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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uplatňování informační a komunikační strategie EU 
(2004/2238(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropské u parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování informační a komunikační strategie 
Evropské unie (KOM(2004)0196),

– s ohledem na článek 45 a čl. 112 odst. 2 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0000/2005),

– vzhledem k tomu, že se v devíti státech, které byly členy EU před jejím rozšířením, snížila 
v posledních evropských volbách volební účast,

– vzhledem k tomu, že v kontextu evropského demokratického procesu musí být konečným 
cílem každé informační a komunikační politiky podpora významu zapojení do politického 
systému, zejména prostřednictvím účasti ve volbách, k čemuž je nezbytné dlouhodobé 
plánování a pečlivě směrovaná opatření,

1. Rozhodl že na začátku každého funkčního období Parlamentu zpracuje návrh na období 
pěti let s cílem zajistit dostatek rozpočtových prostředků, aby bylo možné odpovídajícím 
způsobem oslavit veškeré významné kulturní události;

2. Považuje za důležité, aby v zájmu posílení spolupráce a účinnosti Komise pravidelně 
předkládala informační a komunikační politiku Evropské unie ke kontrole Parlamentu;

3. Domnívá se, že musí být věnována větší pozornost obsahu zveřejňovaných prohlášení, 
aby byl podporován zájem občanů prostřednictvím řešení jejich problémů;

4. Zdůrazňuje potřebu vytvořit decentralizovaný informační systém, aby bylo možné snáze 
oslovit určité skupiny obyvatel, na něž by se měla zaměřovat opatření upravená zvlášť pro 
každý případ;

5. Zdůrazňuje potřebu najít způsob, jak umožnit větší zapojení regionálních a místních médií 
do informační a komunikační politiky, například udělování cen dotovaných určitou 
částkou v hotovosti médiím, jež nejúčinněji šíří evropskou myšlenku a hodnoty a věnují 
největší prostor událostem spojeným s Unií;

6. Zdůrazňuje význam většího využívání komunikačních médií, které mají dostatečné 
kapacity k oslovení domácností všech občanů EU, jako je televize, rádio a internet;

7. Je přesvědčen, že informační a komunikační politika nebude účinná, dokud se znalosti o 
EU a jejich institucích nestanou v členských státech součástí školního vzdělání;

8. Zdůrazňuje, že Parlament a Komise musí více povzbuzovat své zaměstnance, aby 
dosahovali vyšší úrovně profesionality, s možnou pomocí vynikajících novinářů, neboť 
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takový postup by byl ku prospěchu všech zúčastněných stran a přispěl by ke snížení 
nákladů;

9. Vyzývá evropské instituce, aby zlepšily podmínky pro akreditované novináře a pracovní 
vztahy s nimi, a obecněji zajistily co nejširší přístup ke zdrojům pro všechny občany, kteří 
hledají informace o politikách a činnostech Evropské unie; vyzývá každou evropskou 
instituci, aby určila jednoho svého zaměstnance, který bude působit jako ombudsman, na 
nějž se mohou občané obracet s problémy týkajícími se přístupu k médiím nebo 
pracovních podmínek profesionálních novinářů s cílem nelézt rychlá řešení;

10. Zdůrazňuje, že instituce musí zvýšit kvalitu svých tiskových zpráv a veškerých informací 
určených tisku s cílem usnadnit práci všem profesionálním novinářům, kteří se podrobně 
zabývají událostmi v Bruselu; vyzývá též, aby tiskové zprávy jednotlivých institucí 
zpracovávali, pokud je to možné, profesionální odborníci v oblast komunikace;

11. Domnívá se, že evropské instituce by měli prostřednictvím veřejných soutěží uzavřít 
smlouvy s nezávislými televizními producenty schopnými vysílat dramatické pořady, 
soutěže, filmy, zprávy a obecně všechny druhy vysoce kvalitních a přístupných programů, 
které odpovídají vkusu veřejnosti a podporují evropskou myšlenku a hodnoty;

