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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o aktívnom dialógu s občanmi o Európe
(2008/2224(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie s názvom Komunikovanie o Európe v partnerstve, 
podpísané 22. októbra 2008,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. marca 2008 s názvom Debate Europe – využitie 
skúseností získaných v rámci Plánu D pre demokraciu, dialóg a diskusiu 
[COM(2008)0158],

 so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Komunikácia o Európe prostredníctvom 
audiovizuálnych médií [SEC(2008)0506],

 so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Komunikácia o Európe prostredníctvom 
Internetu – zapojenie občanov [SEC(2007)1742],

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2007 s názvom Komunikovanie 
o Európe v partnerstve [KOM(2007)0569],

 so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES 
z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program 
Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva1,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2006 o Bielej knihe o európskej 
komunikačnej politike2,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. februára 2006 o Bielej knihe o európskej 
komunikačnej politike [KOM(2006)0035],

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. októbra 2005 s názvom Príspevok Komisie k 
obdobiu hodnotenia a po ňom: Plán D pre demokraciu, dialóg a diskusiu 
[KOM(2005)0494],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2005 o vykonávaní informačnej a 
komunikačnej stratégie Európskej únie3,

 so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre ústavné 

veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien a rodovú 
rovnosť (A6-0000/2008),

                                               
1  Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32.
2  Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 369.
3  Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
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A. keďže po odmietnutí ústavnej zmluvy vo Francúzsku a v Holandsku hlasovalo 
v referende 53,4 % Írov proti ratifikácii Lisabonskej zmluvy a keďže s politikami alebo 
zmluvami Európskej únie budú s väčšou pravdepodobnosťou nesúhlasiť občania, ktorí 
majú o nich nedostatočné vedomosti,

B. keďže výsledky prieskumu verejnej mienky Eurobarometer 69 naznačujú, že 52 % 
občanov Únie naďalej hodnotí členstvo svojej krajiny v EÚ pozitívne, pričom opačný 
názor má len 14 % opýtaných,

C. keďže v roku 2004 bol po prvýkrát vymenovaný samostatný komisár pre komunikačnú 
stratégiu, aj keď vzhľadom na neexistenciu skutočného právneho základu nebola prijatá 
žiadna skutočná komunikačná politika,

1. pripomína, že podľa prieskumov s klesajúcou úrovňou vzdelania a príjmov stúpa 
pravdepodobnosť, že príslušní občania Únie budú proti ďalšiemu prehlbovaniu európskej 
integrácie, čo značí, že európska idea je napriek všetkému predchádzajúcemu úsiliu 
blízka predovšetkým členom európskej spoločnosti s vyšším vzdelaním a úrovňou 
príjmov;

2. naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla komunikačné programy zamerané na ľudí žijúcich 
v malých mestách a dedinách, občanov v robotníckom povolaní a penzistov a aby ich tým 
zapojila do svojho dialógu o otázkach týkajúcich sa EÚ; navrhuje preto dvojfázový 
prístup k rozšíreniu dialógu medzi Európskou úniou a jej občanmi najprv poskytnutím 
informácií a potom sprostredkovaním diskusie s informovanými občanmi a tiež medzi 
nimi;

3. zdôrazňuje význam rýchleho ukončenia procesu ratifikácie Lisabonskej zmluvy, čím sa 
ďalej prehĺbi transparentnosť EÚ a zvýši úroveň zapojenia občanov do rozhodovacieho 
procesu;

4. víta uvedené spoločné vyhlásenie s názvom Komunikovanie o Európe v partnerstve, 
ktoré stanovuje jednoznačné ciele pre zlepšenie komunikácie o EÚ zo strany Európskeho 
parlamentu, Rady, Komisie a členských štátov;

5. odporúča umožniť aj občanom z nižších príjmových skupín zapojenie do programov 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Comenius a podporiť tým ich mobilitu v rámci 
EÚ; upozorňuje na skutočnosť, že títo občania si v súčasnosti nemôžu dovoliť zapojiť sa 
do týchto programov;

6. vyzýva Komisiu, aby podporila spoločný jednoročný študijný plán týkajúci sa dejín 
Európy po roku 1945, histórie európskej integrácie a fungovania EÚ, ktorý by spoločne 
pripravili odborníci z členských štátov a dobrovoľne by sa vyučoval na školách druhého 
stupňa v 23 oficiálnych jazykoch s cieľom vytvoriť základ pre spoločné európske 
znalosti;

