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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Baltosios knygos dėl Europos komunikacijos politikos
(2006/2087(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Dėl Baltosios knygos dėl Europos 
komunikacijos politikos“ (COM(2006)0035),

– atsižvelgdamas į EB sutarties antrąją dalį,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 195 straipsnį,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 211 straipsnį,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį,

– atsižvelgdamas Pagrindinių teisių chartijos 11, 41, 42 ir 44 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dokumentais,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos komunikacijos su Europa gerinimo 
veiksmų planas“ (SEC(2005)0985),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos indėlis svarstymo laikotarpiu ir jam 
pasibaigus: D planas (demokratija, dialogas ir diskusijos)“ (KOM(2005)0494),

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
Europos Sąjungos informacijos ir komunikacijos politikos1,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 
informacijos ir komunikacijos strategijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 
informacijos ir komunikacijos strategijos3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomonę ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę 
(A6-0000/2006),

A. kadangi komunikacija yra svarbi dalyvaujamosios demokratijos sudėtinė dalis,

B. kadangi dėl šios priežasties ES demokratijos sudėtinių dalių tvirtumas susijęs su europinio 
  

1 OL C 47 E, 2003 2 27, p. 406.
2 OL C 64 E, 2004 3 12, p. 591.
3 OL C 92 E, 2006 4 20, p. 403.
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masto komunikacijos struktūromis, kurios sieja institucijas su piliečiais,

C. kadangi europinių rinkimų ir referendumų patirtis parodė, kad apie ES reikalus 
informuotieji ir jais besidomintieji buvo linkę dalyvauti minėtuose rinkimuose ir 
referendumuose, o tie, kurie šios informacijos stokojo, buvo linkę juose nedalyvauti,

D. kadangi šiuo metu nesama europinės viešosios sferos, tačiau esama labai aktyvių 
nacionalinių viešųjų sferų, šios nacionalinės viešosios sferos labai skiriasi diskusijų apie 
europinius reikalus mastu ir jų diskusijų turiniu,

E. E. kadangi būtų padaryta svarbi pažanga, jei valstybinėse viešosiose sferose europiniai 
reikalai būtų akivaizdžiau atspindimi,

F. kadangi siekant sukurti Europos viešąją sferą pirmiausia reikėtų panaikinti nacionalinių 
sferų izoliaciją pasitelkiant Europos komunikacijos veiksmus, o tai glaudžiai susiję su 
visos Europos ar bent jau su tarpvalstybinėmis žiniasklaidos struktūromis,

G. kadangi akivaizdu, jog piliečiai nepakankamai informuojami apie europinius reikalus, 
kaip tai atsispindi įvairių Eurobarometro apklausų rezultatuose,

H. kadangi komunikacija taip pat susijusi su skaidrumu, pilietybe ir bendromis vertybėmis,

I. kadangi 2006 m. birželio 15–16 d. įvykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu 
Konstitucijos reforma vėl buvo įtraukta į darbotvarkę,

Diskusijos ir dialogo stiprinimas - Europos viešoji sfera

1. mano esant būtina pagerinti ES ir piliečių komunikaciją; taigi remia bandymą nuodugniai 
išnagrinėti, kaip bendraujama su piliečiais; pabrėžia, kad geresnė komunikacija negali 
padėti ištaisyti ne iki galo parengtų  politikos konceptų, tačiau gali padėti geriau suprasti 
prasmingas politines priemones;

2. primygtinai ragina Komisiją remti kūrimą Europos viešosios sferos, kurią formuotų 
valstybinė, vietos ir regioninė žiniasklaida, tačiau drauge ragina nepamiršti, kokie svarbūs 
yra solidūs valstybiniai laikraščiai, pakankamai dėmesio skiriantys europiniams reikalams;

3. pažymi, kad Europos komunikacijos politikos tikslas turėtų būti ne kurti komunikacijos 
sferą, kuri konkuruotų su valstybių viešosiomis sferomis, o veikiau glaudžiai susieti 
valstybines diskusijas su ES masto diskusijomis;

4. primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti į konkrečius pasiūlymus, pateiktus Parlamento 
2005 m. gegužės 12 d. rezoliucijoje dėl ES informacijos ir komunikacijos strategijos, 
nustatant Bendrijos politiką;