12. Vyzývá k podrobnému zvážení myšlenky uzavřít smlouvu se stanicí  Euronews (aniž by 
byla vyloučena možnost podepsat programovou smlouvu nebo dokonce tuto stanici 
odkoupit) nebo s televizními stanicemi, které již vysílají na národní, regionální nebo  
místní úrovni;

13. Vyzývá k širšímu využití stávající audiovizuální infrastruktury, která je nyní rozptýlena 
mezi jednotlivými institucemi; domnívá se též, že tato infrastruktura by měla být 
katalogizována a měla by být zhodnocena účinnost jejích jednotlivých částí;

14. Domnívá se, že by bylo velmi užitečné pokusit se nalézt inteligentní a metodický způsob, 
jak „umístit“ odkazy na internetové stránky Evropské unie na nejčastěji navštěvované 
internetové stránky, na základě obecné zásady, že  občané by neměli být nuceni 
vyhledávat informace, ale informace by měly vyhledávat občany;

15. Vyzývá evropské instituce, aby prověřily možnost vytvoření moderních a přístupných 
virtuálních návštěv a zpřístupnit veřejnosti záznamy ze všech důležitých událostí 
týkajících se těchto institucí prostřednictvím vysoce kvalitního archivu s vyhledávacím 
nástrojem;

16. Domnívá se, že je třeba zvážit použití některých zdrojů z určitých programů Společenství 
na podporu evropské „značky“ a zastává názor, že během několika příštích let by mělo 
být zkušebně zavedeno opatření, na jehož základě by mohla být část finančních 
prostředků vyhrazených na programy jako „Média“, „mládež“, Kultura“ nebo 
Vzdělávání“ použita na podporu myšlenky a „ducha“ Unie;

17. Domnívá se, že je třeba důkladně zvážit pořádání diskusí o evropské politice ve 
vnitrostátních parlamentech za aktivní účasti poslanců Evropského parlamentu 
z dotčeného státu, s cílem umožnit komunikačním médiím blíže sledovat diskuse, jež 
obvykle probíhají v Bruselu a ve Štrasburku;
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18. Navrhuje provést předmětnou studii účinnosti své informační politiky; v tomto kontextu 
vítá žádost Kanceláře ze dne 10. ledna 2005 o hodnocení role informačních kanceláří 
v členských státech;

19. Zaznamenává diskuse o možnosti vytvořit parlamentní kanál ve veřejném vlastnictví, jež 
nyní probíhají v rámci Kanceláře Parlamentu;

20. Vyzývá své politické skupiny, aby se plně zapojily do informační a komunikační politiky 
tím, že zvýší své úsilí, aby občanům poskytly, s využitím různých prostředků, relevantní
informace o svých politických názorech a následných akcích v evropských záležitostech;

21. Vyzývá Komisi, aby uspořádala „soutěž myšlenek“ s cílem umožnit největším 
specializovaným agenturám, aby předložily své návrhy na nejlepší způsob šíření evropské 
myšlenky;

22. Naléhavě žádá Komisi, aby pověřila uznávanou externí agenturu provedením hloubkové 
analýzy jejích skutečných výdajů na informace a komunikace;

23. Vyzývá Komisi, aby zavedla systém, který umožní nadále financovat síť Infopoints 
v souladu s pravidly stanovenými v novém finančním nařízení;

24. Domnívá se, že je třeba přidělit více finančních prostředků na Eurobarometer, aby byl 
schopen předkládat úplnější a přesnější zprávy;

25. Naléhavě žádá Komisi, aby zvýšila kvalitu internetové stránky Europa, neboť řada 
stránek je k dispozici pouze v angličtině nebo francouzštině, čímž nejen dochází 
k diskriminaci a zvýhodňování určitých jazyků před jinými, ale velké většině občanů je 
tím též znemožněn přístup k poskytovaným informacím;

26. Zdůrazňuje, že je třeba, aby program Prince obsahoval více vazeb v oblasti prioritních 
akcí s cílem snížit činnosti jednotlivých institucí na nezbytně nutnou míru;

27. Domnívá se, že Interinstitucionální skupina pro informace by měla být převážně 
politickou skupinou, a že by se měl snížit počet jejích členů, aby byla schopna účinněji 
pracovat;

