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Abstrakt

Tématem práce je vývoj informační a komunikační strategie Evropské komise. Práce se 

zaměřuje zejména na období po rozšíření Evropské unie o státy střední a východní Evropy 

a snahu Evropské komise o vzájemný dialog s evropskou veřejností. V úvodu je popsán 

stručný  vývoj  politiky  v oblasti  informování  občanů  v  průběhu  formování  Evropských 

společenství.  Následná  část  práce  se  věnuje  zvýšené  potřebě  informovanosti  obyvatel 

vyjádřené  v průzkumech  veřejného  mínění  a  komunikačnímu  úsilí  Evropské  komise  o 

odstranění  nejistot  z rozšíření  EU.  Pozornost  je  také  věnována  hlavním  principům  a 

trendům v oblasti  informování  veřejnosti  o  otázkách  evropské  integrace.  Pátá  kapitola 

popisuje  politiku  informování  občanů  v institucionální  struktuře.  Důraz  je  kladen  na 

Evropskou komisi a její Generální ředitelství pro komunikaci, opomíjeny nejsou ani další 

instituce  a  jejich  vzájemná  spolupráce.  V závěrečné  části  jsou  analyzovány  stěžejní 

dokumenty Evropské komise pro oblast komunikace s občany a je popsán současný stav 

realizace komunikační strategie Evropské komise.
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PŘEDMLUVA

Diplomová práce se zabývá vývojem informační a komunikační strategie Evropské komise 

po  rozšíření  Evropské  unie  o  státy  východní  a  střední  Evropy.  K výběru  tématu  mne 

přivedl dlouhodobý zájem o činnost a politiku Evropské unie. Nepatřím k jejím fanatickým 

obdivovatelům,  avšak zdaleka  se  neřadím mezi  tzv.  euroskeptiky.  Vždy se na politiku 

přicházející „z Bruselu“ snažím dívat jako na přidanou hodnotu politiky vnitrostátní.  Vím, 

že  členství  v Unii  poskytuje  mnoho  výhod  a  příležitostí,  stejně  tak  chápu  obavy části 

veřejnosti ze změn, jež společná evropská politika přináší. 

Stejným  způsobem  jsem  přistupoval  ke  zpracování tématu  této  práce.  Informační 

a komunikační strategii Evropské komise jsem donedávna podrobně neznal. Proto jsem byl 

rád,  že  si  při  psaní  práce  prohloubím  znalosti  i  o  této  problematice.  Studium  části 

použitých  zdrojů  mne  mnohdy  zavedlo  i  do  oborů,  jež  nebyly  hlavní  náplní  mého 

vysokoškolského studia.  Prameny primárního a sekundárního práva Evropské unie jsou 

legislativní problematikou, činnost a struktura evropských institucí oblastí politologickou, 

průzkumy veřejných mínění a popisované obavy veřejností z evropské integrace náleží do 

oboru sociologie, služby poskytované sdělovacím prostředkům z části do oboru mediálních 

studií.  Při  psaní  této  práce jsem se proto  snažil  využít  multioborovou orientaci  a  plné 

využití znalostí získaných studiem informačních studií. Z množství informací jsem se vždy 

snažil  vybrat  a  zdůraznit  jen ty  nejdůležitější,  tak  aby práce  byla  přehledná,  shrnující, 

držela se zadaného tématu a přinesla na celou problematiku pohled studenta informačních 

studií a knihovnictví.

Vzhledem k aktuálnímu dění ohledně ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy a blížícím 

se volbám do Evropského parlamentu je oblast  informování o evropských záležitostech 

aktuálním tématem. Zvýšenou pozornost, především z důvodu právě probíhajícího českého 

předsednictví  EU, věnují evropské problematice i domácí média.  Tyto faktory byly pro 

mne při psaní přínosem a výhodou.

Informační a komunikační strategie je v této práci chápána jako oblast informační politiky, 

zabývající  se  problematikou  veřejné  informovanosti,  snahou  o  navázání  dialogu 

s veřejností prostřednictvím komunikačních nástrojů a snahou o otevřenou a průhlednou 

činnost zpřístupňováním dokumentů z archivních fondů a elektronických knihoven.
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Cílem práce bylo zmapovat a popsat vývoj informační a komunikační strategie Evropské 

komise po rozšíření Evropské unie o státy střední a východní Evropy. Východní rozšíření 

Evropské unie představuje významnou etapu evropské integrace, jež přinesla mnoho změn 

ve  všech  oblastech  její  politiky.  Ačkoliv  byla  jednou  z přistupujících  zemí  i  Česká 

republika, nebylo mým záměrem sledovat strategii zaměřenou jen na nové členské země. 

V práci se věnuji aktivitám cíleným na občany celé Evropské unie.

V úvodních kapitolách se práce věnuje situaci v oblasti  informování občanů o otázkách 

integrace  v době  před  východním  rozšířením.  Po  úvodu  následuje  kapitola,  sledující 

formování  evropských  společenství  a  komunikační  zdrženlivost  politických  činitelů  ve 

vztahu k veřejnosti. Postupné rozšiřování evropských společenství, institucionální reformy 

a nárůst politik vedl k uvědomění si nutnosti intenzivnější komunikace, hledání vhodných 

způsobů, jak co nejlépe přiblížit občanům složitost evropského integračního procesu.

Třetí  kapitola se věnuje situaci před rozšířením EU o státy střední a východní  Evropy, 

zvýšenou potřebu informovanosti  obyvatel  vyjádřenou v průzkumech veřejného mínění 

a komunikačním snahám Evropské komise o odstranění nejistot z rozšíření EU, především 

mezi  obyvateli  přistupujících  zemí.  Kapitola  čtvrtá  analyzuje  hlavní  principy  (princip 

subsidiarity,  princip  proporcionality,  princip  otevřenosti  a  průhlednosti)  a  trendy 

(interaktivní  komunikace,  spolupráce  se  sdělovacími  prostředky)  uplatňované  při 

informování veřejnosti o otázce evropské integrace. 

Pátá kapitola  popisuje politiku informování  občanů v institucionální  struktuře.  Důraz je 

kladen na Evropskou komisi a její Generální ředitelství pro komunikaci, opomíjeny nejsou 

ani  další  instituce  –  Evropský parlament,  Rada  Evropské  unie,  Evropský  hospodářský 

a sociální výbor, Výbor regionů a vzájemná interinstitucionální spolupráce v této oblasti. 

V šesté  kapitole  jsou  analyzovány  stěžejní  strategické  dokumenty  Evropské  komise 

charakterizující její komunikační úsilí. Závěrečná kapitola je věnována současnému stavu 

realizace komunikační strategie Evropské komise.

Při  psaní  diplomové  práce  jsem  vycházel  z volně  dostupných  zdrojů  věnovaným  této 

problematice, publikovaným z převážné části Evropskou komisí. Jednalo se zejména o její 

programové dokumenty – Akční plány, Bílé knihy a Sdělení Komise. Názvy dokumentů 

jsou  v textu  psány  kurzivou.  Použité  zdroje  jsou  citovány  v souladu  s  mezinárodními 

normami ISO 690 a ISO 690–2. V textu je použito  citování  pomocí  číselných odkazů, 

seznam použité literatury je připojen na konci diplomové práce.
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Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucí své diplomové práce PhDr. Jitce Hradilové za 
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textu.
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1 ÚVOD

Evropská  unie  (EU)  se  vyznačuje  národnostní,  kulturní  a  jazykovou  mnohotvárností. 

Téměř všechny oblasti její politiky jsou založeny na kompromisu. Vzájemným dialogem 

při hledání shody jsou obyvatelé Evropy (včetně politických činitelů) nuceni naslouchat 

druhým.  Pravdou také  je,  že  se  často neradi  vzdávají  zavedených  jistot  a  nové změny 

přijímají spíše s obavami. 

Evropské  sjednocování  provází  hledání  účinných  nástrojů  a  mechanismů  jak  zrychlit 

a zpřehlednit  administrativu  a  komunikaci  s veřejností.  Pozice  Evropské  komise  (EK), 

jakožto nadnárodní instituce usilující o užší sjednocení a politickou jednotu, není lehká. 

Přes  veškeré  snahy  není  zaručeno  skutečné  odhodlání  ke  společným  akcím  ze  strany 

členských států. Politikové mívají při představování nepopulárních kroků tendenci svádět 

vinu na EU, média  popisují  evropskou politiku  pouze uvnitř  kontextu jejich národních 

politických systémů. 

Evropská  komise  vynakládá  značné  úsilí  na  zlepšení  vnímání  EU  a  jejich  institucí, 

formováním  a  šířením  vhodných,  cílených  zpráv  o  rozdílných  informačních  tématech. 

Prostřednictvím komunikační strategie definuje principy, cíle a nástroje komunikace pro 

srozumitelné a jasné sdělení informací veřejnosti a médiím. 

Prostřednictvím  dialogu  se  snaží  naslouchat  zájmům  občanů,  získat  zpětnou  vazbu 

a zapojit  je  do rozhodovacího  procesu.  Implementace  informační  strategie  úzce  souvisí 

s využíváním informačních a komunikačních technologií pro dosažení stanovených cílů. 

V případě komunikační strategie Evropské komise se jedná především o hledání vhodných 

komunikačních  kanálů  ke  zvyšování  informovanosti  veřejnosti  o  politice  EU, 

 odstraňování nedůvěry a získávání podpory pro svoji činnost.
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2 STRUČNÝ  VÝVOJ  POLITIKY  EU  V OBLASTI 
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O OTÁZKÁCH INTEGRACE 

2.1 Počátky evropské integrace a komunikační 
zdrženlivost

Již  z počátku formování  Evropských společenství  (ES) v 50.  a  60.  letech,  při  rozvíjení 

ekonomických inspirací Jeana Monneta a Roberta Schumana, stál hlas veřejnosti v pozadí. 

Referenda  o  ratifikaci  zakladatelských  smluv  nebyla  vyhlášena  v žádném  z budoucích 

členských  států.  Vlády  šesti  západoevropských  států  prováděly  ekonomická  opatření 

ovlivňující stále větší počet lidí,  kteří se však na utváření podoby společenství nemohli 

aktivně podílet. Politici postupně zjišťovali, že rozvíjet integraci není možné bez zapojení 

sociálních a kulturních aspektů. 

Obecně  lze  konstatovat,  že  komunikace  s lidmi  byla  ze  strany politiků  považována  za 

nadbytečnou práci,  nikoliv za důležitou činnost potřebnou k získání jejich podpory.  Za 

komunikační  zdrženlivostí  Komise  mohla  stát  obava  z toho,  že  zvýšené  povědomí 

veřejnosti  o  vytvářené  politice  může  vést  k  obavám  ze  ztráty  dosavadních  jistot 

a k negativnímu veřejnému mínění ohledně další integrace [1, s. 624]. 

Důležitým  dokumentem  zdůrazňujícím  potřebu  rozvoje  evropské  integrace  byla 

Tindemansova zpráva z roku 1975, navrhující společné konzultace při řešení politických 

problémů. Hlavním významem zprávy byla snaha o přiblížení evropské politiky občanům 

vytvořením nadace pro evropské vzdělávání.  Bohužel se tento záměr nestal  předmětem 

iniciativy ES [2, s. 12]. 

2.1.1 Severní rozšíření EU

Ihned  s prvním,  tzv.  „severním“  rozšířením1 evropské  „šestky“  přicházely  z veřejného 

mínění hlasy o negativních důsledcích. Mezi občany zakládajících zemí zaznívala z jedné 

strany nevole k přijetí nových členů z důvodu možného zpomalování vývoje, z druhé zas 

obavy z budoucí nemožnosti ze společenství vystoupit či neprovést nařízená rozhodnutí, 

s nímž nesouhlasily.

1 v platnost vstoupily smlouvy 1. 1. 1973 
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Vyjednávání  o  přičlenění  Irska,  Velké  Británie,  Dánska  a  Norska  trvala  dvanáct  let. 

 Kromě  nejednotnosti  v politických  názorech  (např.  francouzský  prezident  de  Gaulle 

souhlasil  pouze  s hospodářským  sjednocením,  nikoliv  s politickým,  navíc  v čele 

s evropskou vládou) byla patrná i malá zkušenost bruselských institucí s touto agendou. 

2.1.2 Referenda v režii jednotlivých států

Ratifikační proces byl v mnoha zemích doprovázen referendy o přistoupení. Vyhlášení této 

záležitost však bylo vždy v kompetenci jednotlivých států, neboť žádná ze zakladatelských 

smluv ES nestanovuje jako podmínku souhlas občanů přistupujícího státu. Referenda se 

zpravidla konala až po uzavření smluv o přistoupení a provázel je poměrně velký zájem 

voličů.  V referendech  se  však  voliči  většinou  řídili  nápovědou,  kterou  jim  poskytli 

jednotliví  politici  z domácí  scény.  Vládní  přesvědčovací  kampaně  byly  zaměřeny 

především  na  ekonomickou  problematiku.  V Irsku  a  Dánsku  měla  přístupová  jednání 

hladký průběh. Parlamenty i veřejnost byly v obou zemích pro členství.  V Norsku však 

dokázala silná skupina zastánců neutrality přesvědčit veřejnost k odmítnutí vstupu jejich 

země do Společenství.  Hlavními  argumenty byly  (tak jako ve všech ostatních  zemích) 

ztráta  národní  suverenity,  obavy  o  úpadek  domácího  průmyslu  a  zemědělství  a  ztrátu 

kulturních  hodnot.  Britská  vláda  (ačkoliv  pro  své  občany  připravila  Bílou  knihu 

o přistoupení  k ES,  ve  které  veřejnost  obeznámila  s průběhem i  výsledky  vyjednávání) 

nakonec  kvůli  obavám  z  odmítnutí  smlouvy  u  britské  veřejnosti  zvolila  variantu 

rozhodnout o celé záležitosti sama, bez ohledu na názory občanů. Referendum se ve Velké 

Británii konalo až o čtyři roky později, ovšem týkalo se naopak setrvání Velké Británie 

v Evropských společenstvích2. Tehdejší nejistotu z nově vznikajících společenství podtrhlo 

taktéž uspořádání referenda o přijetí nových členů ve Francii3.

2.1.3 První evropské průzkumy veřejného mínění

Počátky  70.  let  přinesly  první  průzkumy  veřejného  mínění.  Evropská  komise  v nich 

hodnotila obecné, národní priority občanů i zcela konkrétní názory na nově se rozvíjející 

jednotný trh či např. změny v zemědělství. Od roku 1973 se průzkumy veřejného mínění 

v členských  zemích  (od  prosince  2001  i  v kandidátských  zemích)  začaly  uskutečňovat 

2 Vyhlášeno  bylo  na  popud britského  premiéra  Harolda  Wilsona,  jenž  byl  přesvědčen  o  nevýhodných  podmínkách 
členství
3 Rerendum  se  konalo  v  dubnu  1972.  Prezidentem  Francie  již  nebyl  skeptický  Charles  deGaulle,  nýbrž  Georges 
Pompidou, jenž chtěl tímto krokem ostatním zemím ukázat pozitivní postoj francouzské veřejnosti k evropské integraci.

14



pravidelně.   Projekt,  známý  dnes  pod  názvem  Eurobarometr, průběžně  shromažďuje 

názory občanů na otázky související s evropským občanstvím. Výzkumy jsou prováděny 

nezávislými agenturami pro výzkum veřejného mínění. Vzorky respondentů jsou vybírány 

tak, aby co nejpřesněji reprezentovaly rozložení populace v dané zemi.  Každý průzkum 

obsahuje, za účelem získávání dlouhodobých systematických dat, několik otázek, jež se 

opakují. Může tak být porovnávána míra změny přístupu k jednotlivým otázkám. Výsledky 

průzkumů jsou zveřejňovány dvakrát ročně formou národních zpráv.

