AJÁNLÁSOK
egy átfogó európai civil stratégiához és irányelvhez

Bevezetés
Minden főbb nemzetközi intézmény és egyezmény az egészséges és működő demokrácia
nélkülözhetetlen alkotóelemeként ismeri el az erős, sokszínű és független civil társadalmat. A civil
szervezetek alapvető szerepet játszanak az egyetemes és európai értékek terjesztésében és
alkalmazásában helyi, nemzeti, és nemzetközi szinten, és sokszor lépnek fel az emberi jogok
tiszteletben tartása, szabadság, tolerancia, szolidaritás és az egészséges környezet védelmében. Mai
válságunkban, amely egyszerre sújtja a az életünket fenntartó klímát és a társadalmaink összetartását,
ezek a funkciók fontosabbak, mint valaha. A civil szervezetek, közösségek, állampolgári
szerveződések és társadalmi mozgalmak fontos szövetségesei lehetnek az európai intézményeknek (és
már ma is azok), amikor egyes tagállamokban növekszik a feszültség a kisebbségek és az
idegengyűlölet kapcsán, terjed a korrupció és a nepotizmus, és gyengék a demokratikus hagyományok
és intézmények.
Annak érdekében, hogy képes legyen betölteni demokratikus szerepeit és funkcióit, a civil
társadalomnak segítő környezetre és biztonságos térre van szüksége az állampolgárok jogainak
gyakorlásához. Azonban ma épp ellenkező folyamatok zajlanak, egyre több európai országban
figyelhető meg a civil tér szűkülése, lejárató- és gyűlöletkampányok, zaklatás és különféle jogi
korlátozások akadályozzák a civilek tevékenykedését. Mivel a civil szektor szabályozása túlnyomórészt
a tagállamok hatásköre alá tartozik, az EU intézményeinek nagyon kevés eszköz áll rendelkezésére a
negatív folyamatok megfordítására. Ugyanakkor a legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy a civil
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szervezetek az EU-ra mint fontos szövetségesre és támogatóra tekintenek . Az EU intézményei tettek
ugyan erőfeszítéseket a polgári szabadságjogokat támadó trendek ellen, és mind a kontinensen, mind
azon túl anyagilag támogatják azokat, akik ezen célokért dolgoznak, ám a most zajló negatív
tendenciák azt mutatják, hogy ezek nem elegendőek, és nem rendszerszerűek, inkább csupán
részleges, eseti alapú választ adnak az fejleményekre.
Ezért mi, az aláíró civil szervezetek úgy gondoljuk, hogy az EU-nak, és különösen az Európai
Bizottságnak ki kellene dolgoznia, és meg kellene valósítania a saját átfogó stratégiáját és politikáját a
civil tér bővítése érdekében kontinensünkön. Az első lépés az úton egy Bizottsági Zöld Könyv
lehetne, amely vázolná a főbb irányokat és eszközöket a szélesebb társadalmi konzultáció
megvalósulása érdekében. Ebben a Bizottság összefoglalhatná álláspontját a civil társadalommal és
annak funkcióival kapcsolatban, tárgyalhatná, hogy milyen célból és milyen módon köteleződik el a
civil társadalom felé, milyen eszközök érhetőek el, vagy hozhatók létre a civil tér szűkülése elleni
küzdelemben, tartalmazhatná a főbb mérföldköveket, és azt, hogy miképp fogja bátorítani a
tagállamokat, hogy hasonló intézkedéseket hozzanak nemzeti szinten. Tisztában vagyunk azzal, hogy
egy ilyen stratégia megalkotása és elfogadása egy hosszú távú folyamat, amely sok érdekelt egyetértését
igényli, jelenlegi szabályok kisebb vagy nagyobb mértékű módosításával jár – de a magunk részéről
készek vagyunk legjobb képességeink szerint hozzájárulni a munkához. Ebben a tekintetben az EU-n
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kívüli országok civil társadalmaival kapcsolatban kidolgozott módszerek és elvégzett munka (például
COM (2012) 492) jó kiindulási pontot jelenthetnek. Szerintünk egy ilyen Zöld Könyv potenciális
elemei a következők lehetnek:
Általános intézkedések
1) A meglévő nemzetközi jog (pl. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Európai Unió Alapjogi
Chartája) és részletesebb útmutatások (pl. Az EBESZ / ODIHR irányelvek az egyesülési
szabadságról) alapján a Bizottságnak egységes (minimum) elvárásokat vagy alapelveket kell
megfogalmaznia és bevezetnie a civil tér védelme és előmozdítása érdekében az Unióban és annak
tagállamaiban. A standardoknak magukba kell foglalniuk az alábbiakat garantáló a gyakorlati
módszereket és végrehajtási eszközöket:
1) a belépés jogát (egyesülési szabadság);
2) az indokolatlan állami beavatkozástól mentes működés jogát;
3) a szólásszabadság jogát;
4) az együttműködés és kommunikáció jogát;
5) a békés gyülekezés jogát;
6) források keresésének és biztosításának jogát;
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7) az állami védelem kötelezettségét.