Bendrų principų apibrėžimas

5. remia abipusio ES ir piliečių bendravimo idėją, nes taip bendraujant būtų norima ir galima 
geriau išgirsti, ką piliečiai nori pasakyti apie Europą; vis dėlto mano, kad idėja, jog 
piliečiai turėtų tapti dialogo skatinamąja jėga, yra nepriimtina, nes ne jie turėtų ieškoti 
informacijos, o informacija jų;
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6. mano esant netinkama reikalauti, kad EP, bendraudamas su ES piliečiais, laikytųsi 
elgsenos kodekso;

7. primygtinai ragina Komisiją išnagrinėti galimybę remiantis EB sutarties 308 straipsniu 
pradėti įgyvendinti gerai parengtą Bendrijos informacijos ir komunikacijos programą, 
skirtą Europai, siekiant patobulinti dabartinius šios srities tarpinstitucinės partnerystės 
priemones;  jei Komisija pateiktų atitinkamą pasiūlymą, Parlamentas turėtų aktyviai 
dalyvauti apibrėžiant ir nustatant tikslų programos turinį ir taikymo sritį;

8. mano, kad siekiant nustatyti Europos komunikacijos politikos taikymo sritį reikėtų aiškiau 
nurodyti Pagrindinių teisių chartijoje apibrėžtus principus ir vertybes;

Stiprinti piliečių vaidmenį 

9. džiaugiasi Komisijos pareikštu noru visais lygmenimis skleisti Europos idėją, t. y. kalbėti 
apie europinius reikalus valstybiniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant 
decentralizuoti idėją. Džiaugiasi Komisijos veiksmų planu ir tikisi, kad jis bus greitai 
įgyvendintas;

10. mano, kad regionai ir miestai yra tinkamiausia aplinka skleisti Europos idėją tarp piliečių, 
ir ragina įgyvendinant būsimąją komunikacijos politiką įtraukti Regionų komitetą;

11. remia idėją valstybių parlamentuose plėtoti diskusijas dėl europinių reikalų;

12. pabrėžia su ES integracija susijusio pilietinio ugdymo svarbą, nes turėti tam tikrą 
supratimą apie Europą yra būtina sėkmingo abišalio bendradarbiavimo su ES sąlyga;

13. apgailestauja, kad buvo sumažinta parama, skiriama sektorinėms programoms, turinčioms 
dauginamąjį poveikį, pvz., Leonardo da Vinci, Socrates ir Erasmus, nes jas įgyvendinant 
pabrėžiamas europinis lygmuo ir palengvinamas tarpvalstybinių tinklų kūrimas;

14. mano, kad siekiant pritraukti piliečius, svarbu geriau bendrauti ir parodyti, ES sprendimų 
svarbą kasdieniam gyvenimui;

Darbas su žiniasklaida ir naujomis technologijomis

15. pabrėžia žiniasklaidos kaip tarpininkės, nuomonės formuotojos ir idėjų skleidėjos 
piliečiams Europos viešojoje sferoje, kurią Komisija siekia išplėtoti, svarbą;

16. prašo Komisiją kaip įmanoma tiksliau nustatyti, kokį vaidmenį jį skirtų žiniasklaidai, ir 
pabrėžia būtinybę rasti būdą, kaip į komunikacijos politiką aktyviau įtraukti valstybinę, 
regioninę ir vietos žiniasklaidą;

17. džiaugiasi, kad buvo atsisakyta pasiūlymo kurti ES naujienų agentūrą;

18. rekomenduoja Komisijai bendraujant su piliečiais ir žiniasklaida vartoti taisyklingą ir 
glaustą kalbą; ES žargonas veikiau didina atotrūkį tarp ES institucijų ir piliečių, negu jį 
mažina;

19. rekomenduoja reguliariai rengti Europos institucijų ir žiniasklaidos keitimąsi nuomonėmis 
komunikacijos klausimais;
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20. mano, jog Komisija atsakinga už tai, kad būtų teikiama objektyvi, patikima ir nešališka 
informacija apie Europos politikos kryptis, kuri būtų gerai parengtų diskusijų pagrindas;

21. džiaugiasi, kad naujųjų technologijų požiūriu Baltoji knyga atitinka paskutinį EP 
pranešimą dėl ES informacijos ir komunikacijos strategijos;