2.2 Informační a komunikační politika v 80. letech 20. 
století

2.2.1 Jižní rozšíření EU

Druhé a třetí, tzv. „jižní“ rozšíření proběhla v letech 1981, resp. 1986. Řecká, španělská ani 

portugalská veřejnost se k otázce vstupu do Evropských společenství nevyjadřovala. Dle 

ústav těchto zemí nebyly smlouvy o přistoupení podrobeny referendu.

V polovině  80.  let  začala  být  další  evropská  integrace  podporována  evropskými 

průmyslníky,  kteří  volali  po spolupráci  s evropskými  politiky a vyzývali  je k prosazení 

evropského sjednoceného trhu. Na základě hlasů evropských podnikatelů se již dříve začal 

do  popředí  dostávat  problém,  jak  učinit  evropské  hospodářství  konkurenceschopné. 

Ačkoliv byla neustále vydávána prohlášení o tom, že cílem evropské politiky je zlepšovat 

životní a pracovní podmínky občanů, skutečně hodnocenými a projednávanými otázkami 

přetrvávaly záležitosti hospodářského charakteru.

2.2.2 Výbor Evropa občanů

Činnosti rozvětvených institucí zůstávaly dále neprůhledné, rozhodovací procedury málo 

srozumitelné.  Podnět  k institucionální  reformě,  zlepšení  fungování  (nejen)  politické 

spolupráce  a  přiblížení  komplikovaného  politického  systému  občanům  dal  summit  ve 

Fontainebleau z června 1984, na kterém byly mj. zřízeny dva expertní výbory. Prvním byl 

výbor  „Evropa  občanů“ (People´s  Europe)  v čele  s tehdejším  předsedou  vlády  Itálie, 

poslancem Evropského parlamentu, Pietrem Adonninim. Cílem činnosti výboru mělo být 

zlepšení  vztahů  občanů  ke  Společenství,  zprůhlednění  komplikovaného  procesu 

rozhodování a nalezení vhodných způsobů a cest, jak co nejlépe přiblížit občanům složitost 

evropského integračního procesu. 
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První zpráva, podaná Radě v březnu 1985, přinesla návrhy mj. na zlepšení volného pohybu 

osob  a  právo  usadit  se  v kterémkoliv  členském  státě  či  vzájemné  uznávání 

vysokoškolských  diplomů.  Druhá  zpráva  z června  1985 se  zabývala  otázkou  jednotné 

procedury voleb do Evropského parlamentu, právem občanů sepisovat petice, spoluprací 

mezi univerzitami, výměnnými studijními programy a především používáním jednotných 

evropských  symbolů  posilujících  pocit  evropské  identity  občanů  (evropská  vlajka, 

evropská hymna, emise poštovních známek s evropskými symboly) [3].

2.2.3 Výbor pro institucionální otázky

Druhým  výborem  byl  pod  vedením  irského  delegáta  Jamese  Dooge  Výbor  pro 

institucionální  otázky4. Doporučení  výboru  měla  přispět  k posílení  evropské  identity 

v očích  občanů.  Zpráva  předložila  návrhy  na  přisouzení  práva  spolurozhodování 

v legislativním procesu Evropskému parlamentu, zlepšení zahraničních vztahů a evropské 

politické  spolupráce,  vytvoření  vnitřního  trhu  a  zdokonalení  Evropského  měnového 

systému.  Ačkoliv  byly  návrhy příslibem zlepšení,  jenž by byl  bližší  zájmům obyvatel, 

Evropská  komise  o  osm  měsíců  později  konstatovala,  že  dosavadní  výsledky  změn 

zaostávají  nad  očekáváními  a  že  stále  existují  rozdílnosti  mezi  přijetím  zásadních 

politických rozhodnutí a jejich implementací.

Po revizi smluv o založení Evropských společenství a přijetí Jednotného evropského aktu a 

posléze  Maastrichtské  smlouvy došlo  k rozšíření  politik  EU  o  nové  oblasti  (sociální 

politika, ochrana životního prostředí, regionální politika) a tím i k logickému nárůstu počtu 

právních předpisů a opatření. Zvýšením politických kompetencí EU se její právní systém 

přímo  dotýkal  stále  většího  počtu  jednotlivců  i  organizací.  Veřejnost  však  zůstávala 

k novým smlouvám nadále  skeptická.  Nedůvěra,  pramenící  z nedostatečné  komunikace, 

měla  za  následek  nečekané  komplikace.  Po  téměř  neúspěšném  referendu  ve  Francii 

a dokonce  odmítnutí  smlouvy  v dánském  referendu  byla  EK  nucena  iniciovat  další 

restrukturalizaci [4]. 

4 též označován jako Doogeův výbor
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2.3 Informační a komunikační politika počátkem 90. let 
20. století

2.3.1 Vyhodnocení dosavadní politiky

Předseda Komise Jacques Delors (taktéž ne příliš spokojen s textem smlouvy) ihned zahájil 

kampaň za nové kolo reforem institucí EU. Společně s komisařem Jeanem Dondelingerem 

(zodpovědným  za  informace,  komunikaci  a  kulturu)  pověřil  v prosinci  1992  skupinu 

tvořenou  odborníky  na  komunikaci  a  vztahy  s veřejností  („Comité  des  Sages“),  aby 

zhodnotila  dosavadní  komunikační  politiku  EU a  navrhla  možná  zlepšení.  Zpráva  [5], 

sepsána belgickým europoslancem (taktéž bývalým komisařem) Willy de Clercqem, byla 

dokončena  a  schválena  v březnu  1993.  Zpráva  kriticky  zhodnotila  dosavadní  způsoby 

provádění  komunikace  s  občany  a  prezentaci  složitého  textu  Maastrichtské  smlouvy 

veřejnosti.  Navrhla podávat  informace  tak,  aby byly zdůrazněny výhody pro jednotlivé 

občany:  „Evropa musí být prezentována s lidskou tváří, tj. chápavá, vřelá a starostlivá… 

Evropa musí být prezentována jako  značkové zboží za použití  marketingových technik,  

kampaň  musí  být  cílena  mj.  na  novináře,  kteří  se  tak  následně  stanou  nadšenými  

podporovateli celé záležitosti“ [1, s. 624].

V téže době podal holandský poslanec Aria M. Oostlander druhou zprávu [6] zaměřenou 

na roli tří hlavních institucí v rozhodovacím procesu a jejich nutnou koordinaci. Taktéž 

upozornil na nutnost intenzivnější komunikace s občany. 

2.3.2 Generální ředitelství X

Tyto dvě zprávy položily základ pro dokument nazvaný Information, communication and 

openness [7].  Jeho  autor,  Joao  de  Deus  Pinheiro,  se  stal  prvním  komisařem  plně 

zodpovědným jen za šíření informací a komunikaci. Od založení Generálního ředitelství 

X – pro informace, komunikaci, kulturu a audiovizuální média lze hovořit o provádění 

informační a komunikační strategie Evropské unie.  Rozpočet na komunikační strategii byl 

v roce  1998  ztrojnásoben  na  108  mil.  ECU  [8].  Prostředky  byly  určeny  na  veřejné 

informační  kampaně,  vydávání  publikací  a  dalších  informačních  materiálů  a  na 

financování zastupitelství EK v jednotlivých členských státech. K přílišnému pokroku ve 

vztahu s veřejností však nedošlo, neboť nepoučitelní komisaři nadále odmítali prezentovat 

politické záležitosti ve veřejných diskusích
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2.4 Informační a komunikační politika v letech 1995–
1998

2.4.1 Severní rozšíření EU

V polovině devadesátých let došlo k dalšímu, tzv. „severnímu“ rozšíření. Členy Evropské 

unie  se  staly  Rakousko,  Švédsko  a  Finsko,  tedy  hospodářsky  vyspělé  země,  které 

v některých  ukazatelích  dokonce  předstihovaly členské  státy.  Nedá se  říci,  že  by mezi 

občany  těchto  zemí  panovalo  přílišné  nadšení.  Především  ve  Švédsku  byl  výsledek 

referenda velmi těsný. Taktéž Rakousko se krátce po svém vstupu do EU zařadilo spíše 

mezi  skeptické  země  vzhledem  k podpoře  evropské  myšlenky.  Mimo  hranice  zůstalo 

Norsko, jehož občané se podruhé vyslovili proti vstupu a Švýcarsko, jehož vláda stáhla 

svou původní žádost o členství.

2.4.2 Program PRINCE

Od  ledna  1995  působil  v čele  Evropské  komise  bývalý  ministr  financí  Lucemburska 

Jacques Santer, který se brzy po převzetí  úřadu začal orientovat na zavedení veřejných 

informačních kampaní. V témže roce byl Evropské radě Evropským parlamentem navržen 

program  PRINCE (PRiority  INformation  for  the  Citizens  of  Europe)  sestávající  ze  tří 

oblastí zaměřených na komunikaci s veřejností

 Občané na prvním místě  (Citizens First) – program určen ke zvýšení povědomí 

o právech a příležitostech občanů v rámci vnitřního trhu,

 Společné budování Evropy (Building Europe Together) – program zacílen na širší 

povědomí o obsahu Amsterodamské smlouvy a tehdejších aktuálních záležitostech 

Evropské unie,

 Euro –  měna pro Evropu  (Euro  – the  Single  Currency) –  kampaně  týkající  se 

zavedení jednotné evropské měny.

Všechny aktivity byly projednávány společně s patnácti členskými státy, aby poskytované 

informace  cíleně  zasáhly  občany  jednotlivých  zemí.  K šíření  informací  byla  použita 

masová  média,  webové  stránky,  ale  i  tištěné  materiály,  aby  se  informace  dostaly 

i k občanům  bez  možnosti  přístupu  k moderním  technologiím.  K šíření  dokumentů 

dopomohla  i  jednotlivá  zastoupení  Evropské  Komise  a  Evropského  parlamentu 

v členských státech. V letech 1995–2001 vyčlenila Evropská komise na program PRINCE 
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částku 500 milionů euro, přičemž třetinu této částky pohltily náklady na televizní spoty [9, 

s. 19]. 

V pozadí využívání inzerce v masových médiích však stálo zjištění, že je velmi obtížné 

zaručit,  aby  byly  zprávy  z Evropské  unie  prostřednictvím  médií  přenášeny  v běžné, 

zpravodajské  formě.  Tisk  a  televizní  vysílání  byly  nevyhnutelně  zaměřeny  na  národní 

zájmy  a  často  podávaly  „evropské“  zprávy  nesrozumitelně,  nejasně.  Taktéž  kromě 

zpravodajství  Euronews,  jež bylo dostupné jen pro omezený počet diváků, neexistovalo 

jiné televizní vysílání věnované evropským záležitostem [9, s. 18]. 

2.4.3 Vyhodnocení dosavadní politiky 

Jelikož  byli  poslanci  Evropského  parlamentu  nespokojeni  s faktem,  že  Komise  s nimi 

nekonzultovala  otázky  informačních  kampaní,  vyžadující  vysoký  rozpočet,  a  navíc 

posílením  pravomocí  Evropského  parlamentu  Jednotným  evropským  aktem a  posléze 

Maastrichtskou smlouvou byla v roce 1996 spolu s Evropskou komisí vytvořena společná 

skupina pro komunikační strategii.  Výsledkem činnosti této skupiny měly být konkrétní 

opatření,  jež  by  měly  přiblížit  smysl  a význam  evropské  spolupráce  širším  vrstvám 

obyvatel. V čele stáli komisař pro informace, kulturu a mezivládní konference Marcelino 

Oreja Aguirre a místopředseda Evropského parlamentu Georgios Anastassopoulos. 

Na základě iniciativy evropského parlamentu byla v květnu 1998 předsedou Výboru pro 

kulturu, mládež, vzdělávání a média Evropského parlamentu Peterem Pexem vypracována 

Rezoluce  o informační  a komunikační  politice,  tzv.  Pexova zpráva [10],  která  kriticky 

zhodnotila  dosavadní  informační  a  komunikační  politiku  Evropské  unie  a  navrhla 

Evropské  komisi  i  Evropskému  parlamentu  řadu  opatření  pro  lepší  šíření  informací 

o Evropě,  mj.  intenzivnější  využívání  audiovizuálních  prostředků  a  multimediálních 

aplikací, zavedení a lepší využívání interaktivních služeb na veřejnosti i v domácnostech, 

vydávání  publikací  pro  žáky  a  studenty  škol,  maximální  otevřenost  a  průhlednost  aj. 

„Všechny aktivity v rámci informační a komunikační politiky musí být zacíleny k službám 

občanům, nikoliv k hodnotám institucí a jejich „participants“ s těmito základními principy:  

a) zamezit tomu, aby se informace staly propagandou,

b) přiblížit občany a evropské instituce blíže k sobě“ [10, s. 14]. 

Devadesátá  léta  lze  obecně  charakterizovat  rozvojem  a  nárůstem  užívání  moderních 

informačních  a  komunikačních  technologií,  jež  se  staly  hlavním  nástrojem  k podpoře 
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evropské integrace a úspěchu celkové ekonomiky Unie v moderní informační společnosti. 

Politika  unie  se  orientovala  na  zvýšení  spolupráce  mezi  vládami  členských  zemí 

a evropskými  korporacemi,  podpory  přístupu  k informačním  a  telekomunikačním 

technologiím soukromým osobám i podnikům [11].

2.5 Informační a komunikační politika v letech 1999–
2000

2.5.1 Reorganizace Evropské komise

Z činnosti Komise, v jejímž čele stál od roku 1999 italský politik Romano Prodi, se však 

zdálo  patrné,  že  komunikace  nebyla  prvotní  prioritou. Rozhodnutím Komise  o  zrušení 

Generálního ředitelství X byla decentralizována odpovědnost za informační a komunikační 

politiku. Nejblíže agendě zrušeného ředitelství mělo Generální ředitelství pro vzdělávání 

a kulturu (pod vedením komisařky Viviane Redingové), v rámci jehož kompetencí zůstával 

program „Evropa občanů“ a zájem o průhlednost politiky EU. Mezi rozvíjené komunikační 

aktivity patřila nadále především kampaň za přijetí eura, komunikační strategie zaměřená 

na  poskytování  informací  o  rozšiřování  Evropské  unie  byla  přijata  až  v květnu  2000. 

V červnu 2001 Komise oznámila reorganizaci, která znovu sjednotila komunikační politiku 

pod nově zřízené Generální ředitelství pro tisk a komunikaci (Press and Communication 

Directorate General) [12].

2.5.2 Trvalá nedůvěra občanů

Přes všechny snahy EK stále přetrvávala nedůvěra občanů v evropské instituce a politiku, 

kterou uskutečňují. Především to bylo patrné na stále se snižující účasti voličů při volbách 

do  Evropského  parlamentu  a  zvláště  v  porovnání  s účastí  veřejnosti  při  celostátních 

volbách do národních parlamentů, kde byla účast voličů podstatně vyšší. Hlavními důvody, 

proč lidé nepřišli k volbám, byl nedostatek informovanosti (61 %) a nedostatečné znalosti 

o funkci a činnosti Evropského parlamentu (59 %) [13, s. 81]. 

O společnou diskusi však občané nejevili příliš velký zájem. V průzkumech z roku 2000 

bylo zjištěno, že 62 % dotázaných nemá zájem účastnit se dialogu o Evropě. Nejčastějším 

důvodem nezájmu (41 %) byl nedostatek informací [14, s. 22]. V otázce dalšího rozšíření 

Unie  o státy  východní  a  střední  Evropy bylo  zjištěno,  že  35 % respondentů  s přijetím 

nesouhlasí [14, s. 69]. Jednalo se především o občany zemí, které byly v těsném sousedství 

s kandidátskými  zeměmi ze střední Evropy,  tj.  Německo a Rakousko, dále  pak občané 
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Francie a Velká Británie. Navíc 78 % evropských občanů mělo pocit, že o plánovaném 

rozšíření  Evropské  unie  není  dostatečně  nebo  vůbec  informováno.  Největší  povědomí 

o připravovaném  aktu  měli  občané  Finska  a  Dánska,  nejméně  občané  Itálie  a  Velké 

Británie [15, s. 63].

