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Zadeva: Partnerstvo za komuniciranje o Evropi

– osnutek sklepov Sveta

V prilogi vam pošiljamo osnutek sklepov Sveta o navedeni zadevi, o katerih se je na svoji zadnji 

seji, tj. 15. aprila 2008, dogovorila Delovna skupina za informiranje.

Coreper naj torej Svetu predlaga, da na eni od naslednjih sej kot pod točko "A" sprejme priloženi 

osnutek sklepov.

_________________
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PRILOGA

Osnutek

sklepov Sveta

o sporočilu Komisije

"Partnerstvo za komuniciranje o Evropi"

Svet:

1. pozdravlja sporočilo Komisije z dne 3. oktobra 2007 z naslovom "Partnerstvo za 

komuniciranje o Evropi" (COM(2007) 569 konč.) in se seznanja z delovnim dokumentom 

Komisije, v katerem je naveden "Predlog medinstitucionalnega sporazuma" (COM(2007) 568 

konč.);

2. opozarja na sklepe z dne 14. junija 2004, 10. decembra 2002 in 10. decembra 2001 o 

prejšnjih sporočilih Komisije s tega področja (COM(2004) 196 konč., COM(2002) 350 konč. 

in COM(2001) 354 konč.).

Svet kot splošno vodilo:

3. meni, da je treba še izboljšati osveščenost državljanov o dejavnostih Unije in ob tem poudariti 

njeno dodano vrednost ter skupne cilje in dosežke, kar bi moralo biti izhodišče za dejavnosti 

komuniciranja o Evropi. Preglednost in odprtost institucij in organov EU sta bistveni za 

zaščito demokratične legitimnosti Unije ter pogoj za sodelovanje javnosti;

4. si želi boljše sodelovanje pri prizadevanjih na področju komuniciranja, saj bi se morale 

institucije in organi EU zavzemati za sinergijo s pobudami centralnih, regionalnih in lokalnih 

organov držav članic ter predstavnikov civilne družbe;
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5. se strinja s predlogom Komisije, da bi o vprašanjih, povezanih z EU, komunicirali na ravni, 

kolikor je mogoče blizu državljanom (pristop "na lokalni ravni"), pri tem pa načine in vsebino 

prilagodili posameznim situacijam in publiki;

6. se strinja z navedenim ciljem Komisije glede okrepitve pragmatičnega partnerskega pristopa 

s prožnim usklajevanjem med zadevnimi akterji in s poudarkom na njihovem prostovoljnem 

sodelovanju;

7. izjavlja, da mora usklajena in celostna strategija komuniciranja upoštevati in ustrezno 

odražati odgovornost, pristojnost in vlogo posameznih akterjev, ki sodelujejo v postopku 

političnega odločanja EU;

8. se zaveda, da lahko države članice ter institucije in organi EU izvajajo različne dejavnosti 

komuniciranja, ki pa bodo učinkovitejše, če bodo usklajene;

9. se zaveda pomembnega prispevka šol k boljšemu komuniciranju o dejavnostih in dosežkih 

Evrope in podpira možnosti za izmenjavo informacij in najboljših praks med državami 

članicami in po potrebi v sodelovanju z institucijami EU, pri čemer je treba v celoti spoštovati 

neodvisnost nacionalnih izobraževalnih sistemov;

10. meni, da so poleg stalnih dejavnosti komuniciranja tudi dogodki, kot so neposredne volitve v 

Evropski parlament, dobra priložnost za izboljšanje komuniciranja z državljani o vprašanjih, 

povezanih z EU, ter za obveščanje in spodbujanje njihovega sodelovanja v politični razpravi.

Svet v zvezi z dejavnostmi informiranja in komuniciranja institucij in organov EU:

11. poziva institucije in organe, da zberejo vsa potrebna sredstva, zlasti z boljšo uporabo 

avdiovizualnih instrumentov, interneta in javnih forumov. Upravne ureditve na ustreznih 

ravneh bi lahko pospešile sodelovanje med različnimi službami institucij in organov 

Skupnosti za informiranje in komuniciranje, s tem pa povečale učinek in izboljšale skladnost 

njihovega ukrepanja ter ga racionalizirale;
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12. poziva institucije in organe EU, naj pri izvajanju ukrepov informiranja in komuniciranja 

spoštujejo večjezičnost in spodbujanje kulturne raznolikosti in to ne le pri ukrepanju na 

lokalni, temveč tudi na centralni ravni; 

13. poziva institucije, naj po potrebi sodelujejo pri pripravi vsebine in upravljanju 

medinstitucionalnih dejavnosti informiranja in komuniciranja.