Europos viešosios nuomonės analizė

22. prašo Komisiją informuoti Parlamentą apie vykdytų konsultacijų įvertinimą

23. abejoja, ar reikia tuoj pat steigti Europos viešosios nuomonės stebėjimo tarnybą, ir mano, 
kad prieš imantis vykdyti tokią užduotį reikėtų labiau koordinuotant naudoti jau turimus 
duomenis ir išteklius;

Darbas drauge

24. prašo Komisiją parengti konkrečius komunikacijos politikos įgyvendinimo pasiūlymus ir 
išnagrinėti jų teisinį bei finansinį poveikį;

25. mano, kad Tarpinstitucinės grupės informacijos klausimais darbas turėtų būti išnagrinėtas 
ir turėtų būti išsiaiškinta, ar jį galima pagerinti; Ši grupė visų pirma turėtų būti politinio 
pobūdžio ir atlikti užtikrinamąją funkciją, o jos narių skaičius turėtų būti sumažintas, kad 
ji galėtų efektyviau veikti;

26. pabrėžia būtinybę aktyviau įtraukti visos Europos politines partijas ir jų rinkimų 
apygardas į dialogą ES klausimais;

27. pritaria nuostatai stiprinti ombudsmeno vaidmenį padarant skaidrumą įtikinamesnį;

28. rekomenduoja naudoti esamas programas, pvz., „Visą gyvenimą trunkantis mokymasis“, 
„Jaunimas“, „Piliečiai Europai“, „Žiniasklaida“, „Kultūra“ geresnei Europos integracijos 
idėjos sklaidai finansuoti, su sąlyga, kad bus iki galo atsižvelgta į atskirų programų 
tikslus;

29. pabrėžia, kad, norint sėkmingai bendrauti, būtinai reikia valstybių narių paramos, taigi 
ragina valstybes nares ieškoti būdų, kaip prisidėti prie jungtinių ES pastangų 
komunikacijos srityje;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2006 m. vasario mėn. Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl Europos komunikacijos politikos. 
Jos tikslas buvo atremti Konstitucinės sutarties atmetimo referendumų Prancūzijoje ir 
Nyderlanduose metu sukeltą poveikį ir užkirsti kelią bendram euroskepticizmo plitimui. 

Baltojoje knygoje Komisija apibrėžia naujosios Europos komunikacijos politikos, skirtos 
panaikinti atotrūkį tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių, esmę. Šioje ataskaitoje pranešėjas 
pateiks savo komentarus dėl Baltojoje knygoje Komisijos pristatytų siūlymų. 

1. Bendrų principų apibrėžimas

Komisija siūlė parengti elgsenos komunikacijos srityje kodeksą, t. y. bendras taisykles 
Europos institucijoms, nacionaliniams organams ir kitoms organizacijoms sukuriant 
komunikacijos politikos pagrindą. Pranešėjas mano, kad tai ne tik iš esmės neteisinga, bet ir 
nepageidautina dėl to, kad tai būtų netinkamas tikrosios teisinės bazės pakaitalas. Faktiškai 
Europos institucijos neturi teisinės bazės Bendrijos ataskaitoms konkrečiai informacijos ir 
komunikacijos srityje. Dėl to Komisiją pernelyg dažnai būtų galima kaltinti tuo, kad ji kišasi į 
jos kompetencijai nepriklausančias sritis, arba netgi tuo, kad ji skleidžia propagandą. Tačiau 
geriausias būdas to išvengti – nekurti komunikacijos politikos elgsenos kodekso pagrindu, o 
siekti vienbalsio valstybių narių sprendimo Europos Vadovų Tarybos susitikimų metu, nes 
tokiu atveju, kaip numatyta EB sutarties 308 straipsnyje, bus galima sukurti tikrąjį teisinį 
pagrindą. 

Be to, ES institucijų elgsenos taisyklių kūrimas galėtų turėti neigiamų padarinių dėl to, kad 
sumažėtų galimybių reikšti nepriklausomą ir savarankišką nuomonę. Todėl pranešėjas 
nemano, kad Parlamentui reikėtų kurti kodeksą, kuriame būtų nurodyta, kaip jis turėtų 
bendrauti su Europos piliečiais.