7. domnieva sa, že rozpočtový orgán by mal ďalej zvýšiť finančné prostriedky pre školy, 
univerzity a MVO podporujúce európske štúdiá a komunikáciu o EÚ v členských štátoch;
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8. navrhuje, aby inštitúcie EÚ vytvorili nový vzdelávací projekt s názvom European Open 
University; išlo by o univerzitu, ktorá by bola otvorená a voľne prístupná pre všetkých 
občanov Únie bez ohľadu na ich národnosť, vek a vzdelanie; navrhuje, aby najlepší 
profesori z 27 členských štátov vytvorili komplexný študijný program (história, 
ciele, inštitúcie, politiky a budúcnosť EÚ); navrhuje, aby European Open University 
spolu s klasickými formami vyučovania využívala tiež najvyspelejšie technológie, ako 
napríklad rôzne formy elektronického vzdelávania a online seminárov (tzv. webinárov), 
s cieľom priblížiť sa čo najväčšej skupine verejnosti a umožniť účasť na kurzoch 
každému záujemcovi;

9. vyzýva Komisiu, aby verejnosti prostredníctvom zmlúv o poskytovaní služieb 
zaručujúcich plnú novinársku nezávislosť sprístupnila televízne programy vo všetkých 23 
oficiálnych jazykoch podľa príkladu služieb poskytovaných kanálom Euronews; 
domnieva sa, že potrebné financie by mal zabezpečiť rozpočtový orgán;

10. víta ideu komunikačného kanálu EU Tube, ktorý využíva 1,7 milióna používateľov a je 
jedinečným nástrojom informovania mladých používateľov internetu o politikách EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby pripravila usmernenia týkajúce sa účinných internetových kampaní 
a aby sa o ne podelila s ostatnými inštitúciami EÚ;

11. víta uvedené oznámenie Komisie s názvom Komunikácia o Európe prostredníctvom 
Internetu, ktoré stanovuje jasné ciele týkajúce sa premeny portálu Europa na internetový 
portál typu 2.0 orientovaný na služby; nalieha na Komisiu, aby dokončila nový 
internetový portál už v roku 2009; domnieva sa, že nový portál by mal byť pre občanov 
fórom na zdieľanie názorov a zapájanie sa do prieskumov verejnej mienky;

12. domnieva sa, že podnecovanie úradníkov k tomu, aby pravidelne poskytovali rozhovory 
médiám, pomáha preklenúť komunikačnú priepasť medzi inštitúciami a občanmi a EÚ 
tým získava ľudskejšiu tvár;

13. považuje sieť Europe Direct za významný nástroj umožňujúci reagovať na otázky 
občanov prijaté mailom alebo bezplatnou telefonickou linkou kdekoľvek z EÚ 
a domnieva sa, že tento prostriedok je potrebné ďalej propagovať;

14. domnieva sa, že európske inštitúcie by mali iniciovať ďalšie diskusie o Európe 
a okamžite uviesť do praxe koncepcie ustanovené v spoločnom vyhlásení 
Komunikovanie o Európe v partnerstve v uvedenej Bielej knihe o európskej 
komunikačnej politike a v spomínanom oznámení Komunikovanie o Európe 
v partnerstve;

15. domnieva sa, že inštitúcie EÚ a členské štáty by mali koordinovať svoje komunikačné 
aktivity a mali by vybudovať partnerskú spoluprácu s občianskou spoločnosťou s cieľom 
využiť prípadnú synergiu;

16. vyzýva Komisiu, aby v širšom rozsahu zverejnila internetové konzultácie týkajúce sa 
politík a iniciatív EÚ a tým docielila, že do diskusie budú zapojené všetky zainteresované 
strany, predovšetkým malé a stredné podniky a miestne MVO;
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17. domnieva sa, že vyjasnenie politických rozdielov medzi politickými stranami EÚ by 
občanom pomohlo stotožniť sa s rôznymi koncepciami európskej budúcnosti a vybrať si 
spomedzi nich a navrhuje, aby všetky strany predložili svoj manifest pre voľby do 
Európskeho parlamentu v roku 2009;

18. navrhuje, aby Komisia uviedla do používania webovú stránku, na ktorej sa môžu všetky 
MVO, verejné inštitúcie a súkromné osoby spoločne podeliť o skúsenosti z projektov 
v oblasti komunikácie o EÚ; vyzýva Komisiu, aby zhromaždila a uverejnila na tejto 
webovej stránke skúsenosti tých, ktorým boli určené aktivity financované v rámci Plánu 
D;

