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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a polgárokkal Európáról folytatott aktív párbeszédről

(2008/2224(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című, 2008. október 22-én 
aláírt közös nyilatkozatra,

 tekintettel a Bizottság „Vitassuk meg Európát! – a D-terv (demokrácia, párbeszéd és vita) 
tapasztalatainak továbbviteléről” című 2008. március 2-i közleményére ,

 tekintettel az „Európáról szóló kommunikáció az audiovizuális médián keresztül, 
(SEC(2008)0506)” című bizottsági közleményre,

 tekintettel az „Európáról szóló internetes kommunikáció – A polgárok bevonása, 
(SEC(2007)1742)” című bizottsági közleményre, tekintettel a Bizottság „Partnerség az 
Európáról szóló kommunikációért” című 2007. október 3-i közleményére 
(COM(2007)0569),

 tekintettel a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató az „Európa a 
polgárokért” című program létrehozásáról szóló 2006. december 12-i 1904/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

 tekintettel az európai kommunikációs politikáról szóló fehér könyvre vonatkozó 2006. 
november 16-i állásfoglalására2

 tekintettel a Bizottság „Fehér könyv az európai kommunikációs politikáról” című 2006. 
február 1-jei közleményére (COM(2006)0035), 

 tekintettel a Bizottság 2005. október 13-i, a „Bizottság hozzájárulása az elméleti 
útkeresési szakasz munkájához, és azon túl: D-terv a Demokrácia, Dialógus és 
Diszkusszió érdekében” című közleményére (COM(2005)0494), 

 tekintettel az Európai Unió tájékoztatási és kommunikációs politikai stratégiájának 
végrehajtásáról szóló 2005. május 12-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság, a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel az Alkotmányos Szerződés Franciaország és Hollandia általi elutasítását követően 
az ír nép 53,4%-a ellenezte népszavazáson a Lisszaboni Szerződés ratifikálását, és mivel 
az Európai Unió politikáit és a szerződéseket kevésbé értő emberek nagyobb 
valószínűséggel ellenzik azokat, 

                                               
1  HL L 378., 2006.12.27., 32. o.
2  HL C 314E., 2006.12.21., 369. o.
3  HL C 92E., 2006.4.20., 403. o.
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B. mivel az Eurobarometer 69 felmérésből az derült ki, hogy az uniós polgárok 52%-a még 
mindig egyértelműen jó dolognak tartja országa európai uniós tagságát, ennek 
ellenkezőjét pedig mindössze 14% gondolja,  

C. mivel 2004-ben első alkalommal külön kommunikációs stratégiáért felelős biztost 
jelöltek ki,, noha akkor még nem volt elfogadott érdemi kommunikációs politika, ugyanis 
a szerződések nem említették ennek valós jogalapját,

1. emlékeztet arra, hogy a közvéleménykutatás alapján minél kevésbé iskolázott és jómódú 
egy uniós polgár, annál valószínűbb, hogy ellenzi az európai integrációt, ez pedig azt 
jelzi, hogy minden korábbi erőfeszítés ellenére, az európai eszme elsősorban az európai 
társadalom művelt, tehetős rétegéhez jut el; 

2. sürgeti a Bizottságot, hogy további célcsoportokra is terjessze ki a párbeszédet azáltal, 
hogy kisvárosokban és falun élő lakosokat, fizikai munkásokat és nyugdíjasokat az uniós 
ügyekbe bevonó kommunikációs terveket állít össze; ezért kétlépéses megközelítést 
javasol az Európai Unió és polgárai közötti párbeszéd fellendítésére, amelynek első 
lépése a polgárok tájékoztatása, második lépése pedig a tájékozott polgárokkal folytatott 
vita, illetve ez utóbbiak egymást közti vitájának előmozdítása;

3. hangsúlyozza, hogy nagyon fontos mielőbb ratifikálni a Lisszaboni Szerződést, amely 
még inkább növelné az EU átláthatóságát és még inkább bevonná a polgárokat a 
döntéshozatali folyamatokba; 

4. örömmel fogadja a fent említett, „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című 
közös nyilatkozatot, amely az uniós kommunikáció javítása érdekében világos célokat tűz 
ki az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a tagállamok elé;

5. javasolja, hogy az Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig és Comenius programokban 
kevésbé jómódú polgárok is részt vehessenek, az EU-n belüli mobilitásuk megkönnyítése 
érdekében; felhívja a figyelmet a tényre, hogy a kevésbé tehetős polgárok jelenleg nem 
engedhetik meg maguknak az ezekben való részvételt; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy szorgalmazzon egy olyan egyéves iskolai, a tagállamok 
szakértői által közös megállapodás során kidolgozott tanfolyamot Európa 1945 utáni 
történelméről, az európai integráció történetéről és az Unió működéséről, amelyet 
önkéntes alapon lehetne tanítani középiskolákban a 23 uniós hivatalos nyelven, 
megteremtve a közös európai ismeretek alapját;