3 ZVÝŠENÁ  POTŘEBA  INFORMOVANOSTI  OBČANŮ 
V SOUVISLOSTI  S ROZŠÍŘENÍM  EU  O  STÁTY 
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

3.1 Proces východního rozšíření EU

Evropský kontinent byl po druhé světové válce dlouhou dobu rozdělen železnou oponou. 

Zhroucení komunistického bloku, počínaje pádem Berlínské zdi a revolucemi v Polsku, 

Československu  a  Maďarsku  v listopadu  1989,  počalo  formování  nové  tváře  Evropy 

a zároveň nové, budoucí tváře Evropské unie 21. století. Přání stát se její součástí vyslovily 

v průběhu  90.  let  středoevropské  země,  a  to  Česká  republika,  Polsko,  Maďarsko, 

Slovensko, východoevropské země Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, tři pobaltské státy 

(bývalé  země  Ruské  federace)  –  Estonsko,  Litva  a  Lotyšsko  a  dva  ostrovy  ve 

středozemním moři - Malta a Kypr. Evropská unie se tak při plánovaném rozšíření v roce 

2004 měla  rozrůst  o  75  milionů  obyvatel.  Takovéto  rozšíření  však  s sebou přinášelo  i 

rozsáhlé dopady téměř na všechny oblasti politiky EU, její stabilitu a ekonomickou sílu.

Evropská politická sféra, při rozšíření takovéhoto rozsahu, již nemohla nechávat názory 

veřejnosti  příliš  stranou.  Bylo  zřejmé,  že  společná  evropská  politika  bude  stále  více 

zasahovat  do  života  Evropanů.  Pro  další  společné  kroky  bylo  zapotřebí  jejich  široké 

podpory.  Občanům bylo  nutno  srozumitelně  vysvětlit,  jakým  směrem  se  chce  Evropa 

v budoucnu  ubírat,  jaké  jsou  její  zájmy  a  cíle  a  jak  budou  dále  probíhat  její  řídící 

a rozhodovací procesy. Základem pro souhlas občanů se mělo stát ujištění, že vzájemná 

spolupráce a důvěra neohrozí nezávislost a svobodu jednotlivých států 

Ochotu přijmout do EU nové členy projevila Evropská rada na Kodaňském summitu v roce 

1993. Zároveň stanovila podmínky,  za kterých  mohou nové země přistoupit.  Mezi tato 

ekonomická  a  politická  kritéria  patřila  existence  demokratického  právního  řádu, 

respektování lidských práv a svobod, fungující tržní ekonomika a ochota převzít evropskou 
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legislativu do svých národních právních řádů. Hlavním důvodem těchto požadavků (stejně 

jako při předchozích rozšířeních) byla obava z ohrožení ekonomické stability a prosperity 

celého společenství. 

První etapou procesu rozšíření byla předvstupní strategie5 ustanovující úzkou spolupráci 

s kandidátskými  zeměmi,  harmonizaci  legislativy  a  strukturovaný  dialog  mezi  zeměmi 

a evropskými  institucemi.  Na počátku stály oficiální  žádosti  o členství v Evropské unii, 

podané žadateli v době od července 1990 (Malta a Kypr) do června 1996 (Slovinsko)6. Na 

základě posudků všech kandidátských zemí v rámci Agendy 20007 a doporučení Evropské 

komise  spustila  Evropská  rada  v prosinci  1997  na  summitu  v Luxemburku  proces 

umožňující páté rozšíření EU.

Druhou fází procesu rozšíření byl negociační proces. Evropská komise přijala pro každou 

zemi dokument  Přístupové partnerství  stanovující priority, které mají být dodržovány při 

přejímání  komunitárního práva,  a oblasti,  na které by se jednotlivé země měly zaměřit 

i možnost čerpání finančních zdrojů.

Vstupní rozhovory s Českou republikou, Polskem, Maďarskem, Slovinskem, Estonskem 

a Kyprem  byly  zahájeny  31.  března  1998.  O  rok  později  (13.  října  1999)  byly 

k rozhovorům přizvány Slovensko, Lotyšsko, Litva, Malta, Bulharsko a Rumunsko. 

Vyjednávání  probíhala  formou  bilaterárních  mezivládních  konferencí  mezi  zástupci 

členských a kandidátských zemí. Vyjednávání byla rozdělena do 31 tematických oblastí 

komunitárního práva (acquis communautaire), kdy byla jednotlivá  acquis právního řádu 

EU implementována do právního řádu přistupujících zemí.  Pokroky v přípravách všech 

kandidátských  zemí  byly  Evropskou  komisí  průběžně  sledovány  a  zdokumentovány 

formou  tzv.  Pravidelných  zpráv.  Proces  předvstupních  jednání  byl  s deseti  zeměmi 

formálně uzavřen na summitu v Kodani ve dnech 12. – 13. prosince 2002. Vyjednávání 

s Rumunskem, Bulharskem a Tureckem dále pokračovala. 

Závěrečná,  třetí  fáze se  týkala  formálního  začlenění  zemí  do Evropské  unie.  Smlouvy 

o přistoupení  České  republiky,  Polska,  Maďarska,  Slovenska,  Slovinska,  Estonskem, 

Litvy, Lotyšska, Malty a Kypru byly podepsány 16. dubna 2003 v Aténách. Smlouvy byly 

poté v přistupujících státech ratifikovány kladným výsledkem referend [16, 17]. 
5 Definována na essenském summitu Evropské rady v prosinci 1994. 
6 Turecko podalo žádost o členství v ES již v roce 1987, ale pro nestabilní politické a hospodářské poměry 
byla odmítnuta. 
7 Soubor dokumentů Agenda 2000  představuje pohled na vývoj Evropské unie a její politiku na začátku 
příštího století. Zabývá se mj. otázkou, jaký dopad bude mít předpokládané rozšíření na Unii, na její 
jednotlivé politiky a na finanční rámec Unie.
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3.2 Veřejné mínění v kandidátských zemích

Vstup  do  Evropské  unie  byl  mezi  veřejností  přistupujících  států  vnímán  spíše  jako 

druhořadé politické téma. Hlavní zájem byl stále směrován především na vnitropolitické 

problémy,  mezinárodní  vztahy  zůstávaly  nedoceněné.  Navíc  mnoho  lidí  se  o  politiku 

zajímalo jen okrajově nebo vůbec ne.  Přestože byla  podstata  Evropské unie,  její  cíle  a 

aktivity vnímány obyvateli spíše pozitivně, proces rozšíření byl více chápán jako záležitost 

politických elit, nikoliv jako skutečnost přímo ovlivňující každodenní životy všech občanů. 

Občané nevěděli  jaký je časový horizont přístupových jednání, jaké jsou role a postoje 

stávajících států EU, jak se staví k rozšíření, jakou pozici nové státy zaujmou.

První  měření  veřejného mínění  o  evropských  záležitostech  mezi  občany kandidátských 

zemí uspořádalo Generální ředitelství pro tisk a komunikaci v prosinci 2001. Téměř dvě 

třetiny dotázaných (59 %) měly pocit, že členství v Unii bude pro jejich zemi přínosem. 

Důvěru  v Evropskou  unii  mělo  62  %  respondentů,  což  bylo  více  než  u  respondentů 

z členských zemí Unie (41 %). Povědomí o existenci a činnosti institucí Evropské unie, 

jmenovitě Evropského parlamentu mělo 72 % dotázaných, o Evropské komisi vědělo 60 

%. O plánovaném začlenění své země do EU věděla většina dotázaných (dokonce 98 % na 

Kypru a Maltě), ovšem v otázce příprav na vstup mělo jen 28 % respondentů pocit velmi 

dobré informovanosti [18, s. 4, 56, 75].

Ačkoliv se většina obyvatel přikláněla ke vstupu své země do EU, zůstávalo stále velké 

procento těch, kteří se ve stínu obav a strachu ze ztráty svých dosavadních jistot stavěli 

k integraci negativně. Vstup do EU nejvíce podporovali lidé mladší a ve středním věku, 

žijící ve velkých městech, mající vyšší úroveň vzdělání a vyšší příjmy, politickými názory 

se řadící ke středopravým a pravicovým stranám. Na druhém konci názorového spektra 

stáli  se svými  rezervovanými  postoji  lidé starší,  především důchodci,  žijící  na venkově 

(často  pracující  v zemědělství),  lidé  s nižším  vzděláním,  politicky  spíše  levicově 

orientovaní. Mezi těmito skupinami (i v jejich rámci) byla velká skupina nerozhodnutých. 

Ne vždy však lhostejných. Důvodem jejich nejasného stanoviska, aniž by si to mnohdy 

sami uvědomovali, mohl být nedostatek informací.

Dle  průzkumu  z roku  1999,  týkajícího  se  možnosti  získávání  poznatků  o  okolnostech 

členství  v EU  v České  republice,  se  44  %  dotázaných  domnívalo,  že  informace  jsou 

dostupné převážně odborníkům. Názor, že informace jsou dostupné i běžným občanům, 
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kteří  se  o  ně  zajímají,  vyslovilo  29  % dotázaných.  Situaci  nedokázalo  posoudit  27  % 

respondentů [19].

O nedostatečné informovanosti obyvatel kandidátských zemí o evropských záležitostech 

svědčí průzkum z roku 2003. Pouze v průměru 8 % dotázaných uvedlo, že mají pocit dobré 

informovanosti. Ve stávajících zemích Evropské unie byla situace jen nepatrně lepší [20].

Pocit informovanosti o EU (v %)
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Graf č. 1: Pocit informovanosti o EU 
(Zdroj: Evropská komise. Eurobarometer 2003.2)[20]

[Pozn: CC3 = kandidátské země Rumunsko, Bulharsko a Turecko; CC13 = kandidátské země (10 zemí 
střední a východní Evropy přistupujících v květnu 2005 + CC3); EU15 = členské země EU před východním 
rozšířením]

3.2.1 Nejistota z rozšíření

Postoj  k podpoře  evropské  integrace  ovlivňovaly  nejrůznější  faktory,  od  strachu  o 

 nezávislost své vlasti až po očekávané osobní nevýhody. Lze je rozdělit do tří skupin:

1. otázky národnostní – obavy o svrchovanost státu, jeho národní a kulturní identitu,

2. otázky  ekonomické –  obavy  z nízké  úrovně  konkurenceschopnosti, nárůstu 

nezaměstnanosti, poklesu příjmů veřejných rozpočtů, zvýšení spotřebitelských cen, 

změn sazeb nepřímých daní, zhoršení vztahů se třetími zeměmi,

3. otázky  životních  jistot –  nejistota  ze  změn  v každodenním  životě  a  strach 

z budoucnosti.
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Obavy  pramenily  z nezbytných  hospodářských  a  společenských  změn.  Nejistota  však 

zároveň tyto změny sama částečně utvářela,  neboť ekonomický růst byl  do určité míry 

názory  veřejnosti  ovlivňován.  Veřejná  mínění  byla  pečlivě  sledována  zahraničními 

investory, kteří zvažovali vstupy na nové trhy a váhali se svými ekonomickými aktivitami 

na území potenciálních členů Unie. Původci negativních informací byly především různé 

zájmové  skupiny odmítající  vstup  do Unie.  Nedostatečná  informovanost  veřejnosti  jim 

nahrávala ke zveličování mnohdy iracionálních obav ze společné evropské politiky. 

Na  druhé  straně  mezi  kladná  očekávání,  kromě  formálního  začlenění  mezi  vyspělé 

hospodářsky rozvinuté ekonomiky, patřil např. volný pohyb osob mimo hranice státu, více 

možností  vzdělávání  v zahraničí,  vyšší  mobilita  pracovních  sil  a  profesí,  přístup  na 

otevřený trh,  snazší  spolupráce  se  zahraničními  partnery,  lepší  přístup  k veřejným 

zakázkám v EU nebo možnost využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Pro  zprostředkovatele  informací  bylo  v rámci  vnitřní  komunikační  strategie  nezbytné, 

neomezit  se  pouze  na  zdůrazňování  politických  a  ekonomických  přínosů  rozšíření, 

nevytvářet pouhou přesvědčovací „ANO“ kampaň, která by vyvolala přílišná očekávání. 

Důležitá  byla  snaha  o  poskytnutí  maximálního  množství  objektivních  informací,  úsilí 

obeznámit širokou veřejnost, orgány na regionální i místní úrovni i podnikatelskou obec 

s riziky  a  omezeními,  které  mohou  nastat,  a  nezatajovat  případné  negativní  dopady 

rozšíření.  Kromě  šíření  příslušných  informací  bylo  třeba  taktéž  od  počátku  iniciovat 

rozsáhlou společenskou diskusi a probudit tak zájem lidí o probíhající projekty. 

Ve vztahu k členským státům byla podstatná realizace vnější komunikační strategie, jejímž 

cílem  bylo  prezentovat  zemi  v dobrém  světle  před  veřejností  v členských  státech. 

Poskytováním  politických,  ekonomických  a  kulturních  informací  měla  vytvořit  obraz 

o stabilní zemi, která dokáže plnit závazky vyplývající z členství v Unii. 

3.3 Veřejné mínění v členských státech EU

Průzkum Evropské komise z jara 2001 týkající se informovanosti obyvatel členských zemí 

o plánovaném rozšíření EU a o znalostech o kandidátských zemích ukázal, že se pouhých 

18  % dotázaných  cítilo  být  dobře  informováno,  78  % mělo  nedostačující  nebo  žádné 

informace.  Největší  míru  informovanosti  vykazovali  občané  severoevropských  zemí  – 

Finska a Dánska. Nejméně informovanými se cítili občané Velké Británie a Itálie [15, s. 

63].
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Graf č. 2: Pocit informovanosti o rozšíření EU 
 (Zdroj: Evropská komise. Eurobarometer č. 55) [15, s. 63]

3.3.1 Obavy z rozšíření

Podstatným znakem ovlivňujícím pohled na proces rozšíření byl především vysoký počet 

přistupujících zemí. Důkazem jejich připravenosti ke vstupu do Unie měl být ekonomický 

pokrok a rozvoj politického dialogu, jehož bylo dosaženo od roku 1989. Státy ze střední 

a východní Evropy vykazovaly různé stupně ekonomické vyspělosti,  jednotlivé posudky 

ohledně  jejich  průběžného  plnění  požadavků  Komise,  přijímání  rámcové  legislativy 

a rychlosti implementace standardů byly rozdílné. Objevovaly se hlasy, že by po rozšíření 

v takovémto rozsahu mohla Evropská unie ztratit svou ekonomickou sílu a nemusela by 

být schopna pokračovat v řádném naplňování svých cílů. Při zvýšené finanční zátěži by 

mohlo dojít k narušení kontinuity základních funkcí společenství (např. volného pohybu 

osob, stability vnitřního trhu). Z dlouhodobého hlediska neměla západní veřejnost takovou 

možnost  sledovat  dění  v každé  z kandidátských  zemí,  jako  tomu  bylo  naopak.  Zprávy 

o Evropské  unii  a  západních  mocnostech  dostávaly  od  počátku  devadesátých  let  ve 

východních  médiích  více  prostoru,  než  např.  zpravodajství  z  Litvy  nebo Slovenska ve 

francouzském televizním vysílání. O výzvách,  které rozšířenou Unii čekají,  pojednávala 

zpráva  bývalého  premiéra  Nizozemska  Wima  Koka  [21].  V dokumentu  upozornil  na 

budoucí  ekonomický vývoj,  vnitřní  soudržnost  a  roli  Evropské unie  na světovém fóru. 
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Zásadním prvkem pro úspěšnou budoucnost bude zlepšení komunikace s občany: „Ačkoliv  

je názor veřejnosti na rozšíření pozitivní, existuje stále rozsáhlý nedostatek informací“ [21, 

s. 1]. 

