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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o aktivnem dialogu z državljani o Evropi
(2008/2224(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju skupne izjave „Partnerstvo za komuniciranje o Evropi”, ki je bila 
podpisana 22. oktobra 2008,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z 2. marca 2008 „Debate Europe – Gradimo na 
izkušnjah z načrtom D za demokracijo, dialog in debato” (KOM(2008)0158),

 ob upoštevanju sporočila Komisije Komuniciranje o Evropi prek avdiovizualnih medijev 
(SEC(2008)0506),

 ob upoštevanju sporočila Komisije Komuniciranje o Evropi prek interneta – vključevanje 
državljanov (SEC(2007)1742),

 ob upoštevanju sporočila Komisije Partnerstvo za komuniciranje o Evropi s 3. oktobra 
2007 (KOM(2007)0569),

 ob upoštevanju Sklepa št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o uvedbi programa Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva za obdobje 2007–20131,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2006 o Beli knjigi o evropski 
komunikacijski politiki2,

 ob upoštevanju sporočila Komisije s 1. februarja 2006 z naslovom "Bela knjiga o 
evropski komunikacijski politiki" (KOM(2006)0035), 

 ob upoštevanju sporočila Komisije s 13. oktobra 2005 „Prispevek Komisije k obdobju 
razmisleka in za vnaprej: Načrt D za demokracijo, dialog in debato“ (KOM(2005)0494),, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2005 o izvajanju informacijske in 
komunikacijske strategije Evropske unije3,

 ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za ustavne 
zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov (A6-0000/20058),

A. ker je po zavrnitvi ustavne pogodbe v Franciji in na Nizozemskem na referendumu proti 
ratifikaciji lizbonske pogodbe glasovalo 53,4 % Ircev in ker je bolj verjetno, da politikam 
Evropske unije oziroma pogodbam nasprotujejo ljudje, ki jih ne dovolj poznajo, 

B. ker je raziskava Eurobarometer 69 pokazala, da 52 % državljanov Unije nedvomno še 
vedno verjame, da je članstvo njihove matične države v EU dobro, samo 14 % pa meni 
nasprotno,

                                               
1  UL L 378, 27.12.2006, str. 32.
2  UL C 314 E, 21.12.2006, str. 369.
3  UL C 92 E, 20.4.2006, str. 403.
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C. ker je bil leta 2004 prvič imenovan poseben komisar za komunikacijsko strategijo, čeprav 
še ni bila sprejeta komunikacijska politika, ker v pogodbah ni ustrezne pravne podlage,

1. opozarja, da so raziskave pokazale: manj kot je izobražen in premožen državljan Unije, 
verjetneje nasprotuje nadaljnjemu evropskemu povezovanju, kar kaže, da je evropska 
ideja kljub vsem prejšnjim prizadevanjem v glavnem dosegla izobražen, bogat segment 
evropske družbe;

2. poziva Komisijo, naj razširi dialog na nove ciljne skupine, tako da oblikuje 
komunikacijske načrte, ki bi v zadeve EU lahko vključili ljudi iz majhnih mest in vasi, 
delavski razred in upokojence; zato predlaga dvostopenjski pristop za okrepitev dialoga 
med Evropsko unijo in njenimi državljani in sicer: najprej zagotoviti informacije in nato 
omogočiti lažjo razpravo z obveščenimi državljani in med njimi;

3. poudarja, da je pomembno naglo dokončati ratifikacijo lizbonske pogodbe, ki bo še 
povečala preglednost EU in vključitev državljanov v postopek odločanja;

4. pozdravlja prej navedeno skupno izjavo „Partnerstvo za komuniciranje o Evropi”, ki 
določa jasne cilje za izboljšanje komunikacije EU s strani Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije ter držav članic;

5. priporoča razširitev programov Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig in Comenius na 
manj premožne državljane, da se olajša njihova mobilnost v EU; poudarja, da si ti 
državljani sedaj ne morejo privoščiti sodelovanja v teh programih;

6. poziva Komisijo, naj spodbuja skupni enoletni šolski program o zgodovini Evrope po letu 
1945, zgodovini evropskega povezovanja in delovanju EU, ki bi ga sporazumno razvili 
strokovnjaki držav članic in bi se prostovoljno poučeval v srednjih šolah v 23 uradnih 
jezikih, s čimer bi se oblikoval temelj skupnega evropskega znanja;