7. úgy véli, hogy a költségvetési hatóságnak tovább kellene növelnie a tagállamokban az 
európai uniós ismereteket és az ilyen kommunikációt támogató iskolák, egyetemek és 
civil szervezetek számára juttatott alapokat;

8.  javasolja, hogy az EU intézményei dolgozzanak ki Európai Nyitott Egyetem névvel egy 
új oktatási projektet egy olyan egyetem létrehozására, amely valamennyi uniós polgár 
számára nyitott és ingyenes, nemzetiségre, életkorra és képesítésre való tekintet nélkül; 
javasolja, hogy ennek átfogó tananyagát (amely az Unió történelméből, célkitűzéseiből, 
intézményeiből, politikáiból és jövőképéből áll) a 27 tagállam vezető professzorai állítsák 
össze; javasolja, hogy az Európai Nyitott Egyetem a szokásos kurzusok mellett 
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alkalmazza a legújabb technológiákat, mint például az e-tanulás, és a webináriumok, 
hogy minél nagyobb tömegekhez eljuthasson, és hozzáférhessen mindenki, aki a 
kurzusokat látogatni szeretné;   

9. felszólítja a Bizottságot, hogy teljes szerkesztői függetlenséget biztosító szolgálati 
szerződések révén mind a 23 nyelven tegyen tévéprogramokat a nyilvánosság által 
elérhetővé, a Euronews által nyújtott szolgáltatások mintájára; úgy véli, hogy a 
költségvetési hatóságnak biztosítania kellene az ehhez szükséges alapokat;

10. örömmel fogadja az EU Tube ötletét, minthogy 1,7 millió nézőjével ez egy egyedi eszköz 
a fiatal internetezőknek az uniós politikákról való tájékozódásra; azt is kéri a Bizottságtól, 
hogy dolgozzon ki iránymutatást a hatékony internetes kampányokra vonatkozóan, és ezt 
ossza meg a többi uniós intézménnyel is;

11. üdvözli a fent említett, „Európáról szóló internetes kommunikáció” című bizottsági 
közleményt, amely világos célkitűzésekkel próbálja elérni, hogy az „Europa” internetes 
oldal szolgálatközpontú 2.0-ás weblappá váljék; sürgeti a Bizottságot, hogy már 2009-re 
fejezze be az új honlap teljes kiépítését; úgy véli, hogy az új internetes oldalnak fórumot 
kell biztosítania a polgárok számára, hogy megosszák véleményüket, és részt vegyenek 
az internetes közvéleménykutatásokban; 

12. úgy véli, hogy az uniós tisztviselők arra bátorítása, hogy rendszeresen adjanak interjút a 
sajtónak, segít az intézmények és a polgárok közötti kommunikációs szakadék 
áthidalásában, és ezáltal az EU is emberarcúbbá válik;

13. úgy véli, hogy a „Europe Direct” hálózat nagyon fontos eszköz a polgárok kérdéseinek 
levélben vagy ingyenesen hívható telefonvonalon történő megválaszolására, és ezt az 
eszközt még inkább népszerűsíteni kell;

14. úgy véli, hogy az uniós intézményeknek további párbeszédeket kell kezdeményezniük 
Európáról, és azonnal gyakorlatba kell ültetniük a „Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című közös nyilatkozatban, az európai kommunikációs politikáról 
szóló fent említett fehér könyvben és a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” 
című fent említett közleményben leszögezett elveket;

15. úgy véli, hogy az EU intézményeinek és a tagállamoknak össze kell hangolniuk 
kommunikációs erőfeszítéseik, és partnerségre kell lépniük a civil társadalommal a 
lehetséges szinergiák kiaknázása érdekében; 

16. felszólítja a Bizottságot, hogy szélesebb körben hozza nyilvánosságra az uniós 
politikákról és kezdeményezésekről szóló internetes konzultációkat, biztosítandó, hogy 
minden érintett, különösen a kis- és középvállalkozások és helyi civil szervezetek részt 
vehessenek a vitában;

17. úgy véli, hogy az EU politikai pártjai közötti politikai különbségek tisztázása segítene a 
polgároknak abban, hogy az Európa jövőjéről szóló különféle felfogásokkal 
azonosuljanak , illetve válasszanak közülük, valamint javasolja, hogy minden párt 
ismertesse a 2009-es európai parlamenti választásokra felhívó kiáltványát;
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18. javasolja, hogy a Bizottság indítson egy olyan honlapot, amelyen valamennyi civil 
szervezet, közintézmény és magánszemély megoszthatja az Unió kommunikációs 
projektjei kapcsán szerzett tapasztalatait; felszólítja a Bizottságot, hogy gyűjtse össze és 
ezen a honlapon tegye közzé a D-terv keretében finanszírozott tevékenységek 
kedvezményezettjeinek tapasztalatait;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy az egész Európára kiterjedő, költséges és nem hatékony 
kampányok helyett indítson kisebb méretű, helyi EU kommunikációs kampányokat a 
helyi civil szervezetek bevonásával; felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze az ilyen 
kampányok során legjobban bevált gyakorlatot;