Možné negativní dopady rozšíření, jež by mohly mít vliv na jejich vlastní zemi, pociťovali 

stejně jako lidé ve střední a východní Evropě i občané stávajících zemí Evropské unie. 

Některé  obavy  plynuly  z neznámého,  některé  byly  naopak  podloženy  negativními 

zkušenostmi.  Tyto  nejistoty  bylo  možno  sledovat  především  v pohraničních  regionech 

Německa, Rakouska a Itálie. Tamější obyvatelé, vykazující vyšší poptávku po informacích 

týkajících  se  rozšíření,  se  obávali  zhoršení  životní  úrovně  v důsledku  nekontrolované 

migrace,  příchodu levných  pracovních sil,  nekalé  konkurence nebo nárůstu kriminality. 

Naopak  mezi  nejčastější  hesla  příznivců  rozšíření  patřil  ekonomický  růst  (vyplývající 

z nových možností na nových trzích), a další, spíše abstraktní „mírové“ argumenty (šíření 

svobody a demokracie, záruka dodržování lidských práv a svobod, politická stabilita). 

3.3.2 Podpora rozšíření EU

V roce  2000  podporovalo  rozšíření  44  % respondentů  ze  zemí  EU,  35  % bylo  proti. 

Největšími zastánci rozšíření byli Řekové (70 % dotázaných), Italové (59 %) a Španělé (55 

%). Nejvíce odpůrců mělo rozšíření v Rakousku a Francii (50 % dotázaných) a Německu 

(43 %). Nejvíce nerozhodnutých bylo ve Velké Británii (33 %) [14, 21].
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Graf č. 3: Podpora rozšíření EU v členských státech
(Upraveno dle: Evropská komise. Eurobarometer č. 54, č. 55) [14, 15]
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3.4 Komunikační strategie Evropské komise pro 
rozšíření

Na žádost  Evropského  parlamentu  [23]  navrhla  Evropská  komise  v červnu  2001 nový 

rámec  pro  aktivity  týkající  se  informační  a  komunikační  politiky  Evropské  unie  [24]. 

Dokument  obsahoval  návrhy  nových  nástrojů  a  možností  spolupráce  mezi  evropskými 

institucemi  i  mezi  členskými  zeměmi  EU  umožňující  spoluvytvářet  co  nejjednodušší, 

decentralizovanou informační politiku. 

Komunikační  strategie  pro rozšíření vznikla z iniciativy komisaře pro rozšíření Güntera 

Verheugena a tehdejší komisařky pro vzdělávání a kulturu Viviane Redingové (současné 

komisařky  pro  informační  společnost  a  média).  Stalo  se  tak  brzy  po  jmenování  nové 

Komise pod vedením Romana Prodiho (předsedou v letech 1999–2004).

Komisař Verheugen v souvislosti s představením strategie uvedl:  „Sjednocení kontinentu  

je klíčovou strategickou prioritou, která se nesmí omezit pouze na úzký okruh vyjednavačů,  

ale  musí  být  vysvětlena  širokému okruhu lidí  při  získání  jejich  podpory.  Komunikační  

strategie  schválená  EK  musí  umožnit  občanům  členských  států  i  kandidátských  zemí  

pochopení důvodů rozšíření, jeho výhod a rovněž i jeho problémů.“  Viviane Redingová 

prohlásila, že „přijetí zemí střední a východní Evropy do EU vzbuzuje očekávání i obavy.  

Informační a komunikační kampaň EK usiluje o objektivní informování evropských občanů 

s uvedením důvodů pro vše, co je v sázce a co lze od rozšíření očekávat. Vyzývám proto  

všechny občany, aby se těchto diskusí účastnili“ [25].

Předseda  komise  Romano  Prodi  při  představování  programu  Evropskému  parlamentu 

v únoru  2000  prohlásil:  „Musíme  přesvědčit  veřejné  mínění  v členských  státech,  že 

rozšíření není jen nepříjemnou nezbytností, ale jedinečnou historickou příležitostí, která je  

v našem společném politickém a ekonomickém zájmu“ [26]. 

3.4.1 Hlavní cíle strategie

Hlavním cílem komunikační strategie [27] bylo uspokojit potřebu informovanosti, zajistit 

snadnou  dosažitelnost  objektivních  informací,  vyvolat  dialog  s občany  a  předejít 

nepochopení procesu rozšíření mezi evropskou veřejností.  Občanům přistupujících zemí 

měla  poskytnout  informace  o přípravách  jejich  země  na  vstup  do  EU,  obeznámit  je 

s výhodami a nevýhodami integrace a připravit je na kvalifikované rozhodnutí v referendu, 

jež  mu  bude  předcházet.  Stanovené  cíle  měly  zmírnit  obavy  z možných  negativních 
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dopadů,  zvýšit  povědomí  veřejnosti  o rozšíření  a  získat  její  podporu  během  procesu 

vyjednávání. 

Cílem ve vztahu k členským státům bylo:

 sdělit veřejnosti důvody pro rozšíření včetně pravděpodobných dopadů a problémů,

 podporovat  dialog  na  všech  úrovních  společnosti  mezi  politickou  sférou 

a veřejností o problémech rozšíření,

 poskytovat informace o kandidátských zemích a tak podporovat vzájemné 

porozumění

Cílem ve vztahu ke kandidátským zemím bylo:

 zlepšit veřejné povědomí o pochopení Evropské unie,

 vysvětlit důsledky rozšíření pro každou zemi jednotlivě,

 vysvětlit vazby mezi postupem příprav na členství a pokrokem v jednání [28].

Občané členských zemí EU měli vědět, proč dochází k dalšímu rozšiřování, jaké země se 

stanou součástí Evropské unie, jak s nimi probíhají přístupové rozhovory a jak postupuje 

jejich příprava na členství. Dále měli být obeznámeni s dopady rozšíření jak na jejich zemi, 

tak  na  Evropskou  unii  (institucionální  reformy,  ekonomické  perspektivy  atd.),  včetně 

následků pro jednotlivé skupiny obyvatel  vyplývající  z těchto změn.  Zvláštní  pozornost 

byla  věnována regionům, jejichž obyvatelé  se následky rozšíření  považovali  za  nejvíce 

ohrožené (např. pohraniční oblasti)8.

Občanům přistupujících zemí měla být  vysvětlena podstata a cíle Evropské unie,  jejich 

politiky  a  aktivity.  Zdůrazněna  měla  být  její  otevřenost  novým  členům  a  příklady 

v minulosti přistupujících zemí, které z členství v Unii profitovaly,  vysvětleny měly být 

také vztahy mezi právními a administrativními aspekty, přípravami na členství a výsledky 

vyjednávání. 

3.4.2 Implementace strategie

Implementace  strategie  byla  založena  na  třech  principech:  decentralizaci,  flexibilitě 

a součinnosti  [29,  s.  4].  Informace  musely  být  adaptovány  tak,  aby  vyhovovaly 

8 Např. dokument Communication from the Commissin on the impact of enlargement on regions bordering 
candidate countries - community action for border regions. Dostupný z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0437:EN:HTML
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specifickým zájmům a potřebám občanů různých zemí, regionů a oblastí. Evropská komise 

sice měla povinnost poskytnout pravdivé, aktuální a ověřitelné informace a za jejich šíření 

taktéž  nesla  zodpovědnost,  nicméně  na  konci  celého  řetězce  předávání  informací  (tzn. 

nejblíže  veřejnosti)  stály  instituce  jednotlivých  zemí.  Flexibilita  strategie  měla  zaručit 

rychlou reakci na měnící se informační požadavky vznikající během dynamického procesu 

rozšíření.  Součinnost  strategie měla  zajistit  vzájemné  doplňování,  návaznost  a  zesílení 

jednotlivých aktivit Evropské komise, Evropského parlamentu, členských států i dalších 

angažovaných uskupení. 

Evropská komise, vzhledem k rozsáhlosti celého projektu rozšíření, dále vyzvala k většímu 

využívání moderních informačních technologií v komunikaci. EK se správně domnívala, 

že hlavními prostředky pro přenos informací budou především internet a televize. Jejich 

rychlost,  rozsah a nižší náklady budou účinnější než tradiční nástroje (letáky,  publikace 

atd.). Internetové stránky evropských institucí se měly stát uživatelsky přívětivější, měly 

být pravidelně aktualizovány a měly obsahovat nejrůznější interaktivní prvky podporující 

aktivní komunikaci ze strany uživatelů.

Evropská komise taktéž vyzvala jednotlivé komisaře, předsedu EK a ředitele Generálních 

ředitelství  EK,  aby  rozšíření  aktivně  podporovali  svými  osobními  návštěvami 

kandidátských zemí a ve svých projevech a prohlášeních se tomuto tématu věnovali.

3.4.3 Výzvy Evropské komise ke spolupráci

Dosavadní  průběh  a  návrhy  dalších  kroků  strategie  zveřejnila  Evropská  komise 

v dokumentu  Explaining  Europe´s  Enlargement.  Dle  EK  vyžadovalo  rozšíření  v tak 

velkém  měřítku  komunikační  strategii  na  několik  let  dopředu.  Stávající  občané  EU 

i kandidátských  zemí  museli  být  neustále  informováni,  z důvodu  zajištění  jejich 

spoluúčasti a podpory v procesu rozšiřování [30, s. 2].

K úspěšnému dokončení projektu měly vést následující kroky:

1. spolupráce s vládami – vlády měly hrát hlavní roli při šíření informací o rozšíření 

EU mezi svými občany; měly podporovat a rozvíjet partnerství založené na diskusi,

2. spolupráce s občanskou společností – úspěšná komunikační strategie  vyžadovala 

otevřenou  diskusi  na  všech  úrovních  společnosti;  nutné  bylo  rozvíjet  sítě 

neziskových organizací uvnitř jednotlivých států i mezi nimi,
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3. závazek  srozumitelnosti  a  otevřenosti –  informace  o  předvstupním vyjednávání, 

předvstupní strategii a kandidátských zemích měly být na internetu  zveřejňovány 

intenzivněji za účelem podpory veřejné debaty,

4. průběžné  informování –  veřejnosti  měly  být  neustále  potvrzovány  přínosy 

stávajících členských zemí EU i nově přistupujících,

5. referenda –  s vývojem  ve  vyjednávání  o přistoupení  mělo  být  stále  snadnější 

identifikovat otázky, na které se měla kampaň během referend zaměřit - jako např. 

otázky svrchovanosti státu, národní a kulturní identity nebo finanční a zemědělská 

témata.  Proto  měla  být  strategie  dostatečně  flexibilní,  aby  mohla  reagovat  na 

regionální rozdílnosti.

Evropská  komise  vyzvala  vlády  kandidátských  zemí,  aby  svým  občanům  zajistili 

dostupnost objektivních vysvětlujících informací, podle kterých by měla každá osoba či 

subjekt  možnost  zorientovat  se  v evropské  problematice  a  učinit  si  na  celou  záležitost 

vlastní názor. Dále vyzvala k vyvolání otevřené široké diskuse, jež zamezí případnému 

vzrůstu  negativních  hlasů,  zvyšující  mezi  veřejností  obavy  ze  začlenění  do  Unie. 

Rozhovorů, probíhajících na všech úrovních veřejného sektoru, se měli účastnit ministři, 

poslanci  Evropského parlamentu,  zastupitelé  vládních i  nevládních politických institucí, 

hromadné sdělovací prostředky, zájmové skupiny, občanská sdružení, podnikatelé i řadoví 

občané.  Veřejnost  měla  být  průběžně  informována  o  dosažených  výsledcích  ve 

vyjednávání  a  o  průběhu celého rozšiřovacího  projektu,  tzn.  občané  měli  mít  možnost 

vzájemně  porovnávat  pokrok  s ostatními  přistupujícími  zeměmi.  Informování  mělo 

probíhat průběžně, aby se zamezilo ztrátě pozornosti občanů, což by se mohlo negativně 

odrazit na účasti v plánovaných referendech.

Rozšíření  EU  (společně  s budoucností  Evropské  unie,  otázkami  svobody,  bezpečnosti 

a spravedlnosti a rolí EU ve světě) bylo definováno jako jedno ze čtyř prioritních témat i 

v dokumentu Informační a komunikační strategie Evropské Unie [31] z října 2002. Komise 

v tomto dokumentu navrhla co nejpřesněji stanovit data rozšíření (kdy se konkrétní země 

stane členem) a při předávání zpráv uvádět budoucí příležitosti a přínosy pro celou EU. 

Předávané,  jasně  strukturované  informace  měly  být  adresovány  specifickým  cílovým 

skupinám. Bylo nutné odlišit adresování informací příjemcům, kteří již jsou do určité míry 

obeznámeni  s  evropskou  problematikou  a  dále  se  o  ni  zajímají,  a  těm,  kteří  se  o  ni 

nezajímají, a jejich informovanost je nízká.

31



Široká  diskuse  o  politickém  uspořádání  Evropy  vyžadovala  spoluúčast  národních 

parlamentů,  zájmových  skupin,  univerzit,  škol  a  ostatních  vzdělávacích  institucí. 

K podpoře zvýšení znalosti  o otázkách evropské integrace byl  na vysokoškolské úrovni 

zaveden Program Jean Monnet podporující výuku a výzkum otázek evropské integrace 

na vysokých školách a vyvolávající diskuse a úvahy o Evropě. Pomocí tohoto programu 

docházelo  např.  k podpoře  meziuniverzitní  spolupráce  a  ustanovení  nadnárodních 

výzkumných skupin.

3.4.4 Financování strategie

Snaha Evropské komise aplikovat co nejrychleji jednotlivé kroky v praxi byla pozdržena 

Evropským parlamentem9,  který odložil  schválení  jejího  rozpočtu  až  do poloviny  roku 

2001. V letech 2000-2006 činily celkové náklady na informační a komunikační strategii 

pro  rozšíření  146,75  milionů  eur.  V členských  státech  byla  hrazena  z informačního 

programu  PRINCE  (Programme  d´information  du  citoyen  européen)  a  bylo  na  ni 

vyčleněno 57,9 milionů eur. Téměř stejná částka (59,15 milionů eur) byla vynaložena na 

provádění  strategie  v kandidátských  zemích.  Zbylých  29,7 mil  eur  připadlo  na  aktivity 

bruselských institucí [25]. 

V kandidátských  zemích  byla  hrazena  v rámci  poskytované  předvstupní  pomoci.  Tyto 

cílené  aktivity  podporovaly  snahu  ekonomicky  slabších  zemí  o  politické,  hospodářské 

a institucionální  reformy.  Evropská  unie  si  byla  vědoma  náročnosti  svých  požadavků, 

a proto  sama  pomáhala  tyto  změny  uskutečňovat  finančními  dotacemi  i  konzultační 

činností.  Program  PHARE10 zahrnoval  opatření  pro  budování  institucí,  k podpoře 

hospodářské  a  sociální  soudržnosti.  Program  ISPA11 poskytoval  investice  v oblasti 

životního prostředí  a dopravy.  Program SAPARD12 byl  zaměřen  na rozvoj  zemědělství 

a venkova [29].

3.4.5 Aktivity dalších institucí

Kromě činnosti Evropské komise se informační osvětou a poradenskou činností zabývaly 

i další  instituce.  Hlavní  činností  Evropského  parlamentu  při  procesu  rozšiřování  bylo 

monitorování vyjednávacího procesu a přijímání rezolucí. Vedle těchto aktivit na politické 

9 Obě instituce řešili vzájemný spor týkající se účetní uzávěrky rozpočtu EU za předchozí období.
10 Poland and Hungary Assistance for Restructuring of their Economies; fond založen v roce 1989.
11 Instrument for Structural Policie for Pre-Accession
12 Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development

32



úrovni však stála i důležitá práce Výborů pro zahraniční věci,  lidská práva, bezpečnost 

a obranu  a  Společného  výboru  přidružení  (zástupci  EP  a  parlamentu  členské  země). 