28. Vyzývá všechny dotčené evropské instituce, aby zlepšily vnitřní koordinaci s cílem zvýšit 
účinnost dohodnuté komunikační a informační strategie, a mohly tak dosahovat lepších 
výsledků;

29. Vyzývá evropské instituce, aby prověřily možnost vytvořit koordinační skupinu na nižší 
úrovni, jejímiž členy by byli zástupci příslušných generálních ředitelství jednotlivých 
institucí, a jejímž hlavním úkolem by bylo koordinovat specifická opatření určená 
k uplatňování všeobecných směrů stanovených Interinstitucionální skupinou pro 
informace;

30. Domnívá se, že by bylo vysoce účinné vytvořit poradní orgán složený ze zástupců 
evropských institucí a členských států a odborníků v oblasti komunikace, jejímž úkolem 
by bylo určit směry řádného uplatňování informační a komunikační politiky;
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31. Upozorňuje, že je třeba zvážit přesvědčivých opatření na zajištěními spolupráce 
členských států, jako je zveřejňování seznamu států, které neprojevují žádný zájem o
takovou spolupráci;

32. Očekává sdělení Komise o obnovené informační a komunikační strategii, jež má být 
vydáno v květnu 2005; hodlá se zapojit do posíleného dialogu s Komisí a Radou o jejím 
uplatňování; opětovně vyjadřuje své odhodlání plně spolupracovat s cílem dosáhnout 
dohodnutých cílů;

33. Pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předložil....
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EXPLANATORY STATEMENT

The aim of this report is to review the implementation of the EU's information and 
communication strategy. Your rapporteur has re-read all relevant documents with the aim of 
putting forward constructive ideas that will serve to promote a more effective information 
strategy in future. The main conclusions he has reached are as follows:

1. The information and communication strategy has fallen far short of achieving its 
objectives.

The information and communication strategy is required to bring Europe closer to its 
citizens. However, the latest Eurobarometer data show that the level of public knowledge 
of basic EU matters is lamentable. In the old Member States, only 25% of people are 
aware of the existence of the Union's anthem and almost half believe that the main seat of 
the institutions is in Strasbourg. In addition, turnout in European Parliament elections has 
continued to decline, falling to its lowest ever level in 2004 (45.7%).

2. The information and communication strategy will not be effective unless the 
institutions act on the recommendations they receive.

From 1993 to the present day, all Parliament reports have called for an annual debate to 
be held on information and communication policy. No such debate has ever been held. 
Other examples will emerge in the course of  the report, but for the moment this fact 
alone is sufficient justification for the requirement that the Commission should regularly 
submit its information and communication strategy to parliamentary scrutiny.

3. The information and communication strategy will not be effective unless it is 
possible to convey to the general public what the 'spirit' of the European Union 
really means.

In 1993, a European Parliament resolution acknowledged that reducing European 
integration to little more than an economic community had undermined public interest 
and trust.

The legitimate expectations of citizens to play am active part in developing the Union 
will only be realised if we are able to touch people's feelings. The future constitution is an 
example of the fact that Europe is first and foremost a common project whose goal is to 
make Europe a better human society. Article I.1 of the Constitution speaks of 'the will of 
the citizens and States of Europe to build a common future', based on common values. 
These values define Europe's identity. The EU is not an ordinary international 
organisation with economic goals, but a community of values.

In the eyes of your rapporteur, there is no better definition of the 'spirit' of the new 
Europe. The question now is how to make it visible. A Commission communication has 
already suggested that consideration should be given to the possibility of working with 
genuine opinion leaders, a series of personalities who would lend their face to the Union. 
It would also be useful to hold an 'ideas competition' that would enable the leading 
specialised agencies to give shape to their best ideas, but it should not be forgotten that 
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often the figures which best incarnate the true identity of Europe are indelibly etched in 
the history of our common culture. For example, this year marks the fourth centenary of 
Don Quixote, although sadly the institutions have not seen fit to honour the memory of 
Miguel de Cervantes. Nor will  they do so for Hans Christian Andersen. America may be 
able to sell the Statue of Liberty as a brand image or the marketing concept of the 'land of 
opportunity', yet it will never be able to lay claim to such a star-studded galaxy of human 
genius as Europe can.