20.  felszólítja a Bizottságot, hogy a szélesebb körű közönség elérése érdekében az 
Európában műholdak útján rendelkezésre álló audiovizuális anyagot jobban használja ki 
azáltal, hogy kapcsolatokat épít ki helyi tévécsatornákkal és közösségi sajtószervekkel, 
amelyek érdekeltek az ilyen sajtóanyagok sugárzásában;

21. úgy véli, hogy az EU intézményeinek magukévá kell tenniük a D-terv égisze alatt 
szervezett helyi vitákon levont következtetéseket, és új jogalkotási döntések 
meghozásakor figyelembe kell venniük a polgároknak az Unióval szembeni elvárásait; 

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
miniszterek tanácsának, az Európai Bíróságnak, az Európai Számvevőszéknek, a Régiók 
bizottságának, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Mindazok számára, akik ősei máshol kerestek menedéket és jobb jövőt, Európa „az öreg 
kontinens".  Mindazoknak, akik a szegénység és zsarnokság elől menekülnek ide, Európa a 
remény kontinense. Mindazon európaiak számára, akik a Balkánon vagy Kelet-Európában 
élnek, és abban bíznak, hogy majdani európai uniós csatlakozásuk a kiváltságosok klubjába 
juttatja őket, Európa az ígéret földje. És végül, Európa az Európai Unió, huszonhét tagállam 
szövetsége, amelynek polgárai ritkán osztják a kívülállók véleményét az Unióról, inkább 
bírálják az Uniót, sőt tagadják előnyeit. Az európai uniós kommunikáció szakemberei minden 
tőlük telhetőt megtesznek az európai integráció gyümölcseinek népszerűsítéséért, de 
erőfeszítéseik néha inkább kioktatásra, és nem pedig a polgárokkal való párbeszédre 
emlékeztetnek. Éppen ezért az előadó arra bíztatja az európai intézményeket, hogy 
kezdeményezzenek a polgárokkal aktív párbeszédet, amelyben ez utóbbiak – a hétköznapok 
emberei, a civil szervezetek képviselői, újságírók és sajtóalkalmazottak – megoszthatják 
velünk, hogy ők hogyan kommunikálnának az európai integráció előnyeiről. Az előadó 
konferenciákat szervezett Magyarországon a civil szervezetek képviselőivel, környezetvédő 
aktivistákkal és újságírókkal, illetve ajánlásokat gyűjtött tőlük e-mail útján. Egyik ilyen 
konferenciára Budapesten került sor több száz fő részvételével, más konferenciáknak pedig 
Miskolc és Békéscsaba szolgált helyszínül. Idő és kapacitás hiányában az előadó nem 
szervezhetett ilyen konferenciákat más tagállamokban, de ez a jövőben nagyon hasznos lehet. 

Az európai ügyekben érdekeltek, illetve ezeket tanulmányozók általában tudják és értik, hogy 
mi az európai integráció lényege. Ugyanakkor az Eurobarometer felmérései szerint minél 
kevésbé iskolázottak, minél kevésbé jómódúak a polgárok, annál valószínűbb, hogy ellenzik 
az európai integráció folytatását. Az európai eszme elsősorban az európai társadalom művelt, 
tehetős rétegéhez jut el. A kevésbé iskolázott, kevésbé jómódú polgárok csekély 
információhoz jutnak az európai politikákról, amelyek ráadásul elsősorban diákokat és fiatal 
szakembereket céloznak meg. Ezért szorgalmazza az előadó a Bizottságot, hogy új 
célcsoportokra is terjessze ki a párbeszédet azáltal, hogy nem a lakosság élvonalára irányuló 
kommunikációs terveket készít, bevonva egyben a kisvárosokban és falun élőket, a 
dolgozókat és a nyugállományban lévőket. Nem elég kommunikációs tervekkel rendelkezni 
az elitréteg és a diákok számára, meg kell célozni a vidéken élőket, a fizikai dolgozókat és a 
nyugdíjasokat is.  