Taktéž docházelo ke spolupráci s národními parlamenty kandidátských států a setkávání 

předsedy EP13 s čelními představiteli národních parlamentů.

Vlastní  informační  kampaň  rozvíjela  i  mezinárodní  organizace  Evropské  hnutí14 

podporující  přímá  setkání  mezi  občany  členských  a  kandidátských  zemí.  Kampaň 

probíhala v jedenácti členských zemích od října 2003 do října 2004 a pod heslem „enlarge 

your  knowledge“  se  snažila  prostřednictvím  více  než  stovky  aktivit  rozšířit  povědomí 

o životě  v Evropské  unii.  Mezi  tyto  aktivity  patřilo  pořádání  mezinárodních  veřejných 

diskusí, konferencí, seminářů, letních škol, setkání studentů z různých zemí, rozhlasových 

a  televizních  pořadů  atd.  Na  svých  webových  stránkách15 prezentovala každý  měsíc 

podrobný profil  jedné z kandidátských  zemí,  odkazy na zásadní  dokumenty  týkající  se 

příprav na její začlenění, a odkazy na její vládní i nevládní instituce, univerzity,  tiskové 

kanceláře, turistické a kulturní instituce a další důležité organizace.

3.5 Akční plány eEUROPE a eEUROPE+

Východní  rozšiřování  EU probíhalo  v období  Lisabonské  strategie16,  jejíž  součástí  byl 

Akční  plán  eEurope  2002 [32]  přispívající  k rozvoji  informační  společnosti17.  Nové 

technologie,  komunikační  sítě,  mobilní  a  multimediální  služby  přispěly  k lepšímu 

a rychlejšímu  šíření  informací  o  EU.  Rozvíjející  se  nová  prostředí  poskytla  přístup 

k informačním a komunikačním nástrojům přinášejících další příležitosti k začlenění se do 

společnosti.  Každý  člověk  získal  možnost  jednodušeji  a  rychleji  získávat  informace, 

zapojit se do probíhajících diskusí či tyto diskuse sám vyvolávat.

Ze šetření za období duben – květen 2001 ohledně využívání zdrojů informací o Evropské 

unii však vyplývá, že lidé nadále preferovali spíše tradiční masové sdělovací prostředky - 

televizi, denní tisk a rozhlas. Internet jako hlavní zdroj evropských informací využívalo jen 

12 % respondentů. [15, s. 70].

13 V období 1999-2002 stál v čele Francouz Nicole Fontaine, v obodobí 2002-2004 Ir Pat Cox.
14 Dostupný z WWW: <http://www.europeanmovement.org>
15 Dostupný z WWW: <http://www.european-movement.org/enlargement/>
16 Představena v roce 2000 na zasedání Evropské rady v Lisabonu. Cílem strategie bylo učinit z Evropské 
unie nejkonkurenceschopnější a dynamickou ekonomiku založenou na znalostech.
17 Zveřejněn v červnu 2000 na zasedání Evropské rady ve Feiře. Dostupný z: 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/documents/archiv_eEurope2002/actionplan_en.pdf
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Graf č. 4: Preferovaný zdroj získávání informací o EU
(Zdroj: Evropská komise. Eurobarometer č. 55) [15, s. 70]

Kandidátské  země  s přispěním  Evropské  komise  připravily  k podpoře  informační 

společnosti  společný  Akční  program  eEurope+18.  Cílem iniciativy  bylo  „...plně  využít  

příležitostí,  které  nabízí  informační  společnost  a  vyhnout  se,  pokud  jde  o  přístup  

k informačním  technologiím,  dalšímu  vzdalování  se  EU“ [33].  Kromě  společných  cílů 

s plánem  eEurope (levnější, rychlejší a bezpečnější internet, investice do lidí a znalostí, 

podpora  využívání  internetu)  byl  stanoven  ještě  speciální  cíl  pro  kandidátské  země: 

urychlit realizaci základních stavebních prvků informační společnosti.

3.6 Informování sdělovacích prostředků

Zásadním  článkem  informačního  a  komunikačního  řetězce  byly  národní  hromadné 

sdělovací  prostředky.  Klíčové  dokumenty,  tiskové  zprávy a  další  propagační  tiskoviny 

institucí  musely  být  rychle  a  snadno  přístupné.  Taktéž  vzrůstala  důležitost  tiskových 

mluvčí  jednotlivých  institucí,  kteří  museli  být  médiím  pro  zprostředkování  aktuálních 

informací kdykoliv k dispozici.

Média,  jakožto mocný nástroj  prezentující  jednotlivá témata  veřejnosti,  zvyšovala  míru 

informovanosti, avšak taktéž svými postoji určovala směr, ovlivňovala názory a formovala 

vnímání politických témat. Lidé mají obecně tendenci přiznávat většinu negativních vlivů 

18 Vyhlášen na summitu EU v Goteborgu v červnu 2001.  
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„cizím“,  nedomácím  uskupením  (v  tomto  případě  nadnárodní  bruselské  politice) 

a jakákoliv negativní zpráva z médií je v tomto postoji ještě více ujistila.

V médiích se v souvislosti  s informováním o domácích záležitostech stále častěji začaly 

objevovat  charakteristiky proevropský,  antievropský,  euroskeptický,  europesimistický,  

eurooptimistický  či eurofobní.  A  sama  média,  především  tištěná  periodika,  začala  být 

těmito termíny, vzhledem k jejich postoji při informování o Evropské unii, označována. 

Média se ve svých tématech věnovala převážně politickým záležitostem, především aktu 

začlenění do Evropské unie. Většina médií zprostředkovávala pouze nekomplexní pohled 

na celou problematiku. O konkrétních dopadech, které postihnou každodenní život občanů 

či  jaké  změny  čekají  podnikatele,  referoval  málokdo.  Informování  bylo  navíc  často 

mlhavé,  nekonzistentní,  někdy dokonce nekvalifikované. Televizní a rozhlasové pořady, 

závislé na požadavcích moderních vysílacích formátů, zkracovaly čas určený mluvenému 

slovu.  Nejsledovanější  zpravodajské  či  publicistické  televizní  pořady  přinášely  témata, 

která zajímají každého, nikoho příliš neznepokojí či dokonce donutí k přemýšlení. Prostor 

pro hlubší smysluplné debaty s objektivními komentáři byl nedostatečný.

3.7 Vstup kandidátských zemí do EU

V posledním  průzkumu  veřejného  mínění  v zemích  střední  a  východní  Evropy  před 

rozšířením Evropské unie z jara 2004 vidělo členství jako přínos 43 % dotázaných, 16 % 

mělo zcela opačný názor a 33% nevědělo, zda bude členství dobré či špatné. Ačkoliv počet 

příznivců stále převažoval, byl za období 12 měsíců zaznamenán jejich výrazný pokles o  

15 % [34, s. 185].

Vývoj veřejného mínění od roku 2000 nedosahoval významných změn. Počet příznivců 

průběžně  mírně  stoupal,  až  ke  svému  vrcholu  na  jaře  2003.  Avšak  příznivé  tendence 

netrvaly dlouho a v dalších dvou pololetích následoval pokles. Výsledkem byla situace, 

kdy  poprvé  během celého  procesu  pátého  rozšíření  byli  obyvatelé  přistupujících  zemí 

méně  nadšeni  z členství  v EU  než  obyvatelé,  kteří  se  životem  ve  společenství  měli 

dlouholeté zkušenosti (občané EU15 = 48% pro členství). U zemí, jež se měly stát členy až 

při příštích etapách rozšíření (Bulharsko, Rumunsko, Turecko) zůstával počet příznivců 

nadále vysoký (70 %).
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Graf č. 5: Podpora členství v EU
(Upraveno dle: Evropská komise. Eurobarometer č. 61) [34, s. 186]

Průzkumy veřejného mínění těsně před formálním rozšířením EU probíhaly i v členských 

státech. Dva měsíce před tímto aktem souhlasilo s rozšířením 42 % respondentů ze zemí 

evropské patnáctky,  téměř stejný počet (39 %) byl proti a zbylých 19 % se nedokázalo 

rozhodnout.  Podpora  rozšíření  Unie  tak  od  podzimu  2003  klesla  o  5  %.  Největšími 

podporovateli rozšíření byly Řekové (66 % pro), na opačném konci stáli Němci (28 % pro) 

[34,  s.  133].  Německý eurokomisař  Günter  Verheugen v této  souvislosti  vyslovil  přání 

uspořádat v Německu referendum o rozšíření EU. Ačkoliv byl za tento krok kritizován, 

úmyslem bylo spíše získání hlasů ve prospěch rozšíření.

Zdali  dokázaly  informační  kampaně  vzbudit  zájem  veřejnosti  o  evropské  záležitosti, 

případně změnit jejich názor se mělo ukázat během jejich hlasování v referendech. Unijní 

právo  nepodmiňuje  vstup  do  Evropské  unie  souhlasem  občanů,  uspořádání  byla  plně 

v kompetenci jednotlivých států. Možnost vyjádřit svůj názor ohledně vstupu měli občané 

většiny přistupujících zemí.  Pouze na Kypru se referendum nekonalo, o vstupu rozhodl 

svým jednomyslným hlasováním parlament.

Z předchozích  výsledků  veřejných  mínění  bylo  možno  očekávat  kladný  výsledek. 

Problémem bylo spíše přesvědčit občany, aby se referend vůbec zúčastnili [35]. Referenda 

se konala od března do září 2003, vždy až po podepsání Smlouvy o přistoupení. Datum 

bylo  povětšinou  vybráno  s ohledem  na  pravděpodobnost  kladného  výsledku,  přičemž 
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nejvíce proevropské státy šly na řadu jako první [36, s. 161]. Nejvyšší zájem voličů byl na 

Maltě  (91  %),  naopak  v Maďarsku  nehlasovala  ani  polovina  oprávněných  obyvatel. 

Odpůrci  vstupu  měli  patrně  pocit,  že  o  budoucnosti  země  bylo  již  rozhodnuto  dříve 

politickou elitou a  že v případě odmítavého postoje občanů by brzy našli jinou cestu, jak 

se do EU začlenit. Namísto hlasování proti, se referenda vůbec nezúčastnili. 

Země
Datum referenda 

(2003)
Volební účast (%)

Výsledek referenda

pro (%) proti (%)

Malta 8. 3. 91,0 53,65 46,35

Slovinsko 23. 3. 60,3 89,61 10,39

Maďarsko 12. 4. 45,6 83,76 16,24

Litva 10. – 11. 5. 63,4 91,07 8,93

Slovensko 16. – 17. 5. 52,2 93,72 6,28

Polsko 7. – 8. 6. 58,9 77,45 22,55

Česká republika 13. – 14. 6. 55,2 77,33 22,67

Estonsko 14. 9. 64,0 66,83 33,17

Lotyšsko 20. 9. 72,5 67,47 32,53

Kypr – – – –

Tab. č. 1: Referenda o vstupu do EU (kandidátské země)
(Zdroj: FIALA, PITROVÁ. Evropská referenda) [37]

V některých  zemích  byla  volební  kampaň,  publikování  výzkumů  veřejného  mínění  či 

předběžných  výsledků  hlasování  v době  referend  zákonem  zakázána.  Těmto  akcím  se 

přesto většinou nepodařilo zabránit. Výsledky hlasování lidu splnily předchozí prognózy a 

všech  deset  kandidátských  zemí  zamířilo  do  Evropské  unie.  Avšak  bez  přehnaného 

nadšení a  hlasitých oslav. 
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4 HLAVNÍ  PRINCIPY  A  TRENDY  V OBLASTI 
INFORMOVÁNÍ  OBČANŮ  O  OTÁZKÁCH  EVROPSKÉ 
INTEGRACE

Při  aplikaci  práva  Evropské  unie  mohou  často  nastat  situace,  kdy  jsou  pravomoci 

Společenství  nedostatečné  pro  dosažení  stanovených  cílů.  Proto  byly  do  evropské 

legislativy  implementovány  principy,  které  umožňují  účelněji  reagovat  na  požadavky 

občanů,  respektují  suverenitu  a  identitu  členských  států  Unie  a  napomáhají  udržování 

demokracie.  Přispívají  k provádění  politiky  blíže  občanům  a  účelnějšímu  plnění 

očekávaných úkolů. Hlavními principy jsou princip subsidiarity, princip proporcionality,  

princip otevřenosti a průhlednosti. Jedná se o efektivní nástroje moderní administrativy 

zvyšující důvěru veřejnosti v nadnárodní instituce [38, 39].

4.1 Princip subsidiarity

Podstatou principu subsidiarity je přijímání opatření nižšími správními jednotkami, které 

mohou lépe a snadněji řešit záležitosti bezprostředně se dotýkající občanů. Při dodržování 

této zásady dochází ke sdílení či přesunu rozhodovacích kompetencí na nižší jednotky tj. 

národní, regionální nebo lokální úroveň, avšak s neporušenou vazbou na jednotky vyšší. 

Přidělené  pravomoci  nižších  administrativních  jednotek  přinášejí,  vzhledem  k místním 

podmínkám, efektivnější rozhodování.

Snahu o stanovení co nejefektivnějšího rozhodování lze nalézt  v pramenech primárního 

práva již od počátku formování evropských společenství.  Článek 5  Smlouvy o založení  

Evropského  společenství  uhlí  a  oceli z  roku  1951  stanovil  pravomoc  subsidiární 

intervence:  „Instituce  Společenství  budou  vykonávat  aktivity  s minimálním  zásahem 

administrativního aparátu a v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami.“ [40, s. 10]. 

V článku 235 Závěrečného aktu mezivládní konference o společném trhu a Euroatomu 

z roku  1956 bylo  stanoveno: „Ukáže-li  se,  že  k dosažení  některého  z cílů  Společenství  

v rámci společného trhu je nezbytná určitá činnost Společenství, a tato smlouva mu k tomu 

neposkytuje  nezbytné  pravomoci,  přijme  Rada  na  návrh  Komise  a  po  konzultaci  se  

Shromážděním jednomyslně vhodná opatření“ [41, s. 75].

Základní  principy  subsidiarity  byly  definovány  ve  zprávě  [42]  Evropské  komise  ze 

zasedání Evropské rady v Edinburghu v prosinci 1992.  Princip se poté v článku 5 stal 
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součástí  Smlouvy  o  Evropské  unii: „V  oblastech,  které  nespadají  do  jeho  výlučné 

působnosti,  vyvíjí  v souladu  se  zásadou  subsidiarity  Společenství  činnost  jen  tehdy  a  

potud, pokud cíle navrhované činnosti nemohou být uspokojivě dosaženy členskými státy  

a mohou  být  z  důvodů  rozsahu  a  účinků  navrhované  činnosti  lépe  dosaženy  

Společenstvím. Činnost Společenství nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení  

cílů této smlouvy“ [43].

Zásady  subsidiarity  a  proporcionality  jsou  součástí  i  druhého  protokolu  Lisabonské 

smlouvy: smluvní  strany  vyjadřují  přání,  aby  „rozhodnutí  byla  přijímána  nejblíže  

občanům Unie“. Podle článku 2 tohoto protokolu má Evropská komise před předložením 

návrhu  legislativního  aktu  provést  rozsáhlé  konsultace,  které  musí  „případně  přihlížet  

k regionálnímu a místnímu rozměru zamýšlené činnosti“ [44].

Velký důraz na dodržování principu subsidiarity klade především Výbor regionů, jehož 

hlavním úkolem je  zastupovat  zájmy  a  potřeby  evropských  regionů  a  jejich  obyvatel. 