19. vyzýva Komisiu, aby namiesto nákladných a neúčinných celoeurópskych kampaní  
uskutočnila lokálne mini kampane v oblasti komunikácie o EÚ, do ktorých by mali byť 
zapojené miestne MVO; vyzýva Komisiu, aby rozšírila najlepšie postupy zistené v týchto 
kampaniach;

20. vyzýva Komisiu, aby lepšie využívala audiovizuálny materiál dostupný prostredníctvom 
služby Europe by Satellite nadviazaním kontaktov s miestnymi televíznymi kanálmi a 
komunitnými médiami, ktoré majú záujem získať takýto materiál na účely vysielania, s 
cieľom priblížiť sa širšiemu okruhu prijímateľov;

21. domnieva sa, že inštitúcie EÚ by mali závery miestnych diskusií organizovaných pod 
záštitou Plánu D začleniť do svojich politík a pri prijímaní nových právnych predpisov 
zohľadniť očakávania občanov vo vzťahu k EÚ;

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Komisii, Rade 
ministrov, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Výboru regiónov, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a vládam a parlamentom členských krajín.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Potomkovia tých, ktorí odišli v minulosti z Európy v snahe nájsť azyl a lepšiu budúcnosť, 
považujú Európu za starý kontinent. Pre tých, ktorý sem prichádzajú z oblastí sužovaných 
chudobou a bezprávím je Európa kontinentom nádeje. Európa je nádejou pre tých Európanov, 
ktorí žijú na Balkáne alebo vo východnej Európe a veria, že prípadný vstup do Európskej únie 
bude pre nich znamenať členstvo v klube privilegovaných. Európa je tiež Európskou úniou, 
organizáciou dvadsiatich siedmych členských štátov, ktorých občania zriedka zdieľajú 
optimistické ilúzie tých, ktorí sú mimo EÚ, a oveľa častejšie prínosy Únie kritizujú alebo 
popierajú. Odborníci z EÚ v oblasti komunikácie vyvíjajú čo najväčšie úsilie, aby informovali 
o výhodách európskej integrácie, avšak ich aktivity niekedy pripomínajú viac poučovanie ako 
dialóg s občanmi. Z tohto dôvodu váš spravodajca podnecuje európske inštitúcie k tomu, aby 
iniciovali aktívny dialóg s občanmi, v rámci ktorého nám môžu bežní občania, predstavitelia 
MVO, novinári a pracovníci médií prezradiť, ako by oni informovali o výhodách európskej 
integrácie. Váš spravodajca zorganizoval konferencie so zástupcami MVO, ekologickými 
aktivistami a novinármi v Maďarsku a ich pripomienky zhromaždil tiež prostredníctvom 
elektronickej pošty. Jedna z týchto konferencii sa uskutočnila v Budapešti za účasti viac než 
stovky aktívnych účastníkov a ďalšie prebehli v Miškovci a Békešskej Čabe. Organizácia 
podobných konferencií v iných členských štátoch bola mimo časových a kapacitných 
možností spravodajcu, ale bolo by veľmi užitočné zorganizovať podobné akcie v budúcnosti.

Tí, ktorí sú zainteresovaní do otázok Európy alebo ich študujú, zvyčajne poznajú a chápu 
význam európskej integrácie. Prieskumy Eurobarometra však naznačujú, že nesúhlas s 
európskou integráciou sa zvyšuje s klesajúcim vzdelaním a úrovňou príjmov. Európska idea si 
väčšinou nachádza odozvu u európskych občanov s vysokou úrovňou vzdelania a vyššími 
príjmami. Menej vzdelaní občania EÚ s nižšou úrovňou príjmov dostávajú málo informácií 
o európskych politikách, ktoré sú navyše zamerané najmä na študentov a mladých 
profesionálov. Z tohto dôvodu vyzýva váš spravodajca Komisiu, aby pripravila 
špecializované a neelitárske komunikačné kampane zamerané na zainteresovanie obyvateľov 
malých miest a obcí, občanov v robotníckych povolaniach a dôchodcov do otázok EÚ, a tým 
rozšírila svoj dialóg na nové cieľové skupiny. Pripraviť komunikačné plány len pre elitu 
a študentov nestačí, treba sa zamerať na ľudí z regiónov, ľudí v robotníckych povolaniach 
a dôchodcov.