7. meni, da bi moral proračunski organ še povečati sredstva za šole, univerze in nevladne 
organizacije, ki podpirajo študije o EU in komunikacijo EU v državah članicah;

8.  predlaga, da institucije EU uvedejo nov izobraževalni projekt, imenovan Evropska 
odprta univerza, torej univerzo, ki bi bila odprta in brezplačna za državljane Unije, ne 
glede na njihovo državljanstvo, starost in izobrazbo; predlaga, da vodilni profesorji v 27 
državah članicah zanjo razvijejo obsežen izobraževalni program (ki bo obsegal 
zgodovino, cilje, institucije, politike in prihodnost EU); predlaga, da Evropska odprta 
univerza poleg tradicionalnih predavanj uporablja tudi najrazvitejše tehnologije, kot so 
različne oblike e-učenja in spletnih seminarjev, da bi dosegla kar najširšo javnost in 
omogočila obiskovanje predavanj vsakomur, ki si tega želi;

9. poziva Komisijo, naj da prek pogodb o storitvah, ki bodo zagotovile popolno uredniško 
svobodo, javnosti na voljo televizijske programe v 23 uradnih jezikih po vzoru storitev, ki 
jih zagotavlja program Euronews; meni, da bi moral proračunski organ dati na voljo 
potrebna finančna sredstva;
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10. pozdravlja zamisel o EU Tube, ki je s skoraj 1,7 milijona gledalcev edinstveno orodje za 
obveščanje mladih uporabnikov interneta o politikah EU; poziva tudi Komisijo, naj 
pripravi smernice za učinkovite internetne kampanje in jih posreduje drugim institucijam 
EU;

11. pozdravlja prej navedeno sporočilo Komisije Komuniciranje o Evropi prek interneta, ki 
postavlja jasne cilje o tem, kako bi lahko spletno stran Europa spremenili v storitveno 
naravnano spletno stran 2.0;  poziva Komisijo, naj dokonča oblikovanje nove spletne 
strani do leta 2009; meni, da bi ta zagotovila forum za državljane, kjer bi ti lahko 
izmenjevali mnenja in sodelovali v spletnih raziskavah;

12. meni, da spodbujanje uradnikov EU, da medijem redno dajejo intervjuje, pripomore k 
zapolnitvi vrzeli v komunikaciji med institucijami in državljani ter tako pripomore, da 
dobi EU bolj človeški obraz;

13. meni, da je mreža Europe Direct pomembno orodje za odgovore na vprašanja državljanov 
po elektronski pošti ali z brezplačnim telefonskim klicem od vsepovsod v EU, ki bi ga 
bilo treba še naprej oglaševati;

14. meni, da bi morale institucije EU začeti nadaljnje razprave o Evropi in nemudoma 
udejanjiti zamisli iz skupne izjave „Partnerstvo za komuniciranje o Evropi“ iz prej 
navedenih bele knjige o evropski komunikacijski politiki in sporočila „Partnerstvo za 
komuniciranje o Evropi“;

15. meni, da morajo institucije EU in države članice uskladiti komunikacijska prizadevanja in 
zgraditi partnerstvo s civilno družbo, da bi izkoristile možne sinergije;

16. poziva Komisijo, naj širše oglašuje internetno posvetovanje o politikah in pobudah EU, 
da se zagotovi vključenost vseh zainteresiranih strani, zlasti malih in srednjih podjetij ter 
lokalnih nevladnih organizacij, v razpravo;

17. meni, da bi pojasnitev političnih razlik med političnimi strankami EU državljanom 
pomagala, da bi se poistovetili z različnimi predstavami o prihodnosti Evrope in med 
njimi izbirali, ter predlaga, naj za evropske parlamentarne volitve leta 2009 vse stranke 
predstavijo svoj politični program;

18. predlaga, da Komisija oblikuje spletno stran, kjer bi nevladne organizacije, javne 
ustanove in zasebniki lahko izmenjali izkušnje o svojih komunikacijskih projektih EU; 
poziva Komisijo, naj zbere in na tej spletni strani objavi izkušnje koristnikov dejavnosti, 
ki se financirajo po načrtu D;

