju EU (o tem vprašanju glejte moj prejšnji delovni dokument). G. Schmitter je 
poudaril razliko med krizo legitimnosti na nacionalni ravni in na ravni EU – slednja je ostala 
brez zgodovinskega kapitala in je zato bolj neposredno ranljiva. G. Siedentop glavno grožnjo 
legitimnosti EU vidi v dojemanju konkurence med nacionalno ravnjo in ravnjo EU, ki vodi do 
igre ničelne vsote: „če oni [= EU] zmagajo, mi [državljani države članice] izgubimo“.

2. Obeti evropske nadnacionalne demokracije

Gospodje Siedentop, Kaufman in Schmitter so tudi trdili, da je kriza prizadela sistem 
političnih strank na splošno. Strinjali so se, da je nujno razviti druge načine za premostitev 
vrzeli med EU in njenimi državljani ter da je treba dejavno spodbujati razvoj skupne identitete 
EU, pri čemer bo politični demos njen proizvod, ne pogoj. G. Schmitter in g. Esposito sta 
poudarjala priložnost za uporabo elektronskih sredstev za posvetovanje, da bi spodbudili 
nadnacionalno demokracijo, pri čemer sta navajala izkušnje iz Švice, Estonije in Finske.
Potrdila sta, da morajo biti takšni posveti redni, da se močno omeji njihove morebitne 
zablode.

3. Omejen doseg zdajšnjih dejavnosti EU
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G. Dumort, predstavnik Komisije, se je omejil na predstavitev komunikacijskih instrumentov, 
ki jih ima na voljo ta institucija, pri čemer je posebno pozornost namenil zlasti drugi 
generaciji posvetovanja z evropskimi državljani in sklenil z ugotovitvijo, da takšne pobude 
posredno in neposredno dosežejo zgolj 50.000 državljanov.

II. Predlog za vmesni korak pri izvajanju posvetovanja splošnega pomena z evropskimi 
državljani

1. Pričakovane koristi posvetovanja splošnega pomena z evropskimi državljani v polnem 
obsegu

Takšne razmere ne smejo povzročiti ustavitve projekta posvetovanja splošnega pomena z 
evropskimi državljani. Poročevalec meni, da bi s prihodnjim razvojem posvetovanja z 
ustrezno pripravo srednjeročno lahko pomembno prispevali k:

a. spodbujanju razvoja prostora evropske javne razprave;

b. zmanjšanju vrzeli (na področju informacij in vključenosti) med EU in njenimi državljani;

c. spodbujanju udeležbe in javnega delovanja državljanov;

d. večjemu vključevanju političnih strank in sektorja nevladnih organizacij na evropski ravni;

e. čezmejni identifikaciji, ki bo privedla k nastanku evropskega demosa.

Posvetovanje splošnega pomena z evropskimi državljani bi lahko z njihovo udeležbo v 
razpravah okrepilo odnose med političnimi strankami in sektorjem nevladnih organizacij ter 
povezalo nacionalne ravni z ravnmi EU (zlasti bistven element za „ponovno odkritje“ 
političnih strank).

Poudariti je treba tudi, da bi posvetovanje državljanov na ravni celotne EU o istih vprašanjih, 
če bi potekalo redno in sočasno, omogočilo postopen nastanek prakse spodbujanja čezmejnih 
in nadnacionalnih dejavnosti ter izmenjave med političnimi strankami in mediji ter bi 
državljanom dalo resničen občutek nadnacionalne evropske demokracije.

2. Pričakovani okvir za oblikovanje posvetovanja splošnega pomena z evropskimi 
državljani

a. Urnik

Za oblikovanje okvira in okoliščin, potrebnih za uspešen začetek, je potreben čas, dobra 
priprava, obsežno in tekoče komuniciranje med akterji in izkušnje. Za to nalogo bo morda 
potrebnih od tri do šest let.
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b. Zdajšnje sprejemanje predlaganih instrumentov posvetovanja splošnega pomena z 
evropskimi državljani

Razprava v odboru AFCO je pokazala, da bi bilo posvetovanje splošnega pomena z 
evropskimi državljani, kot ga predlaga poročevalec – kot sredstvo, s katerim bi evropski 
integraciji zagotovili široko politično in ideološko podlago, potrebno za njeno uspešno 
izvajanje – v zdajšnji obliki v praksi težko uresničiti zaradi naslednjih vzrokov:

– obsega takšnega novega instrumenta, ki bo zahteval velika prizadevanja evropskih 
institucij in ga je mogoče predvideti zgolj po obdobju prilagajanja in usklajevanja, da bo 
ustrezal sredstvom in bo široko sprejet;

– pomanjkanja izkušenj in prakse v tako velikem merilu tako na ravni evropskih institucij 
kot tudi na ravni civilne družbe EU.

