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KOMUNIKAČNÍ POLITIKA

Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv Evropské
unie, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o  záležitostech EU.
Orgány EU vyvinuly pro styk a informování veřejnosti několik nástrojů a služeb.
Od svého oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje evropská občanská iniciativa
občanům bezprostředněji se zapojit do tvorby nových právních předpisů a do
záležitostí EU.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Smlouvy EU neobsahují o komunikační politice žádná zvláštní ustanovení. Listina,
která se v důsledku Lisabonské smlouvy stala právně závaznou, má však stejný právní
status jako Smlouvy EU. Listina vytváří společný rámec pro všechny orgány EU,
který slouží k tomu, aby při komunikaci s veřejností docházelo k propojení úspěchů
dosažených v EU s jejími základními hodnotami. Mezi relevantní články v Listině
patří články 11 (právo na informace a svoboda projevu a také svoboda a pluralita
sdělovacích prostředků), 41 (právo být vyslechnut a právo každého na přístup ke
spisu, který se ho týká), 42 (právo na přístup k dokumentům orgánů EU) a 44 (petiční
právo). Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) neposkytuje pro komunikační
strategii žádný samostatný právní základ, a proto veškerá opatření na úrovni EU musí
odkazovat na článek 352 SFEU.

CÍLE

Evropská unie má odpovědnost informovat o svých rozhodnutích a činnosti občany EU
a další zainteresované strany. Orgány EU mají specializované zaměstnance a zvláštní
rozpočtové prostředky na zajištění toho, aby informace o Unii byly snadno dostupné
v jazyce, kterému občané rozumějí.
Díky přístupu k jasným informacím mohou evropští občané lépe uplatňovat své
právo podílet se na demokratickém životě Unie. Unijní rozhodnutí mají být přijímána
co nejotevřeněji a co nejblíže občanům, přičemž mají být dodržovány zásady
pluralismu, účasti, otevřenosti a transparentnosti. Politické dokumenty Komise týkající
se komunikace s veřejností odrážejí velký význam této politiky, která je založena na
třech zásadách:
— naslouchání veřejnosti a zohledňování jejích názorů a obav,

— vysvětlování, jak politiky Evropské unie ovlivňují každodenní život jejích občanů
a obyvatel,
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— oslovování občanů v jejich národním či místním prostředí v rámci jejich oblíbených
sdělovacích prostředků.

HLAVNÍ INICIATIVY A VÝVOJ

Od roku 2001 se věnovalo významné úsilí na vytvoření soudržné komunikační strategie
EU. Komise zveřejnila řadu důležitých politických dokumentů týkajících se komunikace.
Ta se stala součástí portálu „Váš hlas v Evropě“ vytvořeného roku 2002, který byl
v listopadu 2018 přeměněn na portál „Podělte se o svůj názor“, který nabízí občanům,
spotřebitelům a podnikům příležitost aktivně se podílet na utváření politiky Komise.
V únoru 2006 přijala Komise bílou knihu o evropské komunikační politice, v níž vymezila
pět oblastí činnosti, partnerství s dalšími institucemi, vládami a občanskou společností,
zdůraznila význam podpory práva na svobodu informací v EU a navrhla vypracování
Evropské charty nebo kodexu chování pro oblast komunikace.
Komise a Parlament komunikují se sdělovacími prostředky, zúčastněnými stranami
a občany o otázkách evropského zájmu, včetně politik a opatření EU, a poskytují
různé informační služby prostřednictvím svých příslušných generálních ředitelství pro
komunikaci. K používaným komunikačním nástrojům patří internetové stránky, účty
na sociálních sítích, zařízení pro návštěvníky, kontaktní a místní kanceláře ve všech
zemích EU a zvláštní služby pro sdělovací prostředky. Hlavními nástroji a počiny
v oblasti komunikační strategie EU jsou:
— přímá kontaktní střediska, jako je informační středisko Europe Direct, Evropské

dokumentační středisko (EDC) nebo Ask EP. Občané se mohou na tato místa
písemně nebo telefonicky obrátit a vyžádat si potřebné informace,

— poskytování informací o Evropě prostřednictvím oficiálních internetových stránek
EU EUROPA, televizního zpravodajství EU Europe by Satellite, multimediálního
střediska Parlamentu věnovaného nejnovějším zprávám z Evropského
parlamentu a vysílání internetových přenosů z parlamentních plenárních rozprav
a schůzí výborů,