19. poziva Komisijo, naj namesto dragih in neučinkovitih vseevropskih kampanj organizira 
lokalne komunikacijske kampanje EU manjšega obsega s soudeležbo nevladnih 
organizacij; poziva Komisijo, naj razširja zglede najboljše prakse, ki bo ugotovljena v teh 
kampanjah;

20.  poziva Komisijo, naj bolje izkoristi avdiovizualno gradivo, ki je na voljo prek programa 
Evropa prek satelita, tako da vzpostavijo povezave med lokalnimi televizijskimi kanali in 
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mediji skupnosti, ki želijo pridobiti tovrstno gradivo za razširjanje programskih vsebin, 
da bi dosegli širše občinstvo;

21. meni, da bi morale institucije EU v svoje politike vključiti zaključke lokalnih razprav, 
organiziranih pod okriljem načrta D, in upoštevati pričakovanja državljanov do EU, ko 
odločajo o novi zakonodaji;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Komisiji, 
Svetu ministrov, Računskemu sodišču, Odboru regij, Ekonomsko-socialnemu odboru ter 
vladam in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Evropa je stara celina za tiste, katerih predniki so jo nekoč zapustili iščoč zatočišče ali boljšo 
prihodnost. Celina upanja je za tiste, ki sem prihajajo iz revščine in tiranstva. Evropa je 
obljuba za tiste Evropejce, ki živijo na Balkanu ali v vzhodni Evropi in verjamejo, da jih bo 
zaželeni vstop v Evropsko unijo popeljal v klub privilegiranih. Je tudi Evropska unija, zveza 
sedemindvajsetih držav članic, katere državljani imajo redko take optimistične iluzije o EU 
kot tisti zunaj nje: pogosteje jo presojajo negativno ali celo zanikajo prednosti Unije. 
Strokovnjaki za komuniciranje EU se trudijo, da bi kar najbolje razširjali sadove evropskega 
povezovanja, a njihova prizadevanja so včasih bolj podobna predavanju kot dialogu z 
državljani. Zato vaš poročevalec spodbuja evropske institucije, naj začnejo dejaven dialog z 
državljani, v katerem nam ti – navadni državljani, predstavniki nevladnih organizacij, 
novinarji in zaposleni v medijih – lahko povedo, kako bi oni sporočali prednosti evropskega 
povezovanja. Vaš poročevalec je na Madžarskem organiziral konferenco s predstavniki 
nevladnih organizacij, zelenimi aktivisti in novinarji ter zbral njihova priporočila prek 
elektronske pošte. Ena od teh konferenc je potekala v Budimpešti in udeležilo se je je več kot 
sto dejavnih udeležencev, drugi dve pa sta bili v Miskolcu in Békéscsabi. Poročevalcu časovni 
okvir in zmogljivosti niso omogočale, da bi organiziral te konference v drugih državah 
članicah, kar pa bi bilo v prihodnosti zelo koristno. 

Kdor sodeluje pri evropskih zadevah ali jih preučuje, navadno pozna in razume pomen 
evropskega povezovanja. Raziskave Eurobarometra pa kažejo, da manj kot so izobraženi in 
premožni državljani, bolj nasprotujejo nadaljnjemu evropskemu povezovanju. Evropska ideja 
doseže v glavnem izobražen, bogat segment evropske družbe. Manj izobraženi in premožni 
državljani dobijo malo informacij o evropskih politikah, ki so poleg tega v glavnem 
usmerjene na študente in mlade strokovno izobražene. Prav zato poročevalec poziva 
Komisijo, naj razširi dialog na nove ciljne skupine, tako da oblikuje neelitno usmerjene 
komunikacijske načrte in tako k zadevam EU pritegne ljudi, ki živijo v majhnih mestih in 
vaseh, delavski razred ter upokojence. Komunikacijski načrti, namenjeni zgolj izbrancem in 
študentom, ne zadostujejo; usmerjeni morajo biti tudi na podeželane, proizvodne delavce in 
upokojence.