A mindennapok embere, az egyszerű polgárok elérésének egyik legfontosabb eszköze a 
televízió. Éppen ezért az előadó felszólítja a Bizottságot, hogy teljes szerkesztői 
függetlenséget biztosító szolgálati szerződések révén mind a 23 nyelven tegyen a 
nyilvánosság számára elérhetővé európai ügyekről szóló tévéprogramokat. Ez hozzájárulna az 
Európai Unióval kapcsolatos hírek arányának növekedéséhez a sajtóban. Ez az arány jelenleg 
10%-ot tesz ki a tagállamokban, és még az Egyesült Államokkal kapcsolatos híradások is 
nagyobb számban fordulnak elő. Minthogy a mi újságíróink nem rosszabbak, és nem kevésbé 
tehetségesek az amerikaiaknál, egy ilyen tévécsatornának, legyen ez például a Euronews, 
olyan befolyásról, olyan szakmai professzionalizmusról kell tanúbizonyságot tennie, és olyan 
népszerűnek kell lennie mint a CNN. Az is elfogadhatatlan, hogy a Euronews – egy EU által 
társfinanszírozott projekt – nem sugároz a tagállamok valamennyi hivatalos nyelvén. A 
Bizottságnak pénzforrásokat kell találnia ilyen célokra. A Euronewsnek tudatosítania kell – és 
a műsorokban ennek meg kell nyilvánulnia – azt is, hogy Európa nem pusztán egyes nagy 



PE415.281v01-00 8/8 PR\752904HU.doc

HU

nyugat-európai országokból áll; Finnország, Magyarország és Bulgária ugyancsak a közös 
Európa részét alkotják.  

A fiatalokhoz és iskolázottakhoz leginkább az interneten keresztül lehet eljutni. Az 
„Európáról szóló internetes kommunikáció – A polgárok bevonása” című közlemény világos 
célkitűzésekkel próbálja elérni, hogy az „Europa” internetes oldal szolgálatközpontú 2.0-ás 
weblappá váljék, amely lehetőséget teremtene a polgárok véleménye alapján a visszajelzésre 
és az aktív párbeszédre. Az új weblapot még a 2009-es európai parlamenti választások előtt el 
kell indítani, hogy hatékonyan tájékoztassa a polgárokat az európai ügyekről. Az EUtube is 
figyelemre méltó projekt, ugyanakkor előfizetőinek száma nem éri el a 8000-et, és a Youtube 
programokhoz viszonyítva kevesen látogatják, tehát javítani kell rajta, hogy több nézőhöz 
eljusson.

Európa történelme közös, de ezt a különböző tagállamokban, sőt ezeken belül még egyes 
régiókban is, különféleképpen tanítják és értelmezik. Ezért az előadó javasolja egy olyan 
közös, egyéves középiskolai tananyag kidolgozását Európa 1945 utáni történelméről és , 
amelyet a tagállamok szakértői közös megállapodás során dolgoznak ki a 23 uniós hivatalos 
nyelv mindegyikén. Ennek a tananyagnak ki kell térnie az Európai Unió történetére és 
működési mechanizmusára, ideértve az Unió polgárainak jogait is. Ezt a tananyagot a 
tagállamok átvehetik, hogy a középiskolákban oktatott közös európai ismeretek alapját 
képezze. Az előadó örömmel fogadja továbbá azt az ötletet, hogy Brüsszelben, az Európai 
Parlament épületének közelében létesüljön az Európai Történelem Múzeuma. Az előadó 
örömmel vette egy magyar professzor ötletét, és ez utóbbi tanácsát követve javasolja az 
Európai Nyitott Egyetem megalapítását. Ennek valamennyi uniós polgár számára nyitottnak 
és ingyenesnek kell lennie nemzetiségre, életkorra és képesítésre való tekintet nélkül. Az 
Európai Nyitott Egyetem átfogó tantervébe tartoznának az Európai Unió célkitűzései, 
intézményei, politikái és várható jövője.  Az Egyetem a Bizottsággal együttműködve már 
létező oktatási intézmények épületeiben működhetne, és a „Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című közelmúltbeli közös nyilatkozat gyakorlatba ültetésének egyik 
eszköze lenne. Ugyanakkor az egyetemnek a legújabb technológiákat is alkalmaznia kell, 
mint például az e-tanulás, és a webináriumok, hogy minél nagyobb tömegekhez eljuthasson, 
és hogy mindenki, aki a kurzusokat látogatni szeretné, megtehesse ezt. 

Kevés európai polgári ismeri fel az európai politikai pártok közös céljait és eltérő nézeteit. Ha 
az európai pártok közötti politikai különbségek jól láthatóak, a polgárok könnyebben 
azonosulni tudnak az Európa jövőjével kapcsolatos különböző elképzelésekkel. Ezért az 
előadó javasolja, hogy minden Európai Párt hosszabb és rövidebb formában egyaránt készítse 
el a 2009-es európai parlamenti választásokkal kapcsolatos kiáltványát, hogy eljuthasson a 
társadalom különféle rétegeihez.