2. Sąlygų piliečiams sudarymas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos viešosios sferos nėra, institucijos privalo naudotis 
priemonėmis, kurios leistų kuo didesniam Europos piliečių skaičiui gauti informaciją. Jeigu 
Europos Sąjunga nori būti išklausyta, ji turi iškelti Europos klausimus nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmeniu. Tačiau neprotinga tikėtis, kad piliečių dalyvavimą ir dialogą 
inicijuotų jie patys. Būtų beprasmiška atidžiai klausytis, ką nori pasakyti piliečiai, jeigu jie yra 
prastai informuoti. Kad jų indėlis būtų naudingas, Europos institucijos turi rasti būdus 
perteikti visą informaciją, kurios gali prireikti piliečiams, kad jie pradėtų dalyvauti Europos 
projekte ir susieti save su juo. Pirmiausia turi būti pateikta informacija, antraip neįmanoma 
pareikšti jokios nuomonės. Arba bent jau naudingos nuomonės. Todėl ES informacijos ir 
komunikacijos politika turi remtis bendru principu, kad ne piliečiai turi ieškoti informacijos, o 
informacija turi ieškoti piliečių.
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3. Darbas su žiniasklaida ir naujomis technologijomis

Baltojoje knygoje pernelyg pabrėžiama, kad bendravimą su piliečiais galima koordinuoti 
institucijų iniciatyvomis. Todėl daugiau remiamasi naujomis technologijomis negu 
tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis. Kartais atrodo, kad Baltojoje knygoje pernelyg 
menkai įvertintas žiniasklaidos poveikis visuomenei.

Pranešėjas mano, kad reikėtų sudaryti prioritetinių priemonių sąrašą sutelkiant dėmesį, pvz., į 
geresnes žurnalistų darbo sąlygas Europos institucijose, informacijos srities specialistų 
mokymą, geresnius tiesioginius komunikacijos būdus ir pan.

4. Europos viešosios nuomonės analizė 

Komisija siūlo sukurti nacionalinės nuomonės tyrimų ekspertų tinklą, kuriuo būtų patogiau 
keistis pažangiąja praktika ir kurti sinergiją. Tačiau pranešėjas mano, kad reikėtų labiau 
koordinuotai naudoti turimus išteklius siekiant didžiausios naudos. Informacija ir pažangiąja 
praktika galima keistis nekuriant naujos Europos viešosios nuomonės stebėjimo tarnybos. Iš 
tikrųjų tarnybos steigimas artimiausiu metu duotų abejotinos naudos, nes prieš imantis tokių 
veiksmų pirmiausia reikėtų visiškai atsižvelgti į jau surinktus duomenis.

5. Bendradarbiavimas

Itin svarbu, kad ES informacijos ir komunikacijos politikoje dalyvautų valstybės narės. Be jų 
būtų praktiškai neįmanoma perteikti jokios informacijos. Reikėtų atidžiau klausytis to, kas 
sakoma, siekiant užtikrinti, jog informacija yra naudinga piliečiams ir aprėpia skirtingus jų 
rūpesčius. Turėtume gerai paaiškinti, ką Europa gali padaryti kiekvienam piliečiui. Turime 
rasti būdą tvirčiau pareikšti savo nuomonę dėl informacijos ir komunikacijos politikos 
regioniniu ir vietos lygmeniu. Tokios suinteresuotosios šalys kaip politinės partijos turi 
sugebėti suburti piliečius, kad jie palaikytų Europos politiką, ir todėl atlieka itin svarbų 
vaidmenį. 

Pranešėjas mano, kad Parlamentas, Komisija ir Taryba turėtų suaktyvinti savo trišalį dialogą 
ir tam turėtų glaudžiau koordinuoti savo veiklą. 

Vienintelis forumas, kur Komisijos ir Parlamento informacijos ir komunikacijos tarnybos gali 
sukurti bendras idėjas, yra institucijų informacijos grupė. Jos pagrindinė užduotis yra nustatyti 
PRINCE programos prioritetus. Bet kokios į šią programą neįtrauktos iniciatyvos laikomos 
konkrečiomis priemonėmis ir įgyvendinamos raginant Komisijai arba Parlamentui 
atitinkamai. Pranešėjas mano, kad PRINCE programa turėtų apimti daugiau prioritetinių 
sričių ir kiekviena institucija turėtų imtis konkrečių veiksmų tik tuomet, kai jie būtini. Be to, 
institucijų grupės pobūdis turėtų būti pirmiausia politinis, o didesniam jos veiklos 
veiksmingumui užtikrinti reikėtų sumažinti narių skaičių. 