Výbor může ke každé problematice, dotýkající se místní nebo regionální úrovně, zaujímat 

stanoviska  po  konzultacích  s Evropskou  komisí,  případně  z vlastní  iniciativy.  Od října 

2005 je pro sledování zásady subsidiarity zavedena kontrolní síť v podobě interaktivních 

internetových  stránek19.  Pokroky při  aplikaci  principu  subsidiarity  jsou  každoročně  (od 

roku 1985)  shrnovány do  zprávy  Zlepšování  zákonodárství  (Better  lawmaking),  kterou 

Evropská komise připravuje pro Evropskou radu a Evropský parlament.

4.2 Princip proporcionality

Princip  subsidiarity  je  úzce  svázán  s  principem  proporcionality.  V oblasti  evropského 

práva se jedná o vymezení  pravomocí  Evropského společenství  vůči členským státům. 

Tato  zásada  má  zaručit  respektování  rovnováhy  mezi  právy  jednotlivých  institucí. 

Vyjádřena  byla  v Protokolu  o  použití  principů  subsidiarity  a  proporcionality [45] 

připojenému k  Amsterodamské smlouvě: "činnost Společenství nepřekročí rámec toho, co 

je nezbytné pro dosažení cílů této Smlouvy". Evropské společenství tedy může jednat v 

oblasti sdílených kompetencí pouze za předpokladu, že sledovaného cíle nelze dosáhnout 

efektivněji  prostřednictvím  legislativních  nařízení  jednotlivých  členských  států,  a  má 

zároveň za úkol zvážit, jaké prostředky jsou k dosažení cíle adekvátní [46].

19 Subsidiarity monitoring network. Dostupný z WWW: http://subsidiarity.cor.europa.eu/
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4.2.1 Decentralizovaná informační politika

V souvislosti  s  uplatňováním  informační  politiky  EU  plní  principy  subsidiarity 

a proporcionality  důležitou  roli.  Při aplikování  decentralizované  strategie  dochází 

k přesunu  kompetencí  na  nižší  správní  jednotky,  které  se  lépe  a  rychleji  přizpůsobují 

specifickým podmínkám jednotlivých regionů. Evropské instituce se tak prostřednictvím 

místních administrativ  dostávají do přímého kontaktu s občany,  zohledňují jejich zájmy 

a plní  jejich  požadavky.  Decentralizovaná  informační  politika  je  prováděna 

prostřednictvím  zastoupení Evropské komise a  kancelářemi Evropského parlamentu 

v jednotlivých  zemích  EU.  Blízká  spolupráce,  koordinace  aktivit  a  výměna  informací 

zvyšují účinnost jednotlivých projektů a dokážou pružněji reagovat na aktuální problémy 

a nová témata. 

Informační střediska pomáhají občanům zodpovídat otázky týkající se evropských témat 

a členství jednotlivých zemí v EU, podporují diskusi o evropských záležitostech a stávají 

se tak nástrojem zpětné vazby.

K poskytování informací co nejblíže občanům byla vytvořena síť národních a regionálních 

informačních  center  Europe  Direct20,  koordinovaných  Evropskou  komisí  a  nezávislá 

uskupení Team Europe, tvořena odborníky jmenovanými zastoupeními Evropské komise 

v jednotlivých členských státech. Evropská komise se podílí na financování, technickém 

a dokumentačním zajištění  informačních  center  Europe  Direct,  řízena  jsou  však  místní 

samosprávou (např. úřadem, knihovnou, informačním centrem).

Centra  Europe  Direct  poskytují  informace  při  osobním  setkání,  zodpovídají  dotazy 

prostřednictvím  elektronické  pošty  či  bezplatné  telefonní  linky.  E-mailová  služba 

zodpovídání dotazů byla  Evropskou komisí  zahájena již v roce 1996, v rámci  iniciativy 

„Občané na prvním místě“21. Zodpovídání telefonických dotazů je zavedenou službou již 

od roku 1998, kdy bylo v Cardiffu (na základě iniciativy britského premiéra Tony Blaira 

a tehdejšího  předsedy  Evropské  komise  Jacques  Santera)  zprovozněno  první  tzv.  „call 

centrum“.  V  dubnu  2000  již  byla  služba  k dispozici  občanům  v patnácti  tehdejších 

členských státech [47].

V roce 2008 tvoří tuto celoevropskou síť 475 poboček ve všech zemích EU a dotazy jsou 

zodpovídány v kterémkoliv z 23 úředních jazyků EU. Obecné otázky jsou zodpovídány 

okamžitě,  složitější  dotazy jsou  operátory předávány odborníkům v příslušné  oblasti  či 

20 Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/europedirect/>
21 
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specializovaným službám.  V určitých  případech  jsou uživatelé  rovněž odkázání  na jiné 

zdroje  informací  a  poradenství  EU na  národní,  regionální  nebo místní  úrovni.  Činnost 

středisek  není  omezena  jen  na  zodpovídání  dotazů.  Mezi  další  aktivity  patří  např. 

poradenská  činnost  ohledně  možnosti  financování  ze  zdrojů  EU,  pořádání  seminářů, 

vzdělávacích programů, přednášek pro žáky a studenty [48].

Součástí  informační  sítě  Europe  Direct  jsou  i  Evropská  dokumentační  střediska. 

Umístěna  jsou  většinou  na  akademické  půdě,  v rámci  univerzit  nebo  institucí  vyššího 

vzdělávání.  Vysokým  školám  pomáhají  rozvíjet  výuku  a  výzkum  v oblasti  evropské 

integrace. Uživatelům je k dispozici přístup do elektronických zdrojů a rozsáhlá nabídka 

tištěných publikací a dalších tiskových materiálů, průběžně dodávaných Evropskou komisí. 

V současné době je v provozu v rámci EU 366 středisek a dalších 138 středisek v ostatních 

zemích [49].

4.3 Princip otevřenosti a průhlednosti

V článku  A  Amsterodamské  smlouvy (Smlouvy  o  založení  Evropského  společenství) 

z roku 1997 je uvedeno: „Tato Smlouva je novou etapou utváření stále užšího svazku mezi  

národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanovi.“ 

[50,  s.  73].  Ve  Smlouvě  z Nice z roku  2001  byla  zdůrazněna  „nezbytnost  zdokonalit  

a trvale  zajistit  demokratickou  legitimitu  a  průhlednost  Unie  a  jejích  orgánů,  aby  je  

přiblížila  občanům  členských  států.“ [51,  s.  83].  Článek  I-50  Smlouvy  o  Ústavě  pro 

Evropu z roku 2004 vyžaduje průhlednost jednání orgánů, institucí a jiných subjektů Unie: 

„S cílem podpořit  řádnou správu a zajistit  účast  občanské společnosti  jednají  orgány, 

instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji“ [52, s. 57].

Otevřenou  činnost  institucí  lze  chápat  z hlediska  vnitřního  fungování  Unie  (utváření 

jednotného  vnitřního  trhu,  svoboda  projevu,  volný  pohyb  zboží,  osob a  kapitálu)  i  ve 

smyslu její vnější politiky (odstraňování bariér při obchodu se třetími zeměmi). Dostatečná 

otevřenost by se měla projevovat spoluprací a partnerstvím s ostatními aktéry při tvorbě 

veřejných rozhodnutí. Jednotlivé instituce si těmito kroky zvyšují svoji účinnost a zajišťují 

legitimitu svých kroků.

Reakcí na vzrůstající nedůvěru veřejnosti v politiku prováděnou evropskými institucemi na 

konci 90. let  bylo vydání  Bílé knihy o evropské správě věcí veřejných [53] z července 

2001. Evropská komise tímto dokumentem vyzvala k nutným reformám, jež musí nastat 
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ještě  před  úpravami  zakládajících  smluv.  Evropská  komise  zdůraznila  nutnost  aktivní 

komunikace  institucí  s  členskými  státy  o  plánovaných  činnostech  a  přijímaných 

rozhodnutí.  Regionální  vlády  a  občanské  společnosti  by  se  měly  více  podílet  na 

rozhodovacím procesu (např. formou konzultací). Co nejotevřenější činnost všech orgánů 

měla přispět k důvěryhodnosti institucí veřejné správy. Ty by ve své komunikaci s okolím 

měly  používat  přístupný  a  srozumitelný  jazyk  pochopitelný  pro  širokou  veřejnost. 

Základem dobré administrativy se mělo stát dodržování pěti principů:

• otevřenost – komunikace, informování o činnostech a rozhodnutí EU,

• spoluúčast – účast všech zúčastněných stran při utváření politiky (od návrhů 

opatření až po jejich implementaci),

• odpovědnost – zřetelné role institucí v legislativním a výkonném procesu,

• efektivita rozhodování – účelné a včasné rozhodování, vhodným způsobem a na 

nejvhodnějším stupni administrativy,

• soudržnost – vzrůstající význam souvislého a srozumitelného rozhodování při 

nárůstu rozdílností vznikajících z rozšiřování EU.

4.3.1 Přístup k dokumentům a informacím

Bílá  kniha  o  evropské  správě  věcí  veřejných se  stala  základem dalších  iniciativ  např. 

definování  pravidel  pro  přístup  k dokumentům  a  informacím evropských  institucí. 

V prosinci  2001  vstoupilo  v platnost  Nařízení  1049/2001 [54] umožňující  veřejnosti 

přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské Komise.  Nařízení 

stanovilo základní principy a pravidla pro zpřístupňování dokumentů ve shodě s článkem 

255 Smlouvy o Evropské Unii. K dispozici měly být nejen dokumenty vydané institucemi, 

ale  i  dokumenty,  které  jim  byly  adresovány.  Zajištěn  měl  být  co  nejširší  přístup 

k informacím prostřednictvím rejstříku dokumentů nebo na základě podané žádosti. Žádost 

o  nahlédnutí  do  dokumentu  musela  být  podána  v jakékoliv  písemné  formě  (vč. 

elektronické),  v jednom z jazyků dle článku 314  Smlouvy o Evropské Unii (stanovující 

zásadu  mnohojazyčnosti)  a  to  takovým  způsobem,  který  umožnil  jasně  rozpoznat 

požadovaný dokument.  Důvod žádosti  nemusel  být  uváděn.  Občanům měly  být  taktéž 

poskytnuty  informace  o  tom,  jak  a  kde  žádosti  podávat  (článek  6). Žadatel  měl  být 

nejpozději  do 15 pracovních  dní  po registraci  žádosti  obeznámen  s  udělením souhlasu 

k přístupu k dokumentu, případně se zamítnutím jeho žádosti  (článek 7).  Každé instituci 

vznikla  povinnost  vytvářet  rejstříky dokumentů  s možností  online přístupu  (článek  11). 
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Pokud nebylo možné získat dokument přímo pomocí rejstříku, měl být záznam opatřen 

lokací dokumentu. Všechny významné dokumenty (návrhy Komise, rámcová rozhodnutí, 

dohody, aj.) měly být taktéž publikovány v Úředním věstníku Evropské unie (článek 13).

Návrh  Bílé  knihy  též  uvedl  případy,  kdy  má  instituce  právo  požadovaný  dokument 

k nahlédnutí  neposkytnout.  Zpřístupnění  některých  dokumentů  mohlo  být  zamítnuto 

v rámci ochrany:

• veřejných  zájmů  (ohrožení  bezpečnosti,  vojenské  záležitosti, 

mezinárodní  vztahy,  finanční  a  ekonomické  strategie  Unie nebo členských 

států), 

• soukromých zájmů (ochrana osobních dat), 

• komerčních zájmů (fyzických i  právnických osob, ochrana duševního 

vlastnictví),

• soudních řízení, 

• inspekcí, vyšetřování a auditů.

Každá  instituce  taktéž  mohla  odmítnout  zveřejnění  informací  pocházející  z  její  interní 

komunikace.

4.3.2 Archivy a knihovny Evropských institucí

Součástí  otevřené  politiky  evropských  institucí  se  stalo  i  uchovávání  a  především 

zpřístupňování archivních dokumentů mapujících dějiny sjednocené Evropy. Dle Nařízení  

354/1983 EEC a EURATOM [55] (později pozměněna Nařízením 1700/2003 [56]) vznikla 

všem institucím povinnost vést vlastní archiv a zpřístupňovat veřejnosti dokumenty starší 

30 let.  Historické archivy jsou financovány Generálním sekretariátem Evropské komise. 

Zpravovány a uchovávány jsou v depozitáři Evropského univerzitního institutu se sídlem 

ve  Florencii  a  záznamy  o  nich  jsou  zpřístupňovány  prostřednictvím  databáze 

EURhistAR22 a bibliografické databáze ARCHISplus23.

Informační činnost knihoven jednotlivých evropských institucí by nebyla možná bez jejich 

vzájemné blízké spolupráce. Seskupení knihoven evropských institucí EUROLIB24 usiluje 

o  zlepšení  profesionality  zaměstnanců  knihoven,  podporuje  rozvoj  meziknihovních 

22 Historical Archives of the European Union. Dostupný z WWW: 
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Eurhistar.shtml
23ARChives HIStoriques. Dostupný z WWW: 
http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm
24 Dostupný z WWW: http://www.eurolibnet.eu
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kontaktů,  podporuje akvizici  v rámci  sítě a další  spolupráci  při  bibliografické kontrole. 

Knihovny Evropské komise a jednotlivých Generálních ředitelství EK tvoří jednotnou síť 

RéseauBIB, bibliografické záznamy většiny dokumentů knihoven zastoupených v síti jsou 

přístupné pomocí společného katalogu ECLAS25 (on-line přístup od roku 1995). Zde jsou 

k  nalezení  materiály  týkající  se  evropské  integrace,  úřední  tisky  Unie,  dokumenty 

mezinárodních organizací, obchodní, akademické a vládní publikace, materiály týkající se 

členských  států  a články  z periodik.  Přehled  knihoven  generálních  ředitelství 

a dokumentačních  středisek  sítě  RéseauBIB  je  přístupný  pod  názvem  Docurama26. 

Současná  sbírka  Ústřední  knihovny  Evropské  komise27 zahrnuje  dokumenty 

s retrospektivou do roku 1958 (součástí  jsou dokumenty knihoven bývalých  nejvyšších 

výkonných orgánů Evropských společenství) [57, s. 47]. 

V roce  2003  podal  Generální  sekretariát  Evropské  komise  návrh  na  vytvoření 

interinstitucionální   knihovny,  jež  by  zaměstnancům  evropských  institucí  i  odborné 

veřejnosti  poskytovala  nejmodernější  služby.  Ačkoliv  byla  myšlenka  v roce  2004 

podpořena  předsedou  tehdejší  Komise  Romanem  Prodim  i  předsedou  evropského 

parlamentu Patem Coxem, nebyl tento projekt dodnes uskutečněn. 

Evropská  komise,  společně  s lucemburskou  vládou,  taktéž  podporuje  i  další  službu 

zpřístupňující  dokumenty věnované evropským záležitostem.  Multimediální  vícejazyčná 

virtuální  knihovna  European  Navigator28,  provozována  centrem  CVCE29 se  sídlem 

v Lucembursku,  poskytuje  pomocí  moderních  technologií  přístup  k  více  než  9000 

textovým,  zvukovým  i  obrazovým  dokumentům  o  historii  evropského  integračního 

procesu.  Cílem  tohoto  projektu  je  především  podpora  vzdělávání  a  výzkumu.  Kromě 

archivační funkce se jedná i o místo pro výměnu informací, zkušeností a zdrojů, jež mohou 

být přínosem pro širokou veřejnost.

4.3.3 Průhledná činnost Evropské unie

Vysoká  míra  průhlednosti  a  zodpovědné  chování  orgánů  Evropské  Unie,  průběžné 

zveřejňování  výsledků  jejich  činností,  poskytování  aktuálních  informací  a  informování 

o budoucích  plánech  zvyšuje  jejich  důvěryhodnost  v očích  veřejnosti  a  přispívá  tak 

k prohlubování evropské integrace.

