
PA\622915SK.doc PE 376.431v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre ústavné veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/2087(INI)

4.7.2006

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre ústavné veci

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

o Bielej knihe o európskej politike komunikácie
2006/2087 (INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gérard Onesta



PA\622915SK.doc PE 376.431v01-002/4PA\622915SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\622915SK.doc PE 376.431v01-003/4PA\622915SK.doc

SK

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta predloženie Bielej knihy a vyjadruje svoj súhlas so zámermi Komisie zmeniť politiku 
komunikácie na samostatnú politiku s vlastným obsahom;

2. víta, že Komisia uznáva, že akákoľvek komunikácia je neoddeliteľná od svojho obsahu a 
musí ísť o „obojsmerný ” proces, ktorý zahŕňa vypočutie občanov, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že zásady potvrdené v úvode Bielej knihy sa nijako konkrétne 
neaplikujú; vyzýva Komisiu, aby spresnila, akým spôsobom chce vziať do úvahy názory 
občanov a v tejto súvislosti navrhuje, aby boli začlenené prípadné iniciatívy ostatných 
inštitúcií, ako napríklad „Agora”, zmierovací orgán so zástupcami občianskej spoločnosti, 
ktorý sa rozhodol zriadiť Parlament;

3. podporuje štúdiu nového medziinštitucionálneho nástroja otvoreného účasti členských 
štátov, ktorý definuje zásady európskej politiky komunikácie; domnieva sa však, že 
skutočnú povahu tohto nástroja - charty alebo kódexu správania - treba starostlivo 
zanalyzovať, v závislosti od „záruk”, ktoré by poskytol občanom, ako aj záväzkov, ktoré 
by mali na seba vziať orgány a členské štáty; 

4. pripomína, že Charta základných práv už definuje práva občanov na informácie, a že 
každý prípadný nový nástroj bude musieť rešpektovať výsady Parlamentu ako voleného 
zhromaždenia, najmä jeho právomoc obracať sa slobodne na občanov celej Únie; žiada, 
aby Výbor pre ústavné veci zanalyzoval  možnú povahu a obsah takéhoto 
medziinštitucionálneho nástroja; 

5. zdôrazňuje, že politika komunikácie musí zohľadňovať osobitné tempo riešenia 
európskych vecí, ktoré sú často odpojené od vnútroštátnej politickej agendy; domnieva sa 
teda, že orgány a členské štáty sa musia dohodnúť na harmonograme veľkých tém, ktoré 
by mohli zaujímať európsku verejnosť, s cieľom sústrediť svoje komunikačné úsilie na 
tieto témy;

6. znovu vyjadruje svoje presvedčenie, že je potrebné začleniť komunikačné politiky 
každého orgánu do spoločnej logiky, rešpektujúc kompetencie a samostatnosť každého z 
nich; opakovane vyzýva v tomto smere k veľkej ročnej medziinštitucionálnej diskusii 
počas zasadnutia, s cieľom prijať spoločné vyhlásenie o cieľoch a prostriedkoch tejto 
politiky;

7. podporuje rozvoj dialógu a spoločne organizovaných rokovaní medzi európskymi orgánmi 
a národnými a regionálnymi orgánmi; zdôrazňuje, že je dôležité podporiť komunikáciu 
iniciatívami, ktoré sa opierajú o komunikačné vektory zamerané na širokú verejnosť, ako 
napríklad kultúrne programy (literárne ceny alebo kinematografia), športové udalosti, 
atď.;

8. oceňuje návrhy Komisie lepšie využívať nové komunikačné technológie, ale žiada, aby sa 
prijali opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa prehĺbili rozdiely v miere digitalizácie a ešte 
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viac obmedzil prístup časti občanov k informáciám o Únii; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že by bolo v snahe o globálny prístup potrebné integrovať osobitné komunikačné 
prostriedky rôznych orgánov, ako budúcu internetovú televíziu Európskeho parlamentu, 
plne rešpektujúc jej samostatnosť;

9. vyzýva Komisiu, aby lepšie hierarchicky rozdelila svojich partnerov v oblasti 
komunikácie a rozvinula privilegované vzťahy s nadnárodnými partnermi, ako sú 
organizácie európskej občianskej spoločnosti, ktorá prechádza reštrukturalizáciou, 
európske politické strany a novinári;

10. zdôrazňuje hlavnú úlohu médií pri komunikácií o európskych otázkach a nalieha na 
potrebe stanoviť špecifické spôsoby spolupráce s nimi, plne rešpektujúc ich editorskú 
nezávislosť a samostatnosť; domnieva sa, že treba výrazne zvýšiť počet dostupných 
prostriedkov, ktoré prispejú k odbornej príprave novinárov špecializovaných na európsku 
problematiku, predovšetkým na úrovni miestnej a lokálnej tlače;

11. domnieva sa, že rozvoj európskej správy blízkej občanom, schopnej podporovať 
nespočetné množstvo vstupných a informačných bodov o Európe, by pomohol vytvoriť 
dôležité priame spojenia medzi Úniou a jej občanmi, najmä tým, že by občanom uľahčil 
prístup k európskym iniciatívam a programom, ktoré sa ich týkajú.


