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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Bela knjiga o evropski komunikacijski politiki
(2006/2087(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju dela II Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 195 Pogodbe ES, 

ob upoštevanju člena 211 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 308 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju členov 11, 41, 42 in 44 Listine o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001 z dne 30. maja 
2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije "Akcijski načrt za izboljšanje komuniciranja o Evropi 
s strani Komisije" (SEC(2005)0985),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije "Prispevek Komisije k obdobju razmisleka in za 
vnaprej: Načrt D za demokracijo, dialog in debato" (KOM(2005)0494),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2002 o Sporočilu Komisije o novem 
okviru za sodelovanje pri dejavnostih politike informiranja in komuniciranja Evropske 
unije1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2003 o strategiji informiranja in 
komuniciranja za Evropsko unijo2,

– 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 in mnenj Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za ustavne zadeve 
(A6-0000/2006),

A. ker je komunikacija pomemben sestavni del participativne demokracije,

B. ker je zato trdnost demokratičnih elementov EU povezana s komunikacijskimi strukturami 
na evropski ravni, preko katerih so institucije povezane z državljani,

C. ker izkušnje z evropskimi volitvami in referendumi kažejo večjo verjetnost, da na njih 
  

1 UL C 47 E, 27.2.2003, str. 406.
2 UL C 64 E, 12.3.2004, str. 591.
3 UL C 92 E, 20.4.2006, str. 403.
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sodelujejo tisti, ki so seznanjeni z EU vprašanji in jih le-ta zanimajo, kot pa tisti, ki jim 
informacij primanjkuje,

D. ker v nasprotju z zelo živahnimi nacionalnimi javnimi prostori evropski javni prostor 
trenutno ne obstaja, ti nacionalni javni prostori pa razkrivajo pestrost tako glede obsega 
razprave o evropskih vprašanjih kot glede vsebine,

E. ker bi večja vidnost evropskih vprašanj v nacionalnih javnih sferah pomenila pomemben 
napredek,

F. ker bi bil prvi korak za oblikovanje evropskega javnega prostora preseganje izoliranosti 
nacionalnih prostorov s pomočjo komuniciranja; to je tesno povezano z vseevropskimi ali 
vsaj nadnacionalnimi medijskimi strukturami,

G. ker je jasno dokazano, da so državljani premalo seznanjeni z evropskimi vprašanji, kar so 
pokazale tudi različne ankete evrobarometer,

H. ker je komunikacija povezana tudi s preglednostjo, državljanstvom in skupnimi 
vrednotami,

I. ker je Evropski svet 15. in 16. junija 2006 vprašanje ustavne reforme ponovno uvrstil na 
dnevni red,

Komunikacijska politika in evropski javni prostor
1. se mu zdi potrebno izboljšati komunikacijo med EU in njenimi državljani; zato podpira 

prizadevanja za natančno analizo načina komuniciranja z državljani; poudarja, da boljša 
komunikacije ne more nadomestiti pomanjkljive politike, vendar lahko pripomore k 
boljšemu razumevanju smiselne politike;

2. poziva Komisijo, naj podpre oblikovanje evropskega javnega prostora, zlasti preko 
nacionalnih, lokalnih in regionalnih medijev, ne da bi pri tem pozabila na pomembno 
vlogo kakovostnih nacionalnih časopisov, ki v zadostni meri pokrivajo evropske teme;

3. ocenjuje, da cilj evropske komunikacijske politike ne bi smelo biti izoblikovanje 
komunikacijskega prostora, ki tekmuje z nacionalnimi javnimi prostori, ampak več 
vzporednic med razpravami na nacionalni in EU ravni;

4. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju komunikacijske politike preuči konkretne predloge, 
podane v resoluciji Parlamenta z dne 12. maja 2005 o informacijski in komunikacijski 
strategiji EU;

Opredelitev skupnih načel

5. podpira zamisel o vzpostavitvi dvosmerne komunikacije med EU in njenimi državljani, s 
pomočjo katere bo pripravljena in sposobna bolj natančno prisluhniti mnenju državljanov 
o Evropi; vendar se ne zdi smiselno, da bi državljani postali gonilna sila participacije in 
dialoga, saj jim informacij ne bi smelo biti treba iskati, ampak bi morale informacije 
poiskati državljane;

6. se mu ne zdi primerno podrediti delovanja EP pravilom ravnanja, ki bi urejali njegovo 
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komuniciranje z državljani EU;

7. poziva Komisijo, naj razišče možnosti za začetek izvajanja resničnega programa 
Skupnosti za informiranje in komuniciranje o Evropi, temelječega na členu 308 PES, s 
čimer bi izboljšala obstoječe medinstitucionalne mehanizme s tega področja;  če bo 
Komisija predstavila ustrezen predlog, bo Parlament dejavno sodeloval pri opredelitvi in 
podrobnem oblikovanje vsebine in obsega programa;

8. je prepričan, da se je za določitev obsega evropske komunikacijske politike treba 
odločneje sklicevati na načela in vrednote, podane v Listini o temeljnih pravicah;