Jedným z najdôležitejších nástrojov komunikácie s bežnými občanmi je televízia. Váš 
spravodajca preto vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom zmlúv o poskytovaní služieb, ktoré 
zaručia plnú novinársku nezávislosť, zabezpečila televízne programy o európskych otázkach 
pre verejnosť vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch. Prispelo by to k zvýšeniu podielu správ 
týkajúcich sa EÚ v médiách, ktorý je v súčasnosti v členských štátoch na úrovni 10 % 
a zaostáva aj za podielom správ týkajúcich sa USA. Pretože naši novinári nie sú o nič horší 
ani menej nadaní ako ich americkí kolegovia, takýto televízny kanál, ktorým môže byť 
Euronews, by mal získať vplyv, odbornú úroveň a popularitu ako CNN. Je takisto 
neprijateľné, že Euronews, projekt financovaný EÚ, nevysiela vo všetkých oficiálnych 
jazykoch členských štátov. Komisia by mala konečne nájsť na tento účel finančné zdroje. V 
Euronews by si mali tiež uvedomiť, a zohľadniť to vo svojich programoch, že Európa to nie 
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sú len niektoré veľké západoeurópske krajiny. Fínsko, Maďarsko alebo Bulharsko sú tiež 
súčasťou našej spoločnej Európy.

Mladých a vzdelaných ľudí je možno osloviť predovšetkým prostredníctvom internetu. V 
oznámení s názvom Komunikácia o Európe prostredníctvom Internetu – zapojenie občanov sú 
stanovené jasné ciele o tom, ako premeniť webovú stránku Europa na portál typu 2.0 
zameraný na služby, čo by poskytovalo možnosť získať odozvu na základe názorov občanov 
a aktívneho dialógu. Nový portál by sa mal uviesť do užívania pred voľbami do Európskeho 
parlamentu v roku 2009, aby bolo možné účinne informovať občanov o európskych otázkach. 
Zaujímavým projektom je tiež EUtube, avšak má len 8000 zaregistrovaných používateľov 
a oveľa menej prístupov ako program Youtube, takže, ak má mať dosah na širší okruh osôb, je  
potrebné ho zlepšiť.

Európa má spoločnú históriu, ktorá sa však v členských štátoch, a niekedy dokonca v tých 
istých regiónoch, vyučuje a chápe rozličnými spôsobmi. Váš spravodajca preto navrhuje 
vytvoriť spoločný jednoročný študijný plán v oblasti európskych dejín po roku 1945, ktorý by 
sa mal použiť v druhostupňovom vzdelávaní a mali by ho vytvoriť experti z členských štátov 
v 23 oficiálnych jazykoch. Jeho súčasťou by mala byť tiež história a spôsob fungovania 
Európskej únie vrátane práv jej občanov. Študijný plán by mohli členské štáty zaviesť na 
dobrovoľnom základe a mal by tvoriť základ spoločných vedomostí o Európe na stredných 
školách. Váš spravodajca víta tiež myšlienku otvorenia múzea európskej histórie pri budove 
Európskeho parlamentu v Bruseli. Váš spravodajca víta myšlienku maďarského profesora 
a na základe jeho rady podporuje zriadenie European Open University. Univerzita by mala 
byť otvorená a voľne prístupná všetkým európskym občanov bez ohľadu na národnosť, vek 
a kvalifikáciu. Komplexný študijný program European Open University by mal zahŕňať 
históriu, inštitúcie, politiky a prípadnú budúcnosť Európskej únie. Univerzita by mohla 
fungovať v budovách súčasných vzdelávacích inštitúcií v spolupráci s Komisiou a bola by 
jedným so spôsobov, ako v praxi implementovať nedávne spoločné vyhlásenie s názvom 
Komunikovanie o Európe v partnerstve. Mala by tiež využívať najvyspelejšie technológie, 
ako napríklad rôzne formy elektronického vzdelávania a online seminárov (tzv. webinárov), 
s cieľom priblížiť sa čo najširšej verejnosti, aby mohol jej kurzy absolvovať každý záujemca.

Len málo európskych občanov si uvedomuje spoločné ciele a rozličné názory európskych 
politických strán. Ak budú politické rozdiely medzi európskymi stranami viditeľné, občania 
sa budú môcť jednoduchšie identifikovať s rôznymi projektmi európskej budúcnosti. Váš 
spravodajca preto navrhuje, aby európske strany predložili svoj manifest do volieb v EP 
v roku 2009 v dlhšej, ako aj kratšej forme, aby sa dostal k rôznym skupinám spoločnosti.
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