— komunikace prostřednictvím internetových stránek jednotlivých orgánů EU, jejich
příslušných tiskových služeb a různých sociálních sítí,

— evropská občanská iniciativa (viz níže),

— Evropa pro občany a program Práva a hodnoty (viz níže),

— sdělení Komise „Partnerství pro komunikaci o Evropě“ (viz níže),

— internetové stránky „Co dělá Evropa pro mě“ a EUandME a mobilní aplikace
„Evropa jako na dlani“ (viz níže),

— informační kampaň „Tentokrát budu volit“, kterou zahájil Parlament s cílem
informovat občany o volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019
a povzbudit je k účasti ve volbách,

— větší informační pokrytí dění na úrovni EU ve spolupráci s audiovizuálními a on-
line platformami; např. evropská rozhlasová síť Euranet, Euronews.
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1. Evropa pro občany a nový program Práva a hodnoty
Po výzvách k otevřenějšímu dialogu s občanskou společností, které zazněly na
zasedáních Evropské rady v Tampere (1999) a v Nice (2000), přijala Evropská rada
v lednu 2004 první akční program Společenství na podporu aktivního evropského
občanství. Po neúspěchu projektu Ústavy pro Evropu byl program na podporu
aktivního evropského občanství následován programem Evropa pro občany, zřízeným
Evropským parlamentem na období 2007 až 2013 s celkovým financováním ve výši
215 milionů EUR. V prosinci 2011 Komise v návaznosti na hodnocení programu
v polovině období v roce 2010 navrhla, aby program pokračoval i ve víceletém
finančním rámci 2014–2020, i když v mírně revidované podobě. Hlavním cílem nového
programu bylo „posílit povědomí o dosavadním vývoji a zlepšit způsobilost k aktivnímu
občanství na úrovni Unie“. Nový program Evropa pro občany byl formálně přijat Radou
dne 14. dubna 2014 s rozpočtem ve výši 185,5 milionu EUR, což znamenalo snížení
oproti předchozímu programu a původnímu návrhu Komise. Program Evropa pro
občany 2014–2020 poskytoval finanční prostředky ve dvou tematických oblastech:
1) evropské historické povědomí a 2) demokratická angažovanost a občanská účast.
Program rovněž zřídil skupinu pro občanský dialog, která se pravidelně schází,
aby projednala záležitosti související s programem, jeho prováděním a šířením jeho
výsledků a sledovala vývoj politik v souvisejících oblastech. Hodnocení programu na
období 2014–2020 zdůraznilo jeho celkově pozitivní úlohu při podpoře účasti občanů
a demokratické angažovanosti v celé EU.
Dne 30. května 2018 zveřejnila Komise svůj návrh nařízení, kterým se zavádí
program Práva a hodnoty (2021–2027). Ten má být financován z nového Fondu
pro spravedlnost, práva a hodnoty, z něhož má získat celkový příděl ve výši
641,7 milionů EUR. Oddíl nového programu nazvaný „Zapojení a účast občanů“
s navrhovaným rozpočtem ve výši 233 milionů EUR má za cíl nahradit stávající
program Evropa pro občany a zaměřit se na 1) zvyšování povědomí občanů o Unii,
její historii, kulturním dědictví a rozmanitosti a 2) na podporu výměny a spolupráce
mezi občany jednotlivých zemí. Dne 17. prosince 2020 vyslovil Parlament souhlas
s příštím víceletým finančním rámcem a dosáhl předběžné dohody s Radou ohledně
programu Práva a hodnoty (2021–2027). Bude mít rozpočet ve výši 641,7 milionu EUR
s dodatečným přídělem v maximální výši 912 milionů EUR.
2. Internetové stránky Co dělá Evropa pro mě a aplikace Evropa jako na dlani
„Co dělá Evropa pro mě“ je interaktivní mnohojazyčná internetová stránka vytvořená
Evropským parlamentem, na níž lze nalézt podrobné informace o dopadu EU na životy
občanů a místní komunity. Uživatelé zde mohou snadno nalézt konkrétní informace
o tom, co EU dělá pro jejich region nebo povolání, či o jakémkoli jiném tématu, které
je zajímá, např. o volnočasových aktivitách. Je zde pokryto 1 400 lokalit v 1 800
jednostránkových textech, které lze zobrazit ke čtení, sdílení nebo opakovanému
použití jako on-line stránky nebo soubory ve formátu PDF. Internetové stránky jsou