Az egységes/minimum standardokban a Bizottságnak meg kellene határoznia, hogy ezeket az
értékeket miként kell a gyakorlatba átültetni – mit kell a tagállamoknak megtenniük, és mitől kell
tartózkodniuk. A szabályok megszegését a meglévő jogi keretek szerint kell szankcionálni.
Folyamatosan értékelni kell az új uniós politikák és jogszabályok fentiekre, az európai értékekre és
alapvető jogokra gyakorolt hatását.
2) E jogok és a minimumszabályok uniós és tagállami szintű végrehajtását rendszeresen kell
monitorozni, pl. a Demokrácia Európai Szemeszterének bevezetése vagy a jogállamisági
felülvizsgálatban a civil szektor helyzetének külön fejezetben való vizsgálata révén. Ezt a Tanács, a
Bizottság, az Európai Parlament és a nemzeti kormányok közötti párbeszédnek kell kísérnie, a fenti
standardok megvalósítása és a demokrácia védelmére vonatkozó előírások végrehajtásának
felülvizsgálata érdekében.
Az EU Alapjogi Ügynökségét lehetne megbízni azzal (ehhez költségvetést is biztosítva), hogy
rendszeresen készítsen jelentéseket a civil térről (ahogyan azt 2018 januárjában is megtörtént)
kiterjedve a fenti területekre. A monitorozásnak nemcsak a tagállamok jogi és politikai kereteit kell
vizsgálnia, hanem fel kell mérnie a gyakorlati végrehajtás eredményeit és hatásait is, független
forrásokra és az érintettek által szolgáltatott információkra támaszkodva.
Létre kellene hozni egy magas szintű pozíciót vagy egy meglévőt, pl. az ombudsmant felhatalmazni,
hogy felhívja a figyelmet a tagállamokban történő jogsértések vagy a civil társadalom korlátozására
irányuló lépések esetén. A civil szervezeteknek és az aktivistáknak könnyen és közvetlenül kapcsolatba
kell tudniuk lépni ezzel az intézménnyel vagy testülettel, ezért szükség forrásokat rendelni ennek
széleskörű népszerűsítésére és megismertetésére is.
3) Elismerve az eddig elérteket a nyitottság és az átláthatóság terén (ideértve az Európai Polgári
Kezdeményezést is), a civil szervezetek számára továbbra is nehéz hozzáférni az intézményekhez,
emellett dokumentált elfogultság mutatkozik az üzleti vállalkozásokkal és a hatóságokkal
kapcsolatban. Ezért ki kell dolgozni az EU intézményei (a Bizottság egésze, az egyes főigazgatóságok,
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a Parlament elnöke és a bizottságok, a Tanács elnöksége) és a szervezett európai civil társadalom
közötti nyílt, rendszeres, inkluzív és strukturált párbeszéd rendszerét az alapszerződés 11. fejezetében
foglaltaknak megfelelően, annak érdekében, hogy a jogszabályokat az ő részvételükkel és
hozzájárulásukkal az egész EU és polgárai érdekében alakítsák ki, és hajtsák végre.
