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V reakci na závěry Evropské rady z března má pracovní skupina pro strategickou komunikaci ESVČ 
od září 2015 plný počet zaměstnanců a začala pracovat. Nyní se zabývá prováděním akčního plánu 
pro strategickou komunikaci, který v červnu předložila vysoká představitelka / místopředsedkyně 
Komise v reakci na závěry březnového summitu. 
 
V této pracovní skupině, jež je součástí divize pro strategickou komunikaci ESVČ, pracuje společně 
personál z orgánů EU a odborníci vyslaní členskými státy. Bude sledovat a analyzovat média v 
ruském jazyce, aby bylo možné lépe pochopit, jak je EU v zemích východního sousedství vnímána a 
jak se o ní mluví; aby mohly v regionu vzniknout rozsáhlé sítě zahrnující vládu, média a nevládní 
organizace, a bude sdělovat a propagovat politiky EU směrem do zemí východního sousedství, a 
sdělovat a propagovat politiky EU politiky směrem do zemí východního sousedství. 
 
Tato pracovní skupina bude organizovat strategické komunikační kampaně, které budou vysvětlovat 
klíčové politické oblasti; bude provádět taktickou komunikaci týkající se důležitých politických 
záležitostí EU tím, že bude produkovat materiály související s aktuálními záležitostmi a událostmi; 
bude bojovat proti mýtům analyzováním trendů, vysvětlováním výroků a bojem proti dezinformacím a 
bude podporovat projekty zdůrazňující činnost EU v regionu. Nebude se zapojovat do 
„antipropagandy“, ale bude zvyšovat povědomí o dezinformacích, spolupracovat s partnery při jejich 
odhalování a reagovat, když se jejich cílem stane EU. Mimo východní sousedství bude EU 
spolupracovat s členskými státy a klíčovými partnery na zvyšování povědomí o dezinformačních 
činnostech mezi širokou veřejností. 
 
Akční plán pro strategickou komunikaci rovněž zahrnuje širší snahy EU, jejichž cílem je posilování 
mediálního prostředí včetně podpory svobody médií a posilování jejich nezávislosti. V této oblasti 
bude při podpoře širších iniciativ EU pracovní skupina úzce spolupracovat s Komisí, delegacemi EU a 
členskými státy. Tento akční plán má být živým dokumentem, který bude podle potřeby aktualizován a 
dále rozvíjen. 
 