Svet v zvezi s sredstvi informiranja in komuniciranja, ki jih ima na voljo Komisija:

14. pozdravlja namero Komisije za posodobitev in boljšo prilagoditev sredstev informiranja in 

komuniciranja ter instrumentov za analiziranje javnega mnenja;

15. pooblašča Delovno skupino Sveta za informiranje, ki lahko po potrebi vključuje tudi 

predstavnike pristojnih nacionalnih služb, za pregled in spremljanje izvajanja različnih 

posebnih strategij Komisije na področjih, ki jim je Svet naklonjen, kot je internet (spletišče 

"Europa") in avdiovizualno področje ("Evropa po satelitu");

16. poziva Komisijo in druge institucije EU, naj ohranijo medinstitucionalno naravo evropskih 

javnih prostorov, ki jih nameravajo ustvariti, in informacijskih mrež, ki jih trenutno 

upravljajo;

17. spodbuja Komisijo, naj izvrši vse koristne ukrepe, s katerimi bi bilo delo medijev pri 

poročanju o dejavnostih EU lažje, pri tem pa upošteva njihovo popolno neodvisnost in 

pluralizem.
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Svet v zvezi z dejavnostmi komuniciranja različnih služb Komisije pri izvajanju posebnih politik 

(t. i. "sektorskih" dejavnosti komuniciranja):

18. ugotavlja, da predstavljajo te dejavnosti bistven del komuniciranja o Evropi, ki je financiran 

iz proračuna Skupnosti;

19. spodbuja Komisijo k pospeševanju ukrepov, namenjenih predstavitvi in promociji dosežkov 

Skupnosti, zlasti v okviru politike informiranja o aktih, ki jih sprejme zakonodajalec v 

posameznem sektorskem okviru. Svet v zvezi s tem pozdravlja vsa prizadevanja Komisije za 

zagotovitev skladnosti in učinkovitosti, pa tudi sodelovanje med zadevnimi akterji;

20. poziva Komisijo, naj preko Delovne skupine Sveta za informiranje in predstavništev 

Komisije v državah članicah ustrezno obvešča države članice o načrtovanih sektorskih 

dejavnostih komuniciranja, zlasti kadar se te dejavnosti razvijejo v informativne akcije 

obveščanja v državah članicah. Države članice morajo biti pravočasno obveščene tudi o vseh 

pobudah Komisije v zvezi s civilno družbo, ki utegnejo biti povod za sofinancirane ukrepe na 

tem področju.

Svet v zvezi s prednostnimi temami komuniciranja:

21. se zaveda, da je prednostna vprašanja, o katerih poteka informiranje, koristno izbrati v skladu 

s političnim programom Unije in glede na pričakovanja državljanov, pri čemer je treba 

spoštovati pristojnosti EU in držav članic;

22. pooblašča Delovno skupino za informiranje, ki lahko po potrebi sodeluje z drugimi 

institucijami in telesi, da redno razpravlja in se dogovarja o prednostnih temah komuniciranja 

in s tem oblikuje stališče in spodbuja vedno prostovoljno ukrepanje zadevnih institucij in 

organov ter organov sodelujočih držav članic.
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23. meni, da bi morala Komisija zaradi omogočanja želene sinergije še pred oblikovanjem 

posebnega poglavja svoje letne politične strategije, posvečenega prednostnim nalogam na 

področju komuniciranja, opraviti predhodno posvetovanje z državami članicami preko 

Delovne skupine Sveta za informiranje.

Svet v zvezi s komuniciranjem Unije v tretjih državah:

24. poziva Komisijo, naj v strategiji komuniciranja v tretjih državah ustrezno upošteva politike 

Unije kot celoto ter vlogo institucij in organov v teh politikah; 

25. vabi Komisijo, naj v sodelovanju z njim preuči druge poti za boljše usklajevanje obveščanja 

javnosti o vprašanjih, povezanih z EU.

Svet v zvezi z okrepitvijo partnerskega pristopa:

26. ugotavlja, da imajo partnerski sporazumi na področju upravljanja in po potrebi strateški 

partnerski sporazumi, prostovoljni sklenjeni med državami članicami in Evropsko komisijo, 

pri spodbujanju sinergije v procesu komuniciranja z državljani potencialno dodano vrednost;

27. pooblašča predsedstvo, da na podlagi smernic, o katerih se je dogovorila Delovna skupina 

Sveta za informiranje, preuči možnosti za okrepitev sodelovanja med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo na področjih iz teh sklepov;

28. se zaveda pomena medinstitucionalne skupine za informiranje kot telesa, ki bi lahko na 

politični ravni zagotavljalo smernice v zvezi s komuniciranjem o vprašanjih, povezanih z EU, 

ob spoštovanju pristojnosti in neodvisnosti vseh zadevnih strani.
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Svet v zvezi z nadaljnjim ukrepanjem:

29. poziva Delovno skupino Sveta za informiranje, naj s Komisijo, Evropskim parlamentom in 

posvetovalnimi odbori še naprej preučuje vse uporabne in smotrne možnosti za organizacijo 

prostovoljnega sodelovanja med stranmi, ki sodelujejo pri komuniciranju o Evropi;

30. pooblašča Delovno skupino za informiranje, naj po potrebi pregleda sedanjo strategijo 

komuniciranja o Evropi.

________________________