A párbeszéd szabályainak (ki, mikor, hol és hogyan férhet hozzá) nyilvánosan hozzáférhetőnek kell
lennie, kapcsolattartók feltüntetésével. A tagállami képviseletek szerepet játszhatnak abban, hogy
ezeket a konzultációkat közelebb hozzák a „földhöz”, azaz a helyi és országos szinten működő civil
szervezetekhez.
4) Az aktív állampolgárság és a polgári szerepvállalás fontos előfeltétele a megfelelő állampolgári
oktatás megléte és megvalósítása (ideértve a médiaműveltséget is) minden szinten, mind formális,
mind informális, oktatáson és tanórán kívül is, valamennyi tagállamban. Az állampolgári oktatás
alapvető fontosságú eszköz az európai értékek és állampolgárság előmozdítására és a jelenlegi
megosztottság leküzdésére. És fordítva: a civil szervezetek programjaik és projektjeik révén
hatékonyan járulhatnak hozzá a megfelelő állampolgári oktatáshoz és a figyelemfelkeltéshez - ezért
ösztönözni és segíteni kell az oktatási intézményekbe való bejutásukat és az azokkal való
együttműködést. Mivel a jelenlegi gyakorlatok az Unióban nagyon eltérőek, külön
minimumszabályokat vagy ajánlásokat kell kidolgozni, az Európa Tanács Demokratikus Állampolgári
Oktatásról és az Emberi Jogi Oktatásról Szóló Chartája alapján (CM/Rec(2017)7).
Az Erasmus+ program felhasználható az ajánlások végrehajtásának ösztönzésére szolgáló eszközként,
azáltal, hogy az állampolgári oktatást felveszi az alapvető prioritások és a horizontális kérdések közé is.
A fentiekhez hasonlóan monitorozási rendszert kell létrehozni az állampolgári oktatás végrehajtásának
és hatásainak értékelésére a tagállamokban.
Különleges intézkedések
● A nemzetközi munkát, az országhatárokon átnyúló mozgást és a civil szervezetek székhelyének
áthelyezését lehetővé tevő jogi eszközök az EU-n belül
A globalizáció idején az egységes európai piacon a civil szervezetek egyre inkább határokon átnyúló,
regionális vagy nemzetközi szinten is dolgoznak. A legfontosabb szervezeti formákat - az
egyesületeket és az alapítványokat azonban továbbra is kizárólag a – gyakran eltérő – nemzeti
jogszabályok szabályozzák. Ugyanakkor egyes tagállamokban a zaklatások vagy jogi korlátozások miatt
egyes civil szervezetek puszta létezése is veszélybe kerülhet.
A civil tevékenység és a munka határokon átnyúló kiterjesztésének megkönnyítése, és legrosszabb
esetekben az áthelyezés érdekében az EU-nak létre kell hoznia egy európai jogi formát az alapítványok
és egyesületek számára, vagy intézkednie kell a civil szervezetek jogi elismerésének lehetővé tétele
érdekében a tagállamokban.
Az erre irányuló erőfeszítések nem lennének előzmények és precedens nélkül: a Bizottság 2012-ben
javaslatot terjesztett elő az Európai Alapítvány Alapokmányára (amelyet eredetileg a jótékonysági
szektor kezdeményezett), amelyet tárgyalt is a Bizottság 2012-ben (COM (2012) 35 final - 2012/0022
(APP)), amelyet az INT/645-EGSZ-2012-1211 véleményében támogatott az Európai Gazdasági és
Szociális Tanács, valamint a 2013. július 2-i szavazás során a Parlament is. A Tanácsban zajló
nézeteltéréseket követően a javaslatot végül kikerült a Bizottság 2015-ös munkatervéből. A következő
években azonban a civil tér tovább szűkült, így időszerű a javaslat felülvizsgálata, ideértve a megfelelő
jogi lehetőségeket (esetleg egy irányelv?) és a módosításokat is.
