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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Bílé knize o Evropské komunikační politice
(2006/2087 (INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise „Bílá kniha o Evropské komunikační politice“
(KOM(2006)0035),

– s ohledem na druhou část Smlouvy o ES

– s ohledem na článek 195 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 211 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES,

– s ohledem na články 11, 41, 42 a 44 Listiny základních práv,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 
2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, 

– s ohledem na sdělení Komisi „Akční plán na zlepšení informování o Evropě prostřednictvím 
Komise“ (SEC(2005)0985),

– s ohledem na sdělení Komise „Příspěvek Komise k období pro úvahu a poté: Plán D pro 
demokracii, dialog a diskusi“ (KOM(2005)0494),

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2002 o sdělení Komise o novém rámci 
spolupráce při činnostech týkajících se informační a komunikační politiky Evropské unii,1

– s ohledem na usnesení ze dne 10. dubna 2003 o informační a komunikační strategii 
Evropské unie,2

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o realizaci informační a komunikační
strategie EU,3

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Výboru pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že komunikace je důležitý prvek participativní demokracie,
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B. vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu je síla demokratického prvku EU spojena s 
komunikačními systémy na evropské úrovni, které zajišťují propojení mezi orgány EU a ob
čany,

C. vzhledem k tomu, že zkušenosti z evropských voleb a referend ukázaly, že u těch osob, 
které se zajímají o evropské záležitosti a jsou s nimi obeznámeny, je větší pravděpodobnost 
účasti, zatímco u těch, které mají nedostatek informací, je pravděpodobnost nižší,

D. vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná evropská veřejná sféra, ale existuje 
silně aktivní veřejná sféra na národních úrovních; vzhledem k tomu, že u této veřejné sféry 
na národních úrovních se projevují výrazné rozdíly, pokud jde o rozsah a obsah diskusí o 
evropských záležitostech,

E. vzhledem k tomu, že by bylo velmi přínosné, kdyby evropské otázky zaujímaly v evropské
veřejné sféře významnější místo,

F. vzhledem k tomu, že prvním krokem k vytvoření evropské veřejné sféry by bylo překonání
izolace veřejné sféry na národních úrovních prostřednictvím evropských komunikačních 
činností, což je úzce spojeno s panevropskou nebo alespoň nadnárodní strukturou médií,

G. vzhledem k tomu, že existují jasné důkazy o tom, že občané jsou nedostatečně informováni 
o evropských záležitostech, což se odráží ve výsledcích různých průzkumů veřejného mín
ění Eurobarometru,

H. vzhledem k tomu, že komunikace je spojena také z otázkou transparentnosti, občanství a 
sdílených hodnot,

I. vzhledem k tomu, že zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. června 2006 zařadilo 
otázku evropské ústavy zpět na program jednání,

Komunikační politika a evropská veřejná sféra
1. je toho názoru, že je nezbytné zlepšit komunikaci mezi EU a jejími občany; podporuje 

proto úsilí o překonání způsobu, jakým jsou občanům poskytovány informace; zdůrazňuje, 
že lepší způsob komunikace s občany nemůže nahradit nedostatečné politiky, pomůže však, 
aby smysluplné politiky byly lépe chápány;

2. naléhá na Komisi, aby podpořila vytvoření evropské veřejné sféry, která bude budována 
hlavně přes národní, místní a regionální média, přičemž se nesmí pustit ze zřetele důležitá
úloha, již hraje kvalitní celonárodní tisk, který věnuje odpovídající pozornost evropským 
záležitostem;

3. bere na vědomí, že cílem evropské komunikační politiky by nemělo být vytvoření komunika
ční sféry, která bude konkurovat vnitrostátní veřejné sféře, nýbrž spíše úzké spojení debaty 
na národní úrovni s debatou na úrovni evropské;

4. naléhá na Komisi, aby při navrhování komunikační politiky zohlednila konkrétní návrhy 
uvedené v usnesení Parlamentu ze dne 12. května 2005 o provádění informační a komunika
ční strategie EU;
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Vymezení společných zásad