Parliament must draw up a five-year proposal to ensure that budgetary funding is 
available to celebrate all-important cultural events properly

4. The information and communication strategy will not be effective if it continues to 
based mainly on the instruments used hitherto.

A system of networks and links has been set up to provide information to citizens who 
have already decided to seek out such information. However, a change in approach is 
needed: it is not citizens who should go looking for information, but information which 
should go looking for citizens. If this is to work, a sound decentralised information 
system is needed that will provide access for the specific groups which should be targeted 
with individually tailored messages.

Decentralisation of information, based on the system of networks and links, is a useful 
way of improving the flow of information, but is neither the most effective nor the most 
cost-efficient. Nor does it resolve the work coordination problems derived from the 
coexistence under the same roof of officials from different European institutions, 
Parliament and the Commission. They may share the general expenses, but they do not 
share the most important thing, which is their work. Citizens see the EU as a single entity 
and have no way of knowing whether requests for information should be addressed to the 
Commission or the Parliament. If the two institutions pooled their staff this would 
improve professional standards and work to the benefit of all concerned, while reducing 
costs.

5. The information and communication strategy will not be effective unless 
cooperation between Parliament and the Commission is improved.

The Commission's former DG II, which previously brought together all departments 
dealing with information and communication under its control, has now been divided up 
into four separate DGs.

In Parliament there is a single DG dealing with information. Nevertheless, the way it 
spends its budget makes little sense: 43% of Parliament's budget is allocated to the 
financing of visitors' groups (half a million per year), 30% to the production of printed 
material, while 18% is spent on infrastructures. This leaves only 10% (2.5 million euro) 
for other measures. Is it worth spending so much money for so little return?

The only forum in which the Commission and Parliament share their views is the so-
called IGI. Its task is to set the priorities for the PRINCE programme. All measures not 
covered by this programme are deemed to be specific actions by individual institutions.
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The PRINCE programme should include more priority action lines and specific measures 
by individual institutions should confined to what is strictly necessary.

The IGI should be predominantly political in character and its composition should be 
reduced to make it more efficient. A lower level coordination group should also be set up, 
with representatives from the relevant DGs from the various institutions, to coordinate
specific measures to put into practice the guidelines set by the IGI. It would also be useful 
to revive the Commission's old idea of setting up a consultative body consisting of 
representatives of the institutions, and Member States and communications experts to 
provide guidance on the proper application of the information and communication 
strategy. 

Under Annex VI of the Rules of Procedure, responsibility for information and 
communication policy within the European Parliament rests with the Committee on
Culture. However, major discussions, decisions and actions within its sphere of 
competence take place behind its back. For example, the Committee on Culture is not 
represented on the working group on information and communication policy, where 
topics of great importance are currently being discussed. Steps should be taken as a 
matter of urgency to ensure that our committee is not excluded from any debates 
concerning these matters.

 
 

6. The information and communication policy will not be effective until Member States 
and national parliaments decide to work actively together with the European 
institutions.

Member States have shown their willingness to take part in the information and 
communication policy through the signing of memorandums of understanding. Eleven 
such memorandums have so far been signed, while a further 11 are under negotiation.

Furthermore, previous rapporteurs such as Herzog and Andreaesen put forward the idea 
trying to secure the cooperation of national parliaments. 

The rapporteur believes that consideration should be given to more persuasive measures 
to gain the cooperation of the Member States.

The holding of debates on European policy in national parliaments, with the active 
participation of MEPs from the country concerned, would attract greater attention and 
give communications media and the public the opportunity of following more closely 
debates which usually take place in Brussels and Strasbourg.

7 The information and communication policy will not be effective unless the groups to 
be targeted by each specific action are carefully selected.