Alternatív lehetőség a Nemzetközi nem-kormányzati szervezetek jogi személyiségének elismeréséről
szóló európai egyezmény (Európa Tanács ETS 124, 1986) jobb kiaknázása. Eddig 9 tagállam (köztük

az Egyesült Királyság) írta alá és ratifikálta ezt a szerződést – a többi országot aktívan ösztönözni kell
arra, hogy kövessék példájukat –, és a Bizottság mérlegelheti az egyezmények rendelkezéseinek az
európai jogszabályokba történő beépítését is.
● A média függetlensége a láthatóság növelése érdekében
Az álhírek és a dezinformáció idején a torz beszámolók hozzájárulnak a demokratikus értékeket védő
civil szervezetek megaláztatásához és megbélyegzéséhez, amelyet tovább súlyosbít az a tény, hogy
éppen ezek a szervezetek nem férnek hozzá a médiához. Kiegyensúlyozott és elfogulatlan média
(nyomtatott, elektronikus és online) nélkül a civil szervezetek nehézségekbe ütköznek üzenetük
szélesebb közönség számára, a véleménybuborékokon kívül való terjesztésében is.
Ezért annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a civil társadalom környezetének javításához, a
közmédiának és magánmédiumoknak erősebb garanciákra van szüksége a közszolgálati
műsorszolgáltatók függetlensége, a tájékoztatás kiegyensúlyozottsága, valamint a tulajdonosoktól való
szerkesztői függetlenség megteremtése és megőrzése érdekében. Ezt segítheti például az Audiovizuális
Médiaszolgáltatásokról Szóló Irányelv reformja révén. Mindemellett a versenyszabályoknak
garantálniuk kell a tulajdonlás sokféleségét a médiában, hogy megvédjék a demokratikus pluralizmust.
● Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 3. csoportjának megerősítése - függetlenségi kritériumok és teszt
bevezetése
A Bizottság és a civil társadalom képviselői közötti közvetlen kommunikáció kulcsfontosságú eszköze
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Részletes kritériumok hiányában ugyanakkor a 3.
képviselőcsoportba tartozó nemzeti képviselők kinevezése tagállamonként eltérő. Ezért egységes
iránymutatásokat kell kidolgozni a tagok kinevezésének átláthatósága és részvételiség elvének
teljesülése érdekében, olyan kritériumokkal, amelyek garantálják a kormányoktól való
függetlenségüket. Az iránymutatásoknak ki kell terjedniük a képviselők és társadalmi bázisuk közötti
kétirányú kommunikációra is, mechanizmusokat és garanciákat biztosítva a helyi és nemzeti civil
társadalmi szervezetek számára a hozzájáruláshoz és visszajelzésekhez.
● Az átláthatóság és részvételiség növelése minden szinten
Noha az uniós szintű strukturált párbeszéd (lásd fent) nagyon fontos a szélesebb körű támogatás
szempontjából és annak érdekében is, hogy a szakpolitikákat mindenki magáénak érezhesse,
természetesen a civil szervezetek részvételisége és elkötelezettsége elsősorban helyi szinten kezdődik
és zajlik. Hogy a részvétel szintjei minden tagállamban hasonlóan alakuljanak, iránymutatásokat kell
kidolgozni, amelyek lehetővé teszik az érdemi hozzájárulást és a fokozott átláthatóságot minden
szinten, például hogy a nemzeti költségvetéseket nem hagyják jóvá állampolgári és civil részvétel
nélkül. Az Európai Tanács ajánlása a az állampolgárok közéletben való részvételéről
(CM/Rec(2018)4) jó alapot adhat ehhez.
Ezenkívül bizonyos esetekben a meglévő uniós szabályozás (vagy annak értelmezése) – például a
beszerzésekkel kapcsolatban – akadályozza a polgári részvételt a helyi demokráciában, valamint a
szociális szolgáltatások nyújtásában és mozgásában. Az ilyen rendeleteket felül kell vizsgálni, hogy
megkönnyítsék a civil szervezetek hozzáférését és hozzájárulását.