5. podporuje úmysl vytvořit dvousměrný komunikační systém mezi EU a jejími občany, který
bude schopný a ochotný blíže naslouchat názorům občanů na Evropy; nepovažuje nicméně
za rozumné, aby se občané stali podněcovatelem účasti a dialogu, neboť občané by neměli 
vyhledávat informace, nýbrž informace by měly vyhledávat občany;

6. nepokládá za vhodné, aby EP podléhal kodexu chování, který by řídil jeho komunikaci s 
evropskými občany;

7. naléhá na Komisi, aby za účelem zlepšení stávajících interistitucionálních mechanismů
partnerství v oblasti informací a komunikace o Evropě, prozkoumala možnosti zahájení
skutečného programu Společenství zaměřeného na poskytování informací a na komunikaci 
v rámci Evropy, který by vycházel z článku 308 Smlouvy o ES; předloží-li Komise 
odpovídající návrh, Parlament se bude plně podílet na stanovení a vypracování přesného 
obsahu a rozsahu programu;

8. je toho názoru, že je nezbytné klást větší důraz na zásady a hodnoty obsažené v Listině
základních práv, aby se stanovil rozsah evropské komunikační politiky;

Posílení úlohy občanů

9. vítá snahu Komise začlenit evropské otázky do všech úrovní, tzn. propagovat evropské
záležitosti na národní, regionální a místní úrovni, aby došlo k decentralizaci šíření
evropských záležitostí; vítá akční plán Komise a očekává, že bude neprodleně realizován;

10. považuje regiony a města za nejvhodnější platformu pro šíření evropské myšlenky mezi ob
čany a vyzývá k zapojení Výboru regionů do provádění budoucí komunikační politiky;

11. podporuje záměr posílit diskusi o evropských záležitostech v národních parlamentech;

12. zdůrazňuje význam vzdělávání občanů v oblasti evropské integrace; určité chápání Evropy 
je nezbytným předpokladem pro úspěšnou dvousměrnou komunikaci s EU;

13. lituje, že byla snížena podpora sektorových programů, jako Leonardo da Vinci, Socrates a 
Erasmus, které mají mnohonásobný účinek, neboť tyto programy posilují evropský rozměr 
a umožňují zřizování nadnárodních sítí;

14. je toho názoru, že chceme-li oslovit občana, je důležité předávat informace lepším zp
ůsobem a poukázat na to, jaký význam mají rozhodnutí EU pro jeho každodenní život;

Spolupráce se sdělovacími prostředky a využití nových technologií

15. zdůrazňuje, že média jsou důležitá pro zprostředkování informací, vytváření názorů a p
ředávání poselství občanům v evropské veřejné sféře, kterou se Komise snaží vytvořit;

16. žádá Komisi, aby co možná nejpřesněji stanovila, jakou úlohu by ráda přidělila médiím a zd
ůrazňuje potřebu nalézt vzorec, který umožní užší zapojení národních, regionálních a 
místních médií do komunikační politiky;
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17. vítá stažení návrhu na zřízení zpravodajské agentury EU;

18. doporučuje Komisi, aby při komunikaci s občany a sdělovacími prostředky používala 
jednoduchý a srozumitelný jazyk; evropský žargon spíše prohlubuje, než zužuje, propast 
mezi orgány EU a občany;

19. doporučuje, aby mezi evropskými orgány a sdělovacími prostředky byly ustanoveny 
pravidelné výměny názorů o evropských komunikačních;

20. domnívá se, že odpovědnost Komise za poskytování objektivních, spolehlivých a 
nestranných informací o evropských politikách je základem pro debatu, jejíž účastníci jsou 
řádně informováni;

21. vítá, že pokud jde o nové technologie, je Bílá kniha v souladu s poslední zprávou EP o 
informační a komunikační strategii EU;

Pochopení evropského veřejného mínění

22. žádá Komisi, aby informovala Parlament o hodnocení konzultací, které uskutečnila;