Televizija je eno od najpomembnejših orodij, s katerim se je mogoče približati preprostim, 
navadnim državljanom. Poročevalec zato poziva Komisijo, naj da javnosti na voljo 
televizijska programe o evropskih zadevah v vseh 23 uradnih jezikih prek pogodb o 
zagotavljanju storitev, ki bi zagotovile popolno uredniško neodvisnost. To bi prispevalo k 
povečanju deleža novic, povezanih z EU, v medijih, ki znaša sedaj v državah članicah 10 % in 
celo zaostaja za deležem novic, povezanih z ZDA. Ker niso naši novinarji nič slabši ali manj 
nadarjeni kot ameriški, bi lahko tak televizijski kanal, ki bi lahko bil Euronews, dosegel vpliv, 
profesionalne standarde in popularnost mreže CNN. Nesprejemljivo je tudi, da kanal 
Euronews (projekt s sofinanciranjem EU) ne oddaja v vseh uradnih jezikih držav članic. 
Komisija bi morala poiskati finančne vire za ta namen.
Euronews bi moral tudi uvideti, da Evrope ni mogoče enačiti z nekaterimi velikimi 
zahodnoevropskimi državami, in to tudi pokazati v svojih programih. Finska, Madžarska in 
Bolgarija so tudi del naše skupne Evrope.

Mladim in izobraženim ljudem se je večinoma mogoče približati prek interneta. Sporočilo o 
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„Komuniciranju v Evropi prek interneta – vključevanje državljanov“ določa jasne cilje o 
preoblikovanju evropske spletne strani v storitveno naravnano spletno stran 2.0, ki bi 
omogočala povratne informacije na podlagi mnenj državljanov in dejaven dialog. Morala bi 
začeti delovati pred volitvami v Evropski parlament leta 2009, da bi lahko učinkovito 
obveščala državljane o evropskih vprašanjih. Tudi EUtube je zanimiv projekt, ki pa ima manj 
kot 8000 naročnikov in dokaj malo obiskov v primerjavi s programi Youtube, zato ga je treba 
izboljšati, da bo dosegel več gledalcev.

Evropa ima skupno zgodovino, ki pa se v državah članicah različno poučuje in razume, 
razlike so celo med nekaterimi regijami. 
Zato poročevalec predlaga, da se izdela enoleten skupni evropski izobraževalni program za 
zgodovino Evrope po letu 1945, ki bi ga uporabili v srednješolskem izobraževanju in bi ga 
sporazumno razvili strokovnjaki držav članic v vseh 23 uradnih jezikih.
Pokrivati bi moral zgodovino in mehanizme delovanja Evropske unije vključno s pravicami 
državljanov. Lahko bi ga prostovoljno sprejele države članice in bi tvoril osnovo skupnega 
evropskega znanja v srednjih šolah. Poročevalec pozdravlja tudi zamisel o ustanovitvi muzeja 
evropske zgodovine v Bruslju blizu stavbe Evropskega parlamenta. Prav tako pozdravlja 
zamisel nekega madžarskega profesorja in po njegovem nasvetu predlaga ustanovitev 
Evropske odprte univerze. Ta bi morala biti odprta in brezplačna za vse evropske državljane, 
ne glede na državljanstvo, starost ali izobrazbo. Obsežen izobraževalni program Evropske 
odprte univerze bi obsegal zgodovino, cilje, institucije, politike ter možno prihodnost 
Evropske unije. Univerza bi lahko delovala v stavbah obstoječih izobraževalnih ustanov ob 
sodelovanju s Komisijo in bi bila eno od sredstev za uresničevanje nedavne skupne izjave 
o partnerstvu za komuniciranje o Evropi. Uporabljati pa bi morala tudi najrazvitejše 
tehnologije, kot so različne oblike e-učenja in spletnih seminarjev, da bi dosegla kar najširšo 
javnost in omogočila obiskovanje predavanj vsakomur, ki si tega želi; 

Malo evropskih državljanov pozna skupne cilje in različne poglede evropskih političnih 
strank. Če bodo politične razlike med evropskimi strankami vidne, bo to državljanom 
pomagalo, da se bodo poistovetili z različnimi pogledi na prihodnost Evrope. Zato vaš 
poročevalec predlaga, da vse evropske stranke razglasijo svoj politični program za volitve v 
Evropski parlament leta 2009 v daljši, pa tudi v krajši obliki, da dosežejo različne segmente 
družbe.