4. Predlogi za vmesni korak: interaktivno elektronsko posvetovanje

Da bi pridobili kritično maso izkušenj, da bi navadili državljane in javno mnenje na takšno 
prakso in da bi postopno vključili Komisijo, poročevalec predlaga, da se proučijo možnosti, ki 
so na voljo, in da se razvije vmesna stopnja – interaktivno elektronsko posvetovanje z 
državljani. Podobno kot posvetovanje splošnega pomena z evropskimi državljani bi se 
interaktivno posvetovanje moralo nanašati na vprašanja, ki so povezana z bližnjo prihodnostjo 
EU (morebitni zakonodajni predlogi).

III. Zasnova vmesnega koraka

1. Osnovni pogoji

a. Rezultati raziskave Evrobarometer
Oblika in merila za takšno udeležbo bi morali določiti v skladu z rezultati raziskave 
Evrobarometer (na priporočilo strokovnjakov) o ciljih in načinih interaktivne komunikacije 
ter tudi o odnosu do neposrednega splošnega posvetovanja.

b. Register volivcev EU

Po opravljeni raziskavi bi morala Komisija organizirati register državljanov v skladu s pravili 
za registracijo volivcev v državah članicah. Na tej stopnji se zdi nujno vzpostaviti ali določiti 
pristojno službo, medsektorski oddelek ali enoto. Ta register bo odprt za državljane, ki bi bili 
pripravljeni sodelovati na takšnih posvetih. Register volivcev bi zagotovil bistvene prednosti 
v smislu varnosti in vključenosti državljanov in bi pomagal oblikovati temelj za redno 
posvetovalno prakso. Vsi državljani bodo povabljeni, da se registrirajo. Potrebna je posebna 
pozornost glede medijskega obveščanja o povabilu državljanom, naj se registrirajo. Postopek 
registracije je treba močno promovirati prek medijev EU (s posebno vlogo javnih medijev), 
poleg tega ga morajo podpirati politične stranke in nevladne organizacije.
Poleg ugotavljanja podpore EU bi bila prednost oblikovanja takšnega registra nastanek 
močnega kanala za komuniciranje z zavzetimi državljani.
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2. Postopek

a. Zbirka odgovorov

Komisija bo registriranim državljanom postavila vrsto vprašanj (od 3 do 10), oblikovanih v 
dogovoru z odbori EP, o prihodnji razsežnosti EU in bližnji prihodnosti (prihodnji 
zakonodajni predlogi).
Odgovore bo zbrala Komisija, večinoma z orodji za e-glasovanje, po dveh ali treh mesecih od 
objave vprašanj. To obdobje bi bilo treba skleniti z razpravo o predlaganih vprašanjih, ki bi 
povezala institucije Evropske skupnosti z nacionalnimi institucijami in mediji, ki bi o tem 
poročali. V tem obdobju bi morali državljani prav tako imeti možnost registriranja. 
Glasovanje naj bi potekalo čim bolj sočasno, kot bi nakazovale raziskave in bi dovoljevale 
razmere. Neregistrirani volivci ne bi mogli sodelovati.

b. Upoštevanje izidov: gradnja zaupanja

Rezultate interaktivnega posvetovanja bi moral zbrati in analizirati poseben organ, 
ustanovljen na ravni Evropske komisije, skupaj z medskupino, ustanovljeno na ravni 
Evropskega parlamenta. Uradni odgovor institucije bi bil objavljen skupaj s scenarijem za 
izvajanje.

3. Razvoj orodij in metod za večjo udeležbo

a. Medijsko obveščanje in povezave z drugimi medijskimi kanali

Če bo posvetovanje namenjeno predvsem udeležencem, ki so seznanjeni s spletnimi orodji, bo 
treba z oglaševanjem v tiskanih in avdiovizualnih medijih oblikovati močno povezavo z 
drugimi množičnimi mediji. Tudi politične stranke in nevladne organizacije bi morale imeti 
možnost povabiti državljane k udeležbi.

b. Nadnacionalne razprave  

S predstavitvijo in kampanjo bi bilo treba razviti uporabo obstoječih orodij in metod, 
namenjenih okrepitvi udeležbe, kot so strukturirane izmenjave in razprave med voditelji na 
nacionalni ravni in na ravni EU.

c. Pametno glasovanje

Pametno glasovanje je preprosto orodje za e-glasovanje, ki državljanom omogoča, da 
primerjajo svojo izbiro z izbirami izvoljenih predstavnikov, s čimer se hkrati krepi 
participativna in predstavniška demokracija.
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