One of the main problems facing Europe is its lack of legitimacy. Citizens feel that 
Community law does not concern them and that they have no part in creating it.
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The Andreasen report pointed out that the Union’s lack of credibility derived from its 
metaphysical inability to reach each and every one of its citizens. It is vital that one of the 
main objectives of the new strategy should be to identify the correct audience. there is a 
need to ensure that messages stimulate interest on the part of the public by responding to 
its concerns.

We must also find a formula which makes it possible to involve regional and local media 
more closely in information and communication policy. One way of doing so would be to 
award cash prizes to those media which have most successfully put across the ideas and 
the values of Europe or to those which have devoted most space to broadcasting Union-
related new.

8. The information and communication policy will not be effective until it openly puts 
its faith in the use of new tools.

As mentioned above, one of the most serious mistakes the future strategy could make 
would be to think that it must be the citizen who comes looking for information, rather 
than the information going in search of the citizen. The best way of avoiding this mistake 
is to make greater use of communications media which give access to all European 
homes, such as television, radio and the Internet.

The most recent Eurobarometer statistics show that television is the preferred source of 
information for European citizens (76%), followed by the written press (52%) and the 
radio - so often overlooked - (43%). Indeed, the European Parliament has frequently 
stressed the need to give a more prominent role to audio-visual media.

In addition, Parliament’s Bureau is known to be examining the possibility of setting up a 
publicly-owned parliamentary television channel. Your rapporteur urges members of this 
committee to demand the right to take part in a debate of such importance, as they are 
entitled to do. In any case, without wishing to prejudice the final outcome of the debate in 
progress, it is worth pointing out that three basic principles, at least, are not negotiable:

(a) independent management, not owing political obedience to the majority of the day.
(b)the quality of information
(c)variety and accessibility of content.

Information from the European Parliament should not pertain solely to the institution 
itself. There is a need to ensure that the various political points of view also reach the 
general public. According to Eurobarometer, only 36% of citizens from the new Member 
States believe that the coverage of Europe in their national media during 2004 was 
objective.

Television is first and foremost content based. Any strategy based on television must 
ensure that the programmes made available to the public are accessible, varied and of 
high quality. By means of a tendering process, the institutions should reach agreement 
with independent television producers capable of devising drama series, competitions, 
films and other kinds of programmes appealing to popular taste, which are of high quality 
and accessible and can promote the idea and values of Europe. 
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Support for the broadcasting of such programmes, complementing conventional 
information programmes and the broadcasting of institutional events (part-sessions, 
committee debates, etc.) need not necessarily be linked to the introduction of European 
public service television or a parliamentary channel. It would also be possible to explore 
the idea of reaching agreement with Euronews (without rejecting out of hand the option 
of signing a programme contract or even purchasing the channel) or with television 
stations already operating in the Member States either at national, regional or local level. 

Another possibility worthy of consideration is making joint use of existing audio-visual 
infrastructures which are scattered between the institutions. These need to be catalogued 
and their efficiency assessed.

Nor should we forget the extensive resources offered by the Internet. The Europa website 
needs to be improved. Many of its pages are available only in English or French, which 
not only represents discrimination in favour of some languages other others, but also 
makes it impossible for the vast majority of citizens to have access to the information 
provided.

The Internet is also an excellent vehicle for transmitting information targeted at a specific 
public.  The intelligent and methodical placing of links on most frequently visited web 
pages is all that is needed to reach audiences fitting a homogenous profile. Consideration 
should also be given to the possibility of devising modern and accessible virtual visits to 
the institutions and making available to the public recordings of all important institutional 
events through a high-quality archive with search engine.

9. The information and communication policy will not be effective until it is allowed to 
make use of other Community programmes, either fully or in part.

The European Union has a multitude of programmes which in themselves represent a way 
of bringing Europe to its citizens. Consideration should be given to devoting part of the 
resources from some of these Community programmes to promoting the Europe ‘brand’. 
By way of example, the Media programme could devote part of its budget allocation to 
funding the best projects by European producers, directors and distributors for spreading 
the idea of Europe, to be identified via a public tender.

10. The information and communication policy will not be effective until knowledge of 
the EU and its institutions is included as a subject in the Member States’ school 
curricula.