rozděleny do tří hlavních oddílů: 1) „V mém regionu“, kde mohou uživatelé vyhledat
informace o svém regionu. Stačí zvolit místo, kde žijí nebo pracují. 2) „V mém životě“,
kde se uživatelé mohou dozvědět o vlivu EU na oblasti, jako je rodina, zdravotní péče,
cestování a sociální práva. 3) „Zaostřeno na“, kde mají uživatelé přístup k informačním
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dokumentům o politikách EU se zvláštním zaměřením na veřejné mínění a na to, co
občany znepokojuje a jaká mají od EU očekávání. Prostřednictvím bezplatné aplikace
„Evropa jako na dlani“ jsou ve 24 jazycích občanům k dispozici informace o EU, které
lze snadno vyhledat, sdílet a personalizovat.
3. Další participativní nástroje EU
K participativním nástrojům EU patří portál „Podělte se o svůj názor“, který umožňuje
aktivní účast na utváření politik EU, projekt Dialogy s občany, v jehož rámci vedou
občané dialogy s komisaři, mechanismus Dialog EU s mládeží v rámci Strategie EU
pro mládež na období 2019–2027, jakož i řada sociálních médií.
4. Evropská občanská iniciativa
Zavedení evropské občanské iniciativy od 1. dubna 2012 podle Lisabonské smlouvy
dává občanům EU silnější hlas a poskytuje jim právo přímo vybízet Komisi k předložení
nových politických iniciativ. Účelem tohoto institutu je dodat demokracii EU nový
rozměr, doplnit soubor práv týkajících se unijního občanství, rozšířit veřejnou debatu
o politikách EU a zvýšit účast občanů a organizací občanské společnosti na utváření
těchto politik, a tím napomoci budování skutečného veřejného prostoru EU. V roce 2011
přijaly Parlament a Rada návrh nařízení Komise, kterým se stanoví pro evropskou
občanskou iniciativu pravidla a postupy. Pravidla byla aktualizována v návaznosti na
návrh Komise z roku 2017, který Parlament a Rada přijaly dne 17. dubna 2019. Nová
pravidla vstoupila v platnost dne 1. ledna 2020.
Organizátoři občanské iniciativy – občanský výbor složený alespoň ze sedmi občanů
EU, kteří mají bydliště alespoň v sedmi různých členských státech – musí před tím,
než začnou shromažďovat prohlášení o podpoře od občanů, registrovat svou iniciativu
u Komise. Výbor pak má jeden rok na to, aby dosáhl potřebného počtu podpisů, který
musí být ověřen příslušnými orgány v příslušných členských státech. K dnešnímu
dni získalo požadovaný počet podpisů šest iniciativ (Right2Water, One of Us, Stop
Vivisection, Ban Glyphosate, Minority SafePack a End the Cage Age), které byly
postoupeny Komisi. Parlament uspořádal se zástupci prvních pěti iniciativ několik
slyšení a Komise na tyto iniciativy reagovala ve svých právních a politických závěrech.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost měl významný dopad na práci orgánů EU.
Znamenal silnější úlohu Evropského parlamentu a větší důraz na snahu přinést užitek
občanům EU jednoduššími a demokratičtějšími procesy rozhodování. Jako orgán
přímo volených zástupců občanů EU má Parlament jasnou povinnost poskytovat
informace o tom, co EU dělá, formulovat občanské zájmy a jednat v jejich prospěch.
I když se zdá, že se smysl občanů pro sounáležitost s Unií prohloubil – což je
povzbudivé po letech často silného nepřátelství vůči EU způsobeného nedávnými
finančními a politickými krizemi – má tento vývoj kolísavou tendenci. Proto jsou
zapotřebí vhodné komunikační strategie a politiky na úrovni EU. Aktivní účast na
utváření takových strategií a politik není pouze povinností Parlamentu vůči občanům
EU, ale je také věcí jeho vlastního zájmu.
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Ve svých zprávách a usneseních Parlament opakovaně předložil podrobné návrhy
na zlepšení vztahů mezi EU a jejími občany. Například ve svém usnesení ze dne
7. září 2010 o vytvoření evropské veřejné sféry navrhl konkrétní způsoby, jak podpořit
zapojení občanů do diskusí o otázkách EU, a zdůraznil, že lepší komunikace ze strany
vlád, politických stran, univerzit, provozovatelů veřejnoprávního vysílání a orgánů EU