Krepitev vloge državljanov

9. pozdravlja željo Komisije, da Evropo vključi na vse ravni, oziroma da evropska vprašanja 
vplete na nacionalne, regionalne in lokalne ravni, da bi bilo sporočilo bolj 
decentralizirano; pozdravlja akcijski načrt Komisije in pričakuje njegovo takojšnjo 
izvedbo;

10. se mu zdijo regije in mesta najbolj primerna ploščad za širjenje zamisli o Evropi med 
državljani in k sodelovanju pri izvajanju bodoče komunikacijske politike poziva Odbor 
regij;

11. podpira idejo okrepitve razprav o evropskih temah v nacionalnih parlamentih;

12. izpostavlja pomen državljanske vzgoje o integraciji EU; določena stopnja razumevanja 
Evrope je predpogoj za uspešno dvosmerno komunikacijo z EU;

13. obžaluje zmanjševanje podpore sektorskim programom z mnogokratnimi učinki, kot so 
Leonardo da Vinci, Socrates in Erasmus, saj poudarjajo evropsko razsežnost in olajšujejo 
vzpostavitev nadnacionalnih omrežij;

14. meni, da je državljane moč doseči z boljšo komunikacijo in ponazoritvijo koristnosti 
odločitev EU za vsakodnevno življenje;

Sodelovanje z mediji in delo z novimi tehnologijami:

15. poudarja pomen medijev kot posrednikov, oblikovalcev mnenj in prenašalcev sporočil 
državljanom v evropskem javnem prostoru, ki ga Komisija želi razviti;

16. prosi Komisijo, naj čim bolj natančno opredeli vlogo, ki jo želi dati medijem, in naj 
sestavi načrt, ki v komunikacijsko politiko bolj tesno vključuje nacionalne, regionalne in 
lokalne medije;

17. pozdravlja umik predloga o ustanovitvi tiskovne agencije EU;

18. Komisiji priporoča, naj z državljani in mediji komunicira v pristno in jedrnato; žargon EU 
prej povečuje kot zmanjšuje razkorak med institucijami EU in državljani;

19. priporoča redno izmenjavo mnenj med evropskimi institucijami in mediji o vprašanjih 
komuniciranja EU;
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20. se mu zdi odgovornost Komisije za posredovanje objektivnih, zanesljivih in nepristranskih 
informacij o evropskih politiki temelj za razpravo na podlagi točnih informacij;

21. pozdravlja dejstvo, da je bela knjiga z vidika novih tehnologih usklajena z zadnjim 
poročilom EP o informacijski in komunikacijski strategiji EU;

Razumevanje evropskega javnega mnenja

22. naroča Komisiji, naj Parlament obvešča o presoji posvetovanj, ki jih je izvedla;

23. se mu zdi vprašljiva ustanovitev Observatorija za evropsko javno mnenje v bližnji 
prihodnosti in meni, da bi morali pred tem bolj usklajeno uporabljati že razpoložljive 
podatke in vire;

Sodelovanje

24. naroča Komisiji, naj oblikuje konkretne predloge za izvajanje komunikacijske politike ter 
njene pravne in finančne vidike;

25. meni, da je treba analizirati delo medinstitucionalne skupine, da bi odkrili možne 
izboljšave; skupina bi morali biti predvsem političnega značaja in delovati kot porok, 
število njenih članov pa bi se za njeno bolj učinkovito delovanje moralo zmanjšati;

26. poudarja, da morajo vseevropske politične stranke glede EU tematike bolj poglobljeno 
sodelovati v dialogu s svojimi volilnimi bazami;

27. podpira krepitev vloge evropskega varuha človekovih pravic za večjo verodostojnost 
preglednosti;

28. za namene boljše komunikacije o evropski integraciji priporoča uporabo obstoječih 
programov kot so Vseživljenjsko učenje, Mladi za Evropo, Media in Kultura pod 
pogojem, da so cilji posameznih programov natančno upoštevani;

29. poudarja, da je za uspešno komunikacijo bistvena dejavna podpora držav članic in jih zato 
poziva, naj poiščejo načine prispevanja k skupnim prizadevanjem EU na področju 
komuniciranja;

30. naroči predsedniku, da resolucijo predloži Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je februarja 2006 objavila belo knjigo o evropski komunikacijski politiki. Besedilo 
je nastalo z namenom delovanja proti vplivu zavrnitve ustavne pogodbe na francoskem in 
nizozemskem referendumu in zaustavitve naraščanja evroskepticizma. 

V beli knjigi Komisija oriše  novo evropsko komunikacijsko politiko, oblikovano za 
premostitev razkoraka med Unijo in njenimi državljani. Poročevalec bo v tem poročilu podal 
svoje pripombe na predlog iz bele knjige Komisije. 

