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Předmět: Partnerství pro komunikaci o Evropě
– návrh závěrů Rady

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady k výše uvedenému předmětu ve znění dohodnutém 

Pracovní skupinou pro informace na jejím posledním zasedání konaném dne 15. dubna 2008.

Coreper se proto vyzývá, aby navrhl Radě schválit přiložený návrh závěrů jako bod „A“ na 

některém z příštích zasedání.

_________________
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PŘÍLOHA

Návrh

závěrů Rady

o sdělení Komise s názvem

„Partnerství pro komunikaci o Evropě“

Rada:

1) vítá sdělení Komise ze dne 3. října 2007 nazvané „Partnerství pro komunikaci o Evropě“ 

(KOM(2007) 569 v konečném znění) a bere na vědomí pracovní dokument Komise obsahující 

„Návrh interinstitucionální dohody“ (KOM(2007) 568 v konečném znění);

2) připomíná své závěry ze dne 14. června 2004, 10. prosince 2002 a 10. prosince 2001 

o předchozích sděleních Komise k tomuto tématu (KOM(2004) 196 v konečném znění, 

KOM(2002) 350 v konečném znění a KOM(2001) 354 v konečném znění).

Pokud jde o obecné zásady, Rada:

3) je toho názoru, že činnosti v oblasti komunikace o Evropě by měly vycházet z potřeby dalšího 

zvyšování informovanosti občanů o činnostech Unie s důrazem na její přidanou hodnotu, 

společné cíle a dosažené výsledky. Transparentnost a otevřenost orgánů a institucí EU jsou

zásadními prvky pro zabezpečení demokratické legitimity Unie a současně i nezbytným 

předpokladem pro zapojení veřejnosti;

4) přeje si dosáhnout lepší koordinace komunikačního úsilí založené na zásadě, že orgány 

a instituce EU by měly usilovat o synergické působení s iniciativami vycházejícími od 

ústředních, regionálních a místních orgánů členských států a od zástupců občanské společnosti;
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5) sdílí doporučení Komise, aby komunikace o otázkách týkajících se EU probíhala na úrovni,

která je co nejblíže k občanům (přístup „jednat na místní úrovni“), a aby byly metody a obsah 

přizpůsobovány jednotlivým situacím a cílovým skupinám;

6) sdílí cíl vyhlášený Komisí, kterým je posílit pragmatický partnerský přístup, s pružnou 

koordinací mezi dotčenými stranami, a zároveň důsledně trvat na dobrovolnosti zapojení 

jednotlivých aktérů;

7) prohlašuje, že soudržná a jednotná komunikační strategie musí brát v úvahu a řádně 

zohledňovat povinnosti, pravomoci a úlohy všech aktérů zapojených do politického 

rozhodovacího procesu v EU;

8) uznává, že členské státy a orgány a instituce EU mohou vyvíjet odlišné komunikační činnosti, 

ale jejich úsilí bude účinnější, pokud tyto činnosti budou koordinovány;

9) uznává významnou úlohu škol při lepším informování o činnostech a úspěších Evropy 

a podporuje možnost pořádat výměny informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, 

případně ve spolupráci s orgány EU, které by přitom plně respektovaly samostatnost členských 

států v oblasti vzdělávání; 

10) domnívá se, že vedle průběžných komunikačních činností jsou takové události, jako například 

přímé volby do Evropského parlamentu, vhodnou příležitostí pro zlepšení komunikace s občany 

o otázkách týkajících se EU a pro jejich informování a podpoření jejich účasti na politické 

diskusi.

Pokud jde o informační a komunikační činnosti orgánů a institucí EU, Rada:

11) vyzývá orgány a instituce, aby zmobilizovaly nezbytné zdroje, zejména prostřednictvím lepšího 

využívání audiovizuálních prostředků, internetu a veřejných fór. Správní ujednání na 

odpovídajících úrovních by mohla usnadnit spolupráci mezi různými informačními 

a komunikačními odděleními orgánů a institucí Společenství za účelem zvýšení účinku 

a soudržnosti jejich činností a v zájmu racionalizace;
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12) vybízí orgány a instituce EU, aby při provádění informačních a komunikačních činností 

respektovaly mnohojazyčnost a prosazování kulturní rozmanitosti, a to nejen pokud jsou 

prováděny na místní, ale i na ústřední úrovni;

13) vyzývá orgány, aby případně spolupracovaly na redakční úpravě obsahu a na řízení 

informačních a komunikačních činností interinstitucionální povahy.