23. považuje zřízení Observatoře evropského veřejného mínění v krátkodobém horizontu za 
sporné a domnívá se, že dříve, než bude tento úkol zahájen, měly by být uspořádanějším zp
ůsobem využity údaje a zdroje, které jsou momentálně k dispozici;

Spolupráce

24. žádá Komisi, aby vypracovala konkrétní návrhy na provádění komunikační politiky a její
právní a finanční dopady;

25. domnívá se, že by měla být analyzována práce interinstitucionální informační skupiny s 
cílem zjistit, zda je možné dosáhnout zlepšení; tato skupina by měla mít především 
politickou povahu a měla by jednat jako ručitel, počet členů skupiny by měl být přitom sní
žen, aby mohla pracovat účinněji;

26. zdůrazňuje, že je důležité, aby se panevropské politické strany více zapojily do dialogu o 
záležitostech EU se svými voliči;

27. podporuje posílení úlohy veřejného ochránce práv pro zajištění větší důvěry v průhlednost;

28. doporučuje využití stávajících programů financování, jako je program celoživotního vzd
ělávání, Mládež, Občané pro Evropu, Média, Kultura pro účely lepšího předávání informací
o evropské integraci, za předpokladu, že budou plně respektovány všechny cíle 
jednotlivých programů;

29. zdůrazňuje, že pro zajištění úspěšné komunikace je nezbytná aktivní podpora za strany 
členských států a vyzývá proto členské státy, aby hledaly způsoby, jakými mohou přispět 
ke společnému komunikačnímu úsilí EU;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V únoru 2006 Komise zveřejnila Bílou knihu o evropské komunikační politice. Cílem textu 
bylo čelit důsledkům, které vyplynuly ze zamítnutí evropské ústavy v referendech ve Francii a 
Nizozemí, a zastavit obecný nárůst euroskeptických nálad.

Komise v Bílé knize zmiňuje hlavní rysy nové evropské komunikační politiky, která by byla 
schopna překonat propast, která od sebe odděluje Unii a evropské občany. V této zprávě by se 
zpravodaj rád podělil o některé své úvahy týkající se návrhů, které Komise předkládá v Bílé
knize.

1. Vymezení obecných zásad

Komise navrhuje vytvořit kodex chování pro komunikaci, tzn. stanovit několik obecných zásad 
pro evropské orgány, vnitrostátní subjekty atd., jimiž by se měly řídit komunikační politiky.
Zpravodaj považuje tento záměr za zcela mylný, a navíc se domnívá, že nevhodným způsobem 
nahrazuje skutečný právní základ. Evropské orgány skutečně postrádají právní základ pro 
specifické zprávy Společenství v oblasti poskytování informací a komunikace. V důsledku toho 
bývá Komise často obviňována, že zasahuje do oblastí, které nespadají do její působnosti, a 
dokonce, že šíří propagandu. Nejlepším způsobem, jak překonat tento nedostatek, však není
stanovit základ pro komunikační politiku pomocí kodexu chování, nýbrž usilovat o 
jednomyslnost mezi členskými státy v rámci Evropské rady a s její pomocí vytvořit podle 
článku 308 Smlouvy skutečný právní základ.

Kromě toho stanovení pravidel chování, kterými by se měly řídit orgány EU, může mít 
negativní důsledky: porušení autonomie a názorové nezávislosti. Zpravodaj proto nepovažuje 
za vhodné, aby se Evropský parlament podřizoval kodexu, který bude usměrňovat jeho 
komunikaci s evropskými občany.