25 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/eclas/F
26 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/libraries/doc/docurama/dgs_en.htm
27 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_cs.htm
28 Dostupný z WWW: http://www.ena.lu
29 Centre Virtuel de la Connaissance sur l´Europe

44

http://www.ena.lu/
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/docurama/dgs_en.htm
http://ec.europa.eu/eclas/F


V listopadu 2005, souběžně se strategickými cíly Evropské komise na období 2005-2009, 

byla zahájena  Evropská iniciativa pro transparentnost. Mezi hlavní návrhy iniciativy 

patřily  zprůhlednění  fungování  institucí  veřejné  správy,  informování  o  hospodaření 

s rozpočtovými finančními  prostředky,  zveřejňování  informací  o  konečných  příjemcích 

financí  z evropských fondů a výsledcích  jejich projektů či  průhledná komunikace  mezi 

Evropskou komisí a konzultačními expertními uskupeními [58].

Další  podněty  k dostatečné  průhlednosti  byly  zveřejněny  v Zelené  knize  o  Evropské 

iniciativě  pro  transparentnost [59] v květnu  2006.  Jednalo  se  především  o  stanovení 

strukturovaného  rámce  pro  činnost  zástupců  zájmových  skupin  (lobbysty).  Důraz  byl 

kladen  na  otevřenou  veřejnou  konzultaci  tzn.  všechny  zájmové  skupiny  by  měly 

poskytovat informace o svých cílech, zdrojích financování a zájmech, které zastupují. Tyto 

informace o evropských „organizacích občanské společnosti“30 byly přístupné v databázi 

CONECCS31, kterou na jaře roku 2008 nahradil Rejstřík zástupců zájmových skupin32.

4.3.4 Přístup k legislativním a vědeckým informacím

Bezplatný  přístup  k legislativě  Evropské  unie  umožňuje  databáze  EUR-LEX33.  Tento 

denně aktualizovaný informační systém, dříve známy pod označením CELEX, poskytuje 

volný přístup ke sbírce právních textů. Obsahuje více než 2 miliony dokumentů (smlouvy, 

mezinárodní dohody, právní předpisy, návrhy předpisů, rozsudky atd.) ve všech úředních 

jazycích [60]. Součástí databáze je Úřední věstník Evropské Unie (Official journal of the 

European Union) vycházející denně ve 23 úředních jazycích.  Měsíční shrnutí legislativní 

činnosti  Evropské  unie  přináší Zpravodaj  Evropské  unie (Bulletin  of  the  European 

Union)  vydáván  Generálním  sekretariátem  Evropské  komise  v tištěné  i  v elektronické 

verzi. Doprovází jej ročenka Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie. Přehledný seznam 

legislativních  opatření,  sestavený  dle  jednotlivých  činností  EU,  poskytuje  databáze 

SCADPlus34. 

Značná  pozornost  je  věnována  výzkumné  a  vývojové  činnosti.  Přístup  do  denně 

aktualizované  databáze  probíhajících  projektů  a  jejich  výsledků  v rámci  Evropských 

společenství  CORDIS35 je  zajišťován  Úřadem  pro  úřední  tisky.  Tento  referenční 

30 Zájmové  skupiny  mohou  podávat  informace  o  své  činnosti  dobrovolně.  Jedním  z návrhu  Evropské 
iniciativy pro transparentnost bylo jejich povinné registrování.
31 Consulation, the European Commission and Civil Society
32 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/transparency/regrin/
33 Dostupný z WWW: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
34 System Central de Documentation Automatisé. Dostupný z WWW: http://europa.eu/scadplus/
35 Community Research & Development Information Service. Dostupný z WWW: 
http://cordis.europa.eu/home_en.html
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informační systém, založen již v roce 1990, umožňuje odborné veřejnosti vzájemně sdílet 

výsledky evropských výzkumných aktivit. Dochází tak k šíření nejmodernějších poznatků 

a posunu technologického vývoje [61].

4.4 Interaktivní komunikace

V rámci požadavků vyplývajících z akčních plánů  eEurope 2003 resp.  eEurope 2005 se 

základem  moderní  administrativy  staly  informační  služby  poskytující  snadný  přístup 

k aktuálním,  důvěryhodným,  srozumitelným  (protože  vícejazyčným)  informacím 

v přívětivém  uživatelském  prostředí.  Internetová  komunikace  představovala  hlavní 

nástroj k  plnění  stanovených  cílů  již  v  rámci  programu  „e-Commission“ (součást 

Lisabonské  strategie)  tj.  efektivnější  interní  komunikace  uvnitř  EK,  snadnější  dialog 

s externími partnery a lepší veřejné služby občanům, podnikatelům, občanským sdružením 

atd.  Komunikace  přestávala  být  jednosměrnou,  síťové technologie  umožňovaly rychlou 

a účinnou interakci s veřejností. Občané tak postupně získávali stále větší možnost podílet 

se  prostřednictvím  otevřeného,  v reálném čase  probíhajícího,  vícejazyčného  dialogu  na 

utváření  evropských  politik  a  dalších  aktivit.  Evropská  komise  tak  na  základě  zpětné 

reakce  mohla  poskytovat  kvalitní  informační  služby  vyhovující  širokým  požadavkům 

moderní společnosti.

4.4.1 Internetový server EUROPA

Hlavní  oficiální  internetový  server  Evropské  unie  EUROPA36 sdílený  všemi  jejími 

institucemi byl spuštěn již v únoru 1995. Vytvořen byl pouze pro účely zasedání zemí G7 

věnovanému  Globální  informační  společnosti.  Postupným  rozvojem a  zdokonalováním 

informačních  technologií,  rychlým  nárůstem  oficiálních  dokumentů  a  jejich  častého 

využívání se Komise rozhodla prezentovat tuto službu jako hlavní informační zdroj určený 

nejširšímu okruhu uživatelů (viz též kapitola 7.3).

4.4.2 Zelené a Bílé knihy 

Jedním z nástrojů, kterým Evropská komise vybízí k veřejným konzultacím a diskuzím je 

publikování tzv. Zelených knih37. V těchto dokumentech jsou popsány plánované změny ve 

36 Dostupný z WWW: http://www.europa.eu
37 Vydávány již od roku 1985.
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směřování evropské politiky. Po popisu stávajícího stavu konkrétní problematiky navrhuje 

Komise  možná  opatření  a  řešení,  jak  situaci  zlepšit.  Texty  jsou  záměrně  adresovány 

organizacím i jednotlivcům, kterých se popisovaná oblast dotýká. Nejedná se o závazná 

opatření,  směrnice  či  zákony.  Hlavním  důvodem  je  získání  zpětné  vazby  od 

zainteresovaných  stran  v podobě  připomínek  a  zajímavých  podnětů.  Interaktivní 

komunikace v současné době probíhá na portálu  Your voice in Europe38.  Po ukončení 

období pro vyjádření připomínek obvykle následuje vydání Bílé knihy. V tomto oficiálním 

souboru doporučení vyjadřuje Evropská komise představu o tom, jakým způsobem bude 

problematická oblast politiky řešena.

4.4.3 Spolupráce se sdělovacími prostředky

Jednou  z cest  jak  přiblížit  důležité  informace  o  dění  v Evropské  unii  občanům  je 

spolupráce se sdělovacími prostředky. Evropské instituce (a především Evropská komise) 

si  zachovávají  vstřícný  postoj  k novinářům,  zpravodajům  a  mediálním  odborníkům. 

Hlavním místem pro získání aktuálních informací se stalo tiskové středisko Europa Press 

room39 s kontakty  na  tisková  centra  jednotlivých  institucí,  knihovnou  obrazových 

a zvukových záznamů a především možností satelitních přenosů audiovizuálních materiálů 

službou  Europe by Satellite40 (Evropa přes satelit).  K dispozici  jsou přímé přenosy ze 

zasedání Evropského parlamentu,  summitů Evropské rady,  zasedání Rady EU a dalších 

institucí,  doplňující  teletextové  služby  k  projednávaným  záležitostem,  přímé  přenosy 

tiskových konferencí a brífinků, kontinuální přenosy digitalizovaných signálů v reálném 

čase  (tzv.  streaming)  i  s možností  jejich  stahování  ze  záznamu.  Významným  zdrojem 

informací je taktéž databáze RAPID41 obsahující všechny tiskové zprávy Evropské komise 

a dalších institucí (publikovány v několika jazycích) od roku 1985. 

4.4.4 Soukromé zdroje evropských informací

Od roku 1993 probíhá vysílání celoevropské zpravodajské stanice  Euronews42 založené 

Evropskou  vysílací  unií (European  Broadcasting  Union).  Některé  pořady  jsou 

spoluprodukovány  Evropskou  komisí  a  Evropským  parlamentem.  Jedním  z tradičních 

tištěných  médií  věnujících  se  informování  o  evropské  integraci  je  nezávislý  týdeník 

38 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/yourvoice/
39 Dostupný z WWW: http://europa.eu/press_room/index_en.htm
40 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_en.cfm
41 Dostupný z WWW: http://europa.eu/rapid/
42 Dostupný z WWW: http://www.euronews.net/

47

http://www.euronews.net/
http://europa.eu/rapid/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_en.cfm
http://europa.eu/press_room/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/


European  Voice43 vydáván  od  roku  1995  společností  The  Economist  Group.  Toto 

periodikum podává přehled o nejnovějších událostech v EU a aktivitách institucí. Snahou 

týdeníku  je  přinášet  nezávislé,  nestranné  komentáře,  bez  preferování  jednotlivých 

členských zemí, politických stran či politických názorových orientací. Taktéž organizuje 

konference, semináře a diskuse. 

Ke zvyšování informovanosti občanů o evropských záležitostech přispívá i řada dalších 

elektronických zdrojů informací. Mezi nejvýznamnější patří: 

• EurActiv44- vícejazyčná síť informačních portálů spravována nezávislou organizací 

sídlící v Londýně (spuštěna byla v roce 1999). Charakteristická je široká spolupráce 

s partnerskými  portály  ve  Francii,  České  republice,  Maďarsku,  Polsku a dalších 

státech jihovýchodní Evropy. 

• Euobserver45 - zpravodajský portál přinášející nejnovější informace a komentáře 

o dění  v Evropské  unii  je  provozován  od  roku  2000  nezávislou  neziskovou 

organizací se sídlem v Belgii. Součástí je nabídka nejnovějších knižních publikací 

o Evropské  unii46 a zpravodajství  z konferencí  o  budoucích  evropských 

záležitostech, jež sám pořádá.

• European  Sources  Online47 -  databáze  zpravována  univerzitou  v Cardiffu 

poskytuje  přístup  ke  zdrojům,  dokumentům  a  publikacím  o  evropských 

informacích. Obsahem denně aktualizované databáze jsou mj. údaje o institucích 

EU,  ekonomické  a  sociální  analýzy  evropských  států,  bibliografické  záznamy 

časopiseckých  článků,  výzkumných  zpráv,  studií  a  monografií  ze  všech  oblastí 

politiky a aktivit EU.

43 Dostupný z WWW: http://www.europeanvoice.com/
44 Dostupný z WWW: http://www.euractiv.cz 
45 Dostupný z WWW: http://euobserver.com/
46 Dostupný z WWW: http://www.eurobookshop.com
47 Dostupný z WWW: http://www.europeansources.info/
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5 POLITIKA  INFORMOVÁNÍ  OBČANŮ 
V INSTITUCIONÁLNÍ STRUKTUŘE EU SE ZVLÁŠTNÍM 
ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKOU KOMISI

5.1 Evropská komise 

I  přes  snahu  o  změny  v informační  a  komunikační  politice  EU  v rámci  reorganizace 

Evropské komise pod vedením Romano Prodiho v roce 2001 bylo jasné, že další změny 

musí následovat.

Při představování nové EK v srpnu 2004 vyjádřil její předseda José Manuel Barroso další 

snahu o splnění hlavních politických priorit, založenou především na týmové spolupráci: 

„Tento silný tým jsem sestavil  proto, abychom pracovali  efektivně a dosáhli  cílů, které  

jsme si sami stanovili…komisaři budou pracovat společně tak, aby občanům EU přinesli  

skutečný prospěch.“ [62].

Komise  měla  zlepšit  spolupráci  mezi  svými  útvary  a  soukromými  kabinety  komisařů 

a častěji  hledat  řešení  problémů  na  neoficiálních  diskusních  zasedáních.  V některých 

případech měly být vytvořeny zvláštní tematické a pracovní skupiny, ve kterých se měli 

scházet komisaři, jejichž portfolio se daného problému či politiky týkalo.

Zvláštní pozornost byla věnována zlepšení komunikace s evropskými občany i národními 

parlamenty:  „Mimořádný význam přikládám schopnosti komunikovat o Evropě. Nezájem,  

který se projevil  při posledních volbách do Evropského parlamentu, budí obavy. Jednu  

místopředsedkyni jsem požádal, aby se zvlášť věnovala komunikační strategii. Občany je 

třeba jasněji informovat o tom, co a proč Evropa dělá“ [62]. Zmíněnou místopředsedkyní 

se  stala  Margot  Wallstromová,  bývalá  komisařka  pro  životní  prostředí.  Zároveň  byla 

jmenována místopředsedkyní EK. 

Oblast  její  působnosti  zahrnuje  komunikační  strategii  EK,  vztahy  EK  s  Evropským 

parlamentem, Radou,  Výborem regionů, Hospodářským a sociálním výborem, Evropským 

veřejným ochráncem práv a národními parlamenty členských zemí. 

Dle výzkumu veřejného mínění z jara 2004 se informovanost o činnosti EK pohybovala 

kolem 80 %, ale méně než polovina občanů (48 %) Evropské komisi důvěřovala [34, s. 15, 

69]. Vzhledem k plánovanému rozšíření unie o nové země a nárůstu počtu obyvatel, jichž 

se evropská politika měla dotýkat, bylo nezbytné jasnou a objektivní cestou neustále a lépe 

vysvětlovat role jednotlivých institucí i principy spolupráce mezi nimi.
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V průběhu slyšení kandidátů na komisaře v září 2004 předložila komisařka Evropskému 

parlamentu myšlenku, že se obraz Evropské komise v očích veřejnosti může zlepšit pouze 

při  zajištění  dostatečné  průhlednosti  činností  a  zahájení  rozhovorů  mezi  EK, ostatními 

evropskými i národními institucemi a veřejností:  „Budu se snažit zajistit transparentnost  

a podpořit  konstruktivní  dialog  mezi  Komisí,  dalšími  evropskými  a  národními  orgány,  

zúčastněnými stranami a samozřejmě veřejností. Obraz Komise v očích veřejnosti je možné 

zlepšit  pouze pomocí  této  transparentnosti  a  dialogu.  Evropský projekt  nemůže být  na 

veřejnosti prezentován žádným samostatným aktérem, je to možné pouze společně.“ [63, s. 

4].

Mezi konkrétní návrhy způsobů komunikace zahrnula:

• vydávání a distribuci publikací a dalších informačních materiálů,

• aktualizované zveřejňování důležitých informací na internetových stránkách, 

• předávání informací o přijatých krocích sdělovacím prostředkům, 

• pořádání odborných seminářů, 

• podporu národních kampaní nebo programů, 

• udržování kontaktu s významnými aktéry domácích politických scén a občanskými 

sdruženími.

Důležitost  spolupráce  s ostatními  institucemi  zdůraznila  slovy:  „Problematiku  nemůže 

řešit jen Komise sama. Společný postup v evropském rozhodovacím procesu a provádění  

politiky  vede ke společné zodpovědnosti  za zprostředkování  těchto  politik  a rozhodnutí  

veřejnosti,  k zodpovědnosti,  kterou sdílí  Komise,  Evropský  parlament  a  Rada.  To vede  

k požadavku posílení interinstitucionálních vztahů a koordinace. [63, s. 5].