Pokud jde o informační a komunikační nástroje, které má Komise k dispozici, Rada:

14) vítá záměr Komise modernizovat a lépe přizpůsobit své vlastní informační a komunikační 

nástroje, jakož i nástroje pro analýzu veřejného mínění;

15) pověřuje Pracovní skupinu Rady pro informace, v případě potřeby rozšířenou o zástupce 

příslušných služeb členských států, přezkumem a následným hodnocením provádění různých 

konkrétních strategií, které Komise ohlásila v oblastech, jež Rada podpořila, jako jsou například 

internet (internetové stránky „Europa“) a audiovizuální oblast („Evropa přes satelit“);

16) žádá Komisi a ostatní orgány EU, aby zachovaly interinstitucionální povahu evropských 

prostorů pro veřejnost, které zamýšlejí vytvořit, jakož i informačních sítí, které v současnosti 

spravují;

17) vyzývá Komisi, aby provedla všechna užitečná opatření, jejichž cílem je usnadnit práci 

sdělovacích prostředků při informování o činnostech EU a současně respektovat jejich plnou 

nezávislost a pluralismus.
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Co se týká komunikačních činností, které provádějí různá oddělení Komise při provádění 

konkrétních politik (takzvané „odvětvové“ komunikační aktivity), Rada:

18) bere na vědomí, že tyto činnosti jsou zásadní součástí komunikace o Evropě, která je 

financována z rozpočtu Společenství;

19) vyzývá Komisi, aby podporovala činnosti zaměřené na představování a propagaci úspěchů 

Společenství, zejména v rámci informační politiky spojené s aktem, který normotvůrce přijal 

v určitém odvětvovém rámci. V této souvislosti Rada oceňuje veškeré úsilí Komise o zajištění 

soudržnosti a účinnosti, jakož i spolupráce mezi příslušnými aktéry;

20) vyzývá Komisi, aby členské státy prostřednictvím Pracovní skupiny Rady pro informace 

a prostřednictvím zastoupení Komise v jednotlivých členských státech řádně informovala 

o zamýšlených odvětvových komunikačních činnostech, zejména pokud tyto činnosti mají 

vyústit v informační kampaně v členských státech. Členské státy musí být rovněž včas 

informovány o jakékoli iniciativě Komise, která se zaměřuje na občanskou společnost a která 

bude pravděpodobně vyžadovat spolufinancování v této oblasti.

Pokud jde o prioritní témata pro komunikaci, Rada:

21) uznává, že je užitečné volit prioritní komunikační oblasti podle politického programu Unie 

a s ohledem na očekávání občanů, a přitom respektovat pravomoci EU a členských států; 

22) pověřuje Pracovní skupinu pro informace, případně za účasti dalších orgánů a institucí, aby 

pravidelně projednávala a schvalovala prioritní komunikační témata s cílem zformovat postoj 

a podnítit dobrovolnou činnost příslušných orgánů a institucí, jakož i orgánů zúčastněných 

členských států;
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23) domnívá se, že v zájmu usnadnění žádoucího synergického působení by Komise před 

vypracováním příslušné kapitoly své roční politické strategie věnované komunikačním 

prioritám měla prostřednictvím Pracovní skupiny Rady pro informace nejprve konzultovat 

členské státy.

Pokud jde o komunikaci Evropské unie ve třetích zemích, Rada:

24) žádá Komisi, aby ve své komunikační strategii ve třetích zemích řádně zohledňovala politiky 

Unie jako celek i úlohu, kterou v nich sehrávají orgány a instituce;

25) vyzývá Komisi, aby společně zvážila alternativní způsoby posílení soudržnosti při informování 

veřejnosti o otázkách týkajících se EU.

Co se týče posílení partnerského přístupu, Rada:

26) bere na vědomí možnou přidanou hodnotu dobrovolných dohod o partnerství v oblasti řízení 

a případně dohod o strategickém partnerství mezi členskými státy a Evropskou komisí, jejichž 

cílem je podpořit synergické působení při komunikaci s občany;

27) pověřuje předsednictví, aby na základě obecných pokynů dohodnutých Pracovní skupinou pro 

informace prověřilo možnosti posílení spolupráce mezi Evropským parlamentem, Radou a 

Evropskou komisí v oblastech, jimiž se tyto závěry zabývají;

28) uznává význam Interinstitucionální skupiny pro informace (IGI) jako orgánu, který by mohl 

poskytovat na politické úrovni obecné pokyny ke komunikaci o otázkách týkajících se EU 

s přihlédnutím k pravomocím a nezávislosti všech zúčastněných stran.
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Pokud jde o další vývoj, Rada:

29) žádá Pracovní skupinu Rady pro informace, aby spolu s Komisí, Evropským parlamentem 

a poradními výbory pokračovala ve zkoumání všech účelných a racionálních možností 

organizace dobrovolné spolupráce mezi stranami, které se účastní komunikace o Evropě;

30) pověřuje Pracovní skupinu pro informace, aby tuto strategii komunikace o Evropě v případě 

potřeby přezkoumala.

________________________