2. Posílení úlohy občanů

Vzhledem k tomu, že neexistuje evropská veřejná sféra, je úkolem evropských orgánů, aby 
opatřily nástroje, které zajistí přístup k informacím co největšímu počtu evropských občanů.
Chce-li Evropská unie, aby ji občané naslouchali, musí evropské záležitosti šířit na národní, 
regionální a místní úrovni. Nicméně myšlenka, aby podněcovatelem účasti a dialogu byli ob
čané, není rozumná. Naslouchat pozorně přání nedostatečně informovaných občanů by se 
minulo účinkem. Mají-li příspěvky občanů mít skutečný přínos, musí evropské orgány nejdříve 
být schopny předat jim všechny nezbytné informace, které jim umožní zapojit se do evropského 
projektu a ztotožnit se s ním. Občané si nemohou vytvořit názor, aniž by předem měli k 
dispozici potřebné informace. Přinejmenším si nemohou vytvořit názor, který by byl užitečný.
Proto by se informační a komunikační politika EU měla řídit obecnou zásadou: občané, by nem
ěli vyhledávat informace, nýbrž informace by měly vyhledávat občany

3. Spolupráce se sdělovacími prostředky a využití nových technologií
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V Bílé knize je opakovaně zdůrazněna myšlenka, že dialog s občany a komunikaci s nimi je mo
žné koordinovat prostřednictvím iniciativ evropských orgánů. Tato myšlenka však spoléhá více 
na nové technologie, než ne tradiční hromadné sdělovací prostředky. Místy se zdá, že Bílá
kniha upírá těmto sdělovacím prostředkům vliv, který mají ve společnosti.

Podle zpravodaje je nezbytné stanovit prioritní cíle, jako je zlepšení pracovních podmínek 
novinářů v evropských orgánech, odborné vzdělávání v oblastí informací, zlepšení způsobů p
římé komunikace atd.

4. Pochopení evropského veřejného mínění

Komise navrhuje, aby byla ustanovena síť národních odborníků zabývajících se výzkumem ve
řejného mínění, která umožní výměnu osvědčených postupů a posílení součinnosti. Zpravodaj 
se nicméně domnívá, že by bylo vhodnější koordinovat a optimalizovat využití dostupných 
zdrojů. Výměnu informací a osvědčených postupů je možné uskutečňovat i bez vytvoření nové
observatoře evropského veřejného mínění. V krátkodobém výhledu se zřízení tohoto 
observatoria jeví jako sporné, neboť dříve, než bude tento úkol zahájen, bylo by vhodné uspo
řádat a optimalizovat využití shromážděných údajů.

5. Spolupráce

Zapojení členských států do informační a komunikační politiky EU je nadmíru důležité. Bez 
toho by bylo prakticky nemožné, aby se informace dostaly až k občanům. Je nezbytné věnovat 
větší pozornost obsahu poskytovaných informací, aby oslovily občany a dotýkaly se oblastí, 
které občany zajímají. Musíme umět vysvětlit, co je Evropa schopná učinit pro každého z nich.
Musíme najít způsob, který nám umožní zapojit se do informační a komunikační politiky na 
regionální a místní úrovni, a k tomuto účelu je důležitá úloha některých zúčastněných stran, 
jako jsou například politické strany, jejichž úkolem je usilovat o zapojení občanů do evropské
politiky.

Zpravodaj se domnívá, že je důležité posílit dialog mezi Parlamentem, Komisí a Radou a za 
tímto účelem je nezbytné zlepšit koordinaci mezi těmito orgány.

Jediné fórum, na kterém si mohou oddělení Parlamentu a Komise zabývající se informačními a 
komunikačními činnostmi vyměňovat své názory, je tzv. interinstitucionální informační skupina.
Její hlavní náplní je stanovit priority programu PRINCE. Všechny iniciativy, které nespadají do 
tohoto programu, jsou považovány za specifické akce a jejich rozvoj prosazuje buď Komise, 
jsou-li v její působnosti, anebo Parlament, jsou-li v působnosti jeho. Zpravodaj je toho názoru, 
že by program PRINCE měl začleňovat více prioritních oblastí a měl by co nejvíce omezit 
specifické akce jednotlivých orgánů. Interinstitucionální skupina by kromě toho měla mít 
povahu čistě politickou a měla by snížit počet svých členů, aby mohla pracovat efektivněji.


