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Zadeva: Zagotavljanje večjezičnosti v komuniciranju z evropskimi državljankami in državljani 

Jezikovna in kulturna raznolikost je del evropske identitete. Je naša skupna dediščina, bogastvo, izziv in 
prednost Evrope. Pomembnost tega horizontalnega področja ter specifično tudi manj razširjenih 
evropskih jezikov je Svet EU izpostavil v svoji resoluciji z dne 21. novembra 2008. Podobne ideje je 
Komisija leta 2008 zagovarjala v svojem sporočilu Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza; v 

akcijskem načrtu iz leta 2005 pa poudarila, da mora biti komuniciranje o evropskih politikah in 
aktivnostih podano na takšen način, da ga bodo razumele vse Evropejke in Evropejci. 

Spletna prevajalska enota generalnega direktorata za prevajanje v Evropski komisiji je tako nastala 
prav zaradi zavedanja o demokratičnem primanjkljaju evropskih institucij. Evropska komisija je s tem 
izpolnila politično zavezo, da bo državljane o svojem delu obveščala v njihovem jeziku, in za to izbrala 
najbolj razširjeni sodobni medij, internet. Spletna enota si je s svojimi metodami dela in tehnološkim 

razvojem ustvarila ime znotraj in zunaj Komisije. Komisija je z njo postala zgled drugim mednarodnim 
in državnim organizacijam, ki so prav tako želele zagotoviti večjezičnost in demokratičnost svojih 
spletišč. 

Prav v času, ko je sporazumevanje z državljani še kako pomembno se z reorganizacijo ukinja dobro 
delujočo enoto. Vključitev spletnih prevajalcev v jezikovne oddelke (prevodi zakonodajnih besedil), bo 
neposredno ogrozila kakovost, doslednost in količino spletnih strani, namenjenih državljanom Unije. 
Opozarjamo, da generalni direktor svojega predloga ni utemeljil z analizo stroškov in učinka, 

oblikovanje novih oddelkov pa bo namesto poenostavitve prineslo nepotrebne dodatne postopke in 
stroške. 

Komisijo prosimo za pojasnitev razlogov za reorganizacijo zadevne enote. 

– Ali lahko Komisija zagotovi, da zaradi ukinitve spletne prevajalske enote slovenščina in drugi 
manjši evropski jeziki ne bodo izgubili položaja enakovredne zastopanosti na spletnih straneh EU?  

– Ali se Komisija strinja s stališčem, da so vsebine, objavljene na spletnih straneh EU, tako 
pomembne za državljane vseh držav članic EU, da si zaslužijo kvaliteten in korekten prevod, česar 
si državljani sami z uporabo spletnih prevajalnikov ne bodo mogli zagotoviti? 