● Iránymutatások kidolgozása a tagállamok számára annak tisztázására, hogyan kell értelmezni a
pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó uniós jogszabályokat
A terrorizmus és a pénzmosás elleni küzdelem összehangolt erőfeszítéseinek világszerte való
szükségessége elismert, de a tagállamokban is számos példa mutatja, hogy a meglévő jogi előírások
aránytalan vagy egyszerűen gondatlan alkalmazása sértheti a közjó érdekében, törvényesen működő
civil szervezeteket. Ezzel kapcsolatban a Bizottságnak fenn kell tartania a kulcsfontosságú szakértő

civil szervezetekkel folytatott folyamatos párbeszédet, figyelembe véve az ajánlásaikat (lásd például:
http://fatfplatform.org/) a jövőbeni kockázatelemzési folyamatok során annak érdekében, hogy
minden intézkedés célzott és bizonyítékokkal alátámasztott legyen, mérlegeljék a kockázatokat, és
minden tagállamban ugyanez a folyamat menjen végbe.
● Fokozott támogatás a demokráciát és európai értékeket védelmező civil szervezetek számára – a non-profit
médiát és az állampolgári neveléssel foglalkozó szervezeteket is beleértve
A következő többéves pénzügyi keretre javasolt új Jogérvényesülés, Jogok és Értékek programmal
kapcsolatos közelmúltbeli fejlemények üdvözlendő, helyes irányba tett lépések a civil szervezetek
hosszú távú problémáinak és az uniós finanszírozáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdések
kezelésére. Mivel azonban az „ördög a részletekben rejlik”, további gondos tervezés és munka
szükséges a programban kitűzött célok eléréséhez. Mindenekelőtt a támogatásnak mind elméletben,
mind gyakorlatban elérhetőnek kell lennie a kisebb, közösségi alapú, fiatalabb szervezetek számára is
(összhangban a Parlament és a Tanács 2019. március 11-i közös javaslatával) - ehhez megfelelő
támogatási eszközöket és eljárásokat kell kialakítani, amelyek földközelibbek, képesek és hajlandóak
kezelni nagyszámú kisösszegű támogatást, hasonlóan a tovább-adományozási rendszerekhez.
Megfelelő értékelési és bírálati eljárásokat kell bevezetni nemcsak az adminisztratív terhek csökkentése
érdekében, hanem annak biztosítására is, hogy támogatást csak azon civil szervezetek kapjanak,
amelyek valóban előmozdítják és védelmezik az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Emberi Jogok
Európai Egyezménye értelmében vett demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat.
A fenti ajánlásokkal összhangban a Bizottság által a civil társadalomnak nyújtott fokozott támogatás
magában foglalhatja a független nonprofit média finanszírozását, akárcsak a nem formális állampolgári
oktatás és a médiaműveltséggel kapcsolatos projektek finanszírozását külön támogatási programok
vagy pályázati felhívások révén. Hasonlóképpen érdemes megfontolni a civil szervezetek számára
nyújtott jogi képzés vagy tanácsadás támogatását azzal kapcsolatban, hogy miként tudnák a nemzeti és
európai jogszabályokat felhasználni a várható korlátozásokkal szembeni küzdelemben, valamint a
lakosság többségét és a marginalizált etnikai és társadalmi csoportokat bevonó integrációs
intézkedéseket, például lakás- és közösségi projekteket.

Nyilatkozat - források:
A dokumentum a különféle civil hálózatok és ernyőszervezetek - többek között az Európai Polgári
Fórum (European Civic Forum), az EU Civil Társadalma (Civil Society EU), az Európai Szövetség a
Szabadságjogokért (European Civil Liberties Union), az Európai Alapítványi Központ )European
Foundation Centre), valamint a Civil Társadalom Fejlesztésért Alapítvány (Civil Society Development
Foundation - (RO) - korábbi munkáinak felhasználásával, azzal a céllal készült, hogy
szisztematikusabb és átfogóbb megközelítést dolgozzon ki az európai civil társadalom számára
kedvező környezet kialakítása érdekében a civil tér szűkülésének idején.
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