má pro rozvoj evropské veřejné sféry zásadní význam. Několik poslanců EP se rovněž
aktivně zapojilo do diskusí s občany a zodpovědělo jejich dotazy v rámci platformy
Debating Europe.
Parlament se rovněž významně zajímá o evropskou občanskou iniciativu a úspěšně se
podílel na zvýšení dostupnosti a vstřícnosti tohoto nástroje participativní demokracie
vůči občanům. Kromě jiných změn Parlament například dosáhl snížení minimálního
počtu členských států, z nichž musí pocházet podpůrná prohlášení, a přesunul
ověřování přípustnosti do fáze před registrací. Prosazoval rovněž ustanovení, aby
právo podepsat evropskou občanskou iniciativu měli všichni obyvatelé EU, bez ohledu
na státní příslušnost. Parlament rovněž opakovaně požadoval, aby byly postupy
evropské občanské iniciativy zjednodušeny a racionalizovány a aby byl posílen jejich
dopad. Dále v roce 2015 přijal usnesení o postupu přezkumu evropské občanské
iniciativy, v němž vyzval ke zjednodušení požadavků na osobní údaje a k financování
organizace evropských občanských iniciativ. V září 2017 předložila Komise na základě
žádostí Parlamentu a veřejné konzultace návrh nového nařízení o evropské občanské
iniciativě. Dohoda o novém nařízení byla mezi Parlamentem a Radou podepsána dne
17. dubna 2019. V polovině roku 2020 přijaly Parlament a Rada dočasná opatření,
která řeší dopad, jež má na evropskou občanskou iniciativu pandemie COVID-19. Na
jejich základě se u občanských iniciativ prodlužují období sběru.
Parlament na svých internetových stránkách poskytuje občanům informace
a dokumenty ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie, prostřednictvím svého
multimediálního střediska, tiskové kanceláře a také řady sociálních médií. Vzhledem
k tomu, že sdělovací prostředky mají klíčový význam pro sdílení názorů, podporuje
Parlament různé mediální kanály tím, že jim poskytuje faktické informace, nástroje
a možnosti k pokrytí jeho činnosti. Tisková kancelář rovněž monitoruje mediální
zpravodajství a opravuje informace o Parlamentu, které jsou nepravdivé.
Občané mohou také navštívit Parlament (ve Štrasburku i v Bruselu), Parlamentarium
(návštěvnické centrum Parlamentu v Bruselu) a Dům evropských dějin (v Bruselu).
Parlament má nejméně jednu kontaktní kancelář v každém členském státu, z nichž
některé mají také návštěvnická centra. Úlohou těchto kontaktních kanceláří je pomáhat
občanům pochopit, co Evropský parlament je, co dělá a o co usiluje. Fungují zároveň
jako informační střediska v souladu s místními potřebami, a to na základě spolupráce
s občany, zainteresovanými stranami a sdělovacími prostředky.
V roce 2019 informoval Parlament občany o evropských volbách a jejich významu
pro budoucnost EU. Komunikační činnost Parlamentu byla nestranná a podporovala
jednotlivé kampaně politických stran a kandidátů. V rámci této nestrannosti byla hlavní
pozornost upřena na to, čeho se EU a Parlamentu podařilo dosáhnout, a nikoli na to,
čeho by dosaženo být mělo. Byla rovněž spuštěna platforma thistimeimvoting.eu ve
24 jazycích. Pracovalo pro ni více než 150 000 dobrovolníků ve všech členských
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státech, kteří se snažili do voleb zapojit více občanů a motivovat je k účasti ve volbách.
Platforma byla následně přeměněna na celoevropskou komunitu „jsmespolu.eu“,
která lidem poskytuje informace o svých akcích a akcích pořádaných Parlamentem.
Parlament dále vede vzdělávací programy „Vyslanci do škol“ a „Euroscola“, jejichž
cílem je přispět ke zlepšení znalostí o demokracii a hodnotách EU. On-line program
Euroscola nabízí studentům středních škol možnost vyzkoušet si v rámci interaktivní
simulace proces rozhodování EU v roli poslanců EP. Kromě internetové stránky „Co
dělá Evropa pro mě“ a aplikace „Evropa jako na dlani“ využívá Parlament k interakci
s občany celou řadu platforem sociálních médií.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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