1. Opredelitev skupnih načel

Komisija je predlagala oblikovanje pravil ravnanja pri komuniciranju, kar pomeni, da želi 
oblikovati skupna pravila za evropske institucije, nacionalne organe in tako postaviti temelje 
trdne komunikacijske politike. Poročevalec meni, da zamisel ni zgolj že izhodiščno napačna, 
ampak tudi neumestna, saj je slab nadomestek dejanske pravne podlage. Evropskim 
institucijam dejansko manjka pravna podlaga, na kateri bi lahko pripravili specifična poročila 
Skupnosti na področjih informatike in komunikacij Posledično je Komisija vse prepogosto 
izpostavljena očitkom, da se vmešava v področje, ki ni v njeni pristojnosti, ali celo razširja 
propagandni material. Temu pa se na najboljši način ne bomo izognili tako, da bomo 
komunikacijsko politiko utemeljili s pravili ravnanja, ampak moramo doseči soglasje držav 
članic in Evropskega sveta, s čimer bomo lahko podali pravno podlago v pravem pomenu 
besede v smislu člena 308 Pogodbe.

Poleg tega ima lahko opredelitev pravil ravnanja za institucije EU nezaželene posledice zaradi 
zmanjševanja obsega samostojnih in neodvisnih mnenj. Poročevalec torej meni, da 
komuniciranja Parlamenta z evropskimi državljani ne bi smel določevati nikakršen pravilnik.

2. Vključevanje državljanov

Glede na to, da evropski javni prostor ne obstaja, morajo institucije uporabiti tiste 
instrumente, ki bodo čim večjemu številu evropskih državljanov omogočili dostop do 
informacij. Če Unija želi, da se ji prisluhne, mora evropska vprašanja prenesti na nacionalno, 
regionalno in lokalno raven. Vendar se ne zdi smiselno, da bi državljani postali prvotna 
gonilna sila participacije in dialoga. Če so državljani slabo obveščeni, jim nima smisla 
natančno prisluhniti. Da bi njihov prispevek služil kakšnemu namenu, morajo evropske 
institucije najti način posredovanja vseh informacij, ki jih državljani potrebujejo za udeležbo 
pri evropskem projektu in identificiranje z njim. Za izoblikovanje mnenja morajo najprej biti 
posredovane informacije. To velja vsaj za kakršno koli uporabno mnenje. Zato mora 
informacijsko in komunikacijsko politiko EU usmerjati splošno načelo, da državljanom 
informacij ne bi smelo biti treba iskati, ampak bi morale informacije poiskati njih.
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3. Sodelovanje z mediji in delo z novimi tehnologijami:

Bela knjiga pretirano poudarja zamisel, da je dialog in komunikacija z državljani lahko 
usklajevana preko pobud institucij. Posledično se bolj zanaša na nove tehnologije kot na 
tradicionalne množične medije. Občasno se zdi, da podcenjuje vpliv množičnih medijev na 
družbo.

Poročevalec meni, da je treba sestaviti seznam prednostnih ukrepov ter se osredotočiti, 
recimo, na boljše pogoje dela za novinarje v evropskih institucijah, usposabljanja 
strokovnjakov s področja informiranja, boljše metode neposrednega komuniciranja itd.

4. Razumevanje evropskega javnega mnenja

Komisija predlaga oblikovanje mreže nacionalnih strokovnjakov za raziskave javnega mnenja 
kot pomoči pri izmenjavi najboljših praks in razvijanju sinergij. Poročevalec pa meni, da bi 
bilo bolje bolj usklajeno uporabiti obstoječe vire, tako da bi jih čim bolje izkoristili. 
Informacije in dobre prakse je mogoče izmenjevati brez ustanovitve Observatorija za 
evropsko javno mnenje. Kratkoročno bi bila ustanovitev observatorija pravzaprav vprašljiva 
rešitev, saj bi bilo treba, preden bi se lotili takšnega podviga, najprej učinkovito uporabiti že 
zbrane podatke.

5. Sodelovanje

Za države članice EU je bistveno, da sodelujejo v informacijski in komunikacijski politiki EU. 
Brez njih je skoraj nemogoče posredovati kakršno koli sporočilo. Za pozitiven odziv 
državljanov, na katerih pomisleke se odzivamo, je treba večjo pozornost nameniti temu, kar je 
povedano. Razložiti moramo znati, kaj lahko Evropa stori za posamezne državljane. Najti 
moram način bolj odločnega poudarjanja informacijske in komunikacijske politike na 
regionalni in lokalni ravni. Zainteresirane strani, kot so politične stranke, morajo znati 
mobilizirati državljane za podporo evropske politike, torej pri tem igrajo ključno vlogo. 

Poročevalec je mnenja, da bi morali Parlament, Komisija in Svet okrepiti tristranski dialog in 
v ta namen bolje usklajevati svoje dejavnosti. 

Službam za informiranje in komuniciranje Komisije in Parlamenta je za zbiranje zamisli na 
razpolago je medinstitucionalna skupina za informiranje. Njeno osnovna naloga je 
zastavitev prednostnih nalog za program PRINCE. Pobude, ki jih ta program ne pokriva, 
se obravnavajo kot posebni ukrepi in se izvajajo na pobudo ali Komisije ali Parlamenta, 
odvisno od primera. Poročevalec je prepričan, da bi moral program PRINCE zaobjeti več 
prednostnih področij in bi posamezne institucije ukrepale posebej le, kjer je to potrebno. 
Medinstitucionalna skupina pa bi morala biti predvsem političnega značaja, njeno članstvo 
pa zmanjšano, da bi delovala učinkoviteje.