5.1.1 Generální ředitelství pro komunikaci a Tiskový mluvčí 

Pod politickou  zodpovědnost  Margot  Wallstromové  spadá  i  Generální  ředitelství  pro 

komunikaci,  představující  oficiální  hlas  Evropské  komise.  Jeho  úkolem  je  průběžně 

informovat sdělovací prostředky a veřejnost o dlouhodobé strategii, střednědobých cílech 

i konkrétních  činnostech  Evropské  komise, a  to  srozumitelným,  otevřeným 

a transparentním způsobem. Předávání  těch nejaktuálnějších informací  médiím zajišťuje 
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Služba tiskového mluvčího (Spokesperson´s service), spadající pod politickou pravomoc 

předsedy EK. Mezi její aktivity patří:

• informování o politických prioritách a aktivitách EK,

• pořádání denních tiskových konferencí v tiskovém středisku EK,

• zprostředkování rozhovorů s komisaři nebo vysokými úředníky,

• vydávání akreditací pro novináře, televizní štáby a fotografy,

• poskytování a rozšiřování tištěných a audiovizuálních materiálů,

• informování národních a regionálních médií v členských státech 

(prostřednictvím zastoupení Komise),

• koordinování obsahu internetových stránek portálu EUROPA a tiskového 

střediska Press room.

Pro každou oblast politiky Unie je k dispozici individuální tiskový mluvčí48 specializující 

se  na  danou  problematiku.  Každý  tiskový  mluvčí  je  v úzkém  kontaktu  s úředníky 

jednotlivých  Generálních  ředitelství  EK.  Tito  úředníci  disponují  odbornými  znalostmi 

o konkrétních tématech a jsou často zváni na tiskové konference za účelem zodpovězení 

expertních  dotazů.  Tiskoví  mluvčí  jsou  sdělovacím  prostředkům  neustále  k dispozici, 

navštěvují schůze EP, zasedání Rady EU, summity Evropské rady i další mezinárodní fóra. 

Akreditovaným  novinářům  zasílá  služba  elektronickou  poštou  informační  bulletiny 

esPRESSos.

Druhou  oblast  činnosti  GŘ  představuje  předávání  informací  opačným  směrem,  tedy 

informování Evropské komise o vývoji veřejného mínění a probíhajících diskusích o EU 

v členských státech. 

Ve vedení GŘ pro komunikaci stojí v současnosti  Claus Haugaard Sørensen. Tiskovým 

mluvčím EK je  Johannes Laitenberger.  Ten, z pravomoce udělené předsedou EK, nese 

celkovou zodpovědnost za komentáře ke všem činnostem Komise. Mezi jeho činnosti v 

 rámci institucionální spolupráce patří:

• hledání souvislého postoje ke komunikaci a informačním otázkám uvnitř EK (tj. 

dialog s dalšími generálními ředitelstvími a službami EK),

48 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contact_en.htm
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• politický dialog s dalšími evropskými institucemi,

• koordinace aktivit zastoupení EK v členských státech.

5.1.2 Generální ředitelství pro informatiku

Již předchozí komise pod vedením Romana Prodiho, vydala v červnu 2001 memorandum 

Towards the e-commission : Implementating Strategy 2001–2005 [64], ve kterém popsala 

hlavní aktivity a procesy, jež by, díky rozsáhlejšímu využívání ICT, vedly k modernizaci 

správy a tím k urychlení nezbytných organizačních a procedurálních změn. Strategickým 

rámcem pro další pětileté období se stal dokument e-Komise 2006–2010 [65], zaměřený na 

zdokonalení  účinnosti  a  průhlednosti  činnosti  EK  při  využívání  ICT  (mj.  zaručením 

bezpečnosti informací, včetně ochrany osobních údajů).

Účinné  využívání  informačních  a  komunikačních  technologií  pro  dosahování  svých 

organizačních a politických cílů umožňuje EK  Generální ředitelství pro informatiku. 

V rámci  strategie  podporuje, ve spolupráci se státními správami jednotlivých členských 

států, zavádění celoevropských služeb elektronické veřejné správy pro občany a podniky. 

Pro běžné občany EU představuje tento program především více interaktivní a uživatelsky 

přívětivější  předávání  informací  o  evropských  záležitostech  prostřednictví  webových 

stránek  EUROPA a  možnost  vyjádřit  své  názory  a  otázky  v neustále  probíhajících 

elektronických  diskusích  či  možnost  adresně  kontaktovat  konkrétního  politika  nebo 

úředníka.

5.1.3 Generální ředitelství pro informační společnost a média

Svou  politikou,  podporující  vývoj  a  využívání  služeb  založených  na  informačních, 

komunikačních a audiovizuálních technologiích,  se snaží přispívat ke zvyšování kvality 

života  evropských  občanů.  Rámec  její  činnosti  je  definován  iniciativou  i2010 [66] 

(nahrazující předchozí eEurope2005) podporující rozvoj informační společnosti v Evropě. 

Všechny  podstatné  informace  o  své  činnosti  zpřístupňuje  na  portálu  Europe´s 

Information Society49 [67].

49 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
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5.2 Evropský parlament 

Evropský  parlament  je  jedinou  demokraticky  volenou  evropskou  institucí,  vykonává 

dohled nad ostatními orgány, schvaluje Komisi jako celek. Spolupráce s EK je definována 

Rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí [68] uzavřenou 

v květnu  2005.  Vzájemná  úzká  spolupráce  při  rozhodovacím  procesu  je  založena  na 

průhlednosti, vzájemném respektu, sdílené zodpovědnosti, průběžném dialogu a výměně 

informací.

5.2.1 Generální ředitelství pro komunikaci

GŘ dohlíží na hladký tok informací k občanům, sdělovacím prostředkům a představitelům 

politických  a  jiných  zájmových  skupin.  Všem těmto  subjektům objasňuje  funkci,  chod 

a postoje  Evropského  parlamentu.  Druhá  role  ředitelství,  zaměřená  na  interní  potřeby, 

spočívá v provozování knihovních a dokumentačních služeb pro poslance, výbory a ostatní 

orgány Evropského parlamentu v rámci jejich oficiální parlamentní činnosti.

Strukturu GŘ tvoří:

• Ředitelství pro sdělovací prostředky (Ředitelství A)

• Ředitelství pro informační kanceláře (Ředitelství B)

• Ředitelství pro vztahy s občany (Ředitelství C)

5.2.2 Informační činnost ostatních Generální ředitelství EP

Činnosti související s informační a komunikační politikou nejsou pouze výsadou GŘ pro 

komunikaci. Vztahy s národními parlamenty členských států jsou udržovány Ředitelstvím 

pro  vztahy  s národními  parlamenty působícím v rámci  GŘ pro předsednictvo.  Hlavní 

odpovědnost tohoto orgánu spočívá v organizaci plenárních zasedání a návazné činnosti 

v mnohojazyčném prostředí. Konkrétní pomoc poslancům, zahrnující knihovnické služby, 

ověřování, poštovní služby aj. je zajišťována Ředitelstvím pro knihovnu.

Generální  ředitelství  pro  vnitřní  politiky  Unie  odpovídá  za  organizaci  práce 

parlamentních  výborů  v  oblasti  vnitřních  politik.  V úzké  spolupráci  s Komisí  a  Radou 

napomáhá výborům při přípravě jejich pracovních programů. Mezi jeho úkoly patří mj. 

poskytování přehledů informací, informačních sdělení a dlouhodobých studií týkajících se 

parlamentní  činnosti.  Součástí  tohoto  ředitelství  je  Ředitelství  pro  občanská  práva 
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a ústavní záležitosti.  Podobnou činnost vykonává také  Generální ředitelství pro vnější 

politiky  Unie.  Jak  je  patrno  z  názvu,  poskytuje  odborné  poradenství  parlamentním 

výborům  a  meziparlamentním  delegacím  v oblasti  vnějších  politik.  Slouží  jako 

zprostředkovatel  vztahů  meziparlamentních  výborů,  zemí  mimo  Evropskou  unii 

a parlamentů po celém světě.

Závazek v oblasti politiky mnohojazyčnosti splňuje  GŘ pro překlad, které zpřístupňuje 

dokumenty  Evropského  parlamentu  ve  všech  úředních  jazycích  EU.  Občanům  tak 

umožňuje  přístup  k evropským  textům  v jejich  rodném  jazyce  a  napomáhá  udržovat 

jazykovou a kulturní rozmanitost Unie. 

Dostatečnou průhlednost přístupu k informacím zajišťuje  GŘ pro inovace a technickou 

podporu.  Evropskému  parlamentu  poskytuje  služby  v oblastech  informačních 

a komunikačních  technologií.  Ředitelství  pro  ediční  činnost  a distribuci rozšiřuje 

(i v elektronické  podobě)  pracovní  dokumenty  Parlamentu,  zveřejňuje  právní předpisy 

a dokumenty  v Úředním  věstníku  a  připravuje  další  dokumenty  v úzké  spolupráci 

s Úřadem pro úřední tisky. Ředitelství  pro informační technologie mj. rozvíjí  a udržuje 

informační systémy EP a vytváří bezpečnou a realizovatelnou technickou strategii [69].

5.3 Rada Evropské unie 

Rada Evropské unie (taktéž Rada, Rada EU, Rada ministrů) je rozhodující instituce Unie 

se zákonodárnými a výkonnými pravomocemi. Je složena z ministrů členských států Unie 

a je hlavním fórem k reprezentaci  národních zájmů v procesu rozhodování.  Jednání se 

účastní jeden ministr z každé členské země, zplnomocněn k závaznému jednání jménem 

své vlády. 

Intelektuální  a  materiální  zázemí  na  všech  úrovních  poskytuje  Radě  její  Generální 

sekretariát.  Jeho činnost je nezbytná pro kontinuitu práce Rady, zabezpečuje praktickou 

přípravu zasedání Rady, zaznamenává a připravuje návrhy pořadů jednání. Předsednictví 

pomáhá  koordinovat  jeho  práci,  připravuje  podkladové  materiály  pro  brífinky 

předsednictví, tiskové zprávy před i po zasedání Rady a publikuje její rozhodnutí.

Sekretariát  je  členěn na generální  ředitelství  (A-I)  podle  odborných  oblastí.  Generální 

ředitelství A (personální oddělení a správa) se stará mj. o organizaci a kontrolu přípravy 

potřebných  materiálů  pro  jednání  Rady  po  technické  i  jazykové  stránce.  Zabezpečení 

informačních a komunikačních systémů je v kompetenci Directorate 5 – Information and 
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Communication System překlady a dokumentaci obstarává Directorate 3 – Translation and 

document production.

Generální ředitelství F pro tisk, komunikaci a protokol50 zprostředkovává informace pro 

tisk  a  veřejnost,  poskytuje  audiovizuální  služby,  zajišťuje  provoz  tiskového  střediska, 

uskutečňuje  media  monitoring,  organizuje  informační  návštěvy  pro  skupiny  zájemců. 

Taktéž má na starost veřejný rejstřík dokumentů Rady, archivní a knihovnické služby [70].

5.4 Evropský hospodářský a sociální výbor 

Institucionální  a  administrativní  vztahy Evropského hospodářského a sociálního  výboru 

(EHSV) s Evropskou komisí jsou definovány  Protokolem o spolupráci mezi Evropskou 

komisí a Evropským hospodářským a sociální výborem [71]. EHSV působí jako poradce 

Evropské  komise,  Evropského  parlamentu  a  Rady  EU.  Na  jejich  žádost  poskytuje 

konzultační činnost nebo z vlastní iniciativy vyjadřuje stanoviska a aktivně se tak účastní 

procesu formování politik a přípravy rozhodnutí Společenství.

Druhou  funkcí  této  instituce  je  snaha  o  zapojení  občanské  společnosti do  evropského 

projektu, a  to  na  národní  i  celoevropské  úrovni.  Díky  EHSV není  budování  jednotné 

Evropy  pouze  dílem  evropských  institucí  a  politiků,  ale  i  občanů,  zapojujících  se  do 

hospodářského  a  sociálního  života.  EHSV  představuje  most  mezi  Evropskou  unií 

a organizacemi  občanské  společnosti.  Prostřednictvím  „kontaktní  skupiny“  navazuje 

strukturovaný dialog  s  některými  sdruženími,  jejichž návrhy poté  předkládá  pro úvahu 

zákonodárným výkonným orgánům EU. Výbor hraje klíčovou roli při vytváření veřejného 

prostoru pro dialog a diskusi o tématech,  která jsou v centru pozornosti občanů. Taktéž 

podněcuje činnost organizované občanské společnosti v  kandidátských zemích EU.

V rámci organizační struktury EHVS působí Rezort pro komunikaci a informace zahrnující 

„oddělení pro tisk“, „on-line informace“, „návštěvy a publikace“ a „informační centrum“. 

Spolupráci  s ostatními  institucemi  zajišťuje  „oddělení  pro  meziinstitucionální  vztahy“ 

v rámci Ředitelství pro obecné záležitosti [72].

5.5 Výbor regionů 

Výbor regionů je taktéž poradním orgánem EK, EP a Rady EU. Jeho členové působí v roli 

velvyslanců evropských politik vůči veřejnosti, zastupují zájmy regionů a jejich obyvatel 

50 Vedoucím oddělení pro komunikaci je v současné době Čech, Karel Ježek
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a zprostředkovávají dialog s místními autoritami. Vzájemná spolupráce s EK a definování 

institucionálních  vztahů jsou obsahem  Protokolu o spolupráci  mezi Evropskou komisí  

a Výborem  regionů [73]  z roku  2005.  Tento  dokument  stanovil  mj.  potřebu  zesílit 

společné kroky v oblasti komunikace za účelem přiblížení Evropy občanům tak, aby se 

mohli plně zapojit do demokratického dialogu a rozhodovacího procesu. Taktéž v rámci 

svých externích aktivit podporuje rozhovory se třetími zeměmi.

V rámci výboru působí Ředitelství pro komunikaci a tisk (Directorate D – Communication  

&  Press) zahrnující  samostatná  oddělení  pro  Média,  vnitřní  komunikaci  a  styk  (D1), 

Události (D2) a Správu, rozpočet a publikace (D3). Ve spolupráci s EK pořádá diskusní 

fóra (např. Města budoucnosti, Open Days), vydává vícejazyčný elektronický zpravodajský 

měsíčník  o  aktuálním  politickém  dění  Going  local (adresovaný  regionálním  médiím), 

pravidelné tiskové zprávy i tištěné brožury [74].

Organizační  struktury Generálního  ředitelství  pro  komunikaci,  Generálního  sekretariátu 

Evropského  parlamentu,  generálního  sekretariátu  Rady  EU,  Generálního  sekretariátu 

EHSV a Generálního sekretariátu Výboru regionů jsou k nahlédnutí v Příloze č. 2.

5.6 Interinstitucionální skupina pro informace

Strategie  evropských  institucí  mají  větší  účinek  v případě  společného  postupu.  Takto 

mohou lépe představit  směr,  kterým chtějí  Evropu vést  a  občané mají  větší  šanci  lépe 

porozumět rozhodovacímu procesu Evropské unie. Jelikož jednotlivé instituce v minulosti 

formovaly  a  uplatňovaly  rozdílnou  informační  a  komunikační  politiku,  nebyla  jejich 

očekávání  dostatečně naplněna.  Evropská komise si  byla  vědoma,  že zavádění  strategií 

musí být založeno na doplňujících se akcích evropských institucí i národních parlamentů. 

V červnu 2001 navrhla pro tuto oblast politiky rámec [24] spolupráce mezi institucemi, 

definovanou třemi úrovněmi. 

Klíčovou  úlohu  při  společném  plánování  plní  Interinstitucionální  skupina  pro 

informace (IGI)51.  Skupině společně předsedají  zástupci  Evropské komise,  Evropského 

parlamentu  a  Rady  EU52 a  jako  pozorovatelé  se  jí  účastní  zástupci  Výboru  regionů 

a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Skupina představuje politickou úroveň 

spolupráce,  na centrální  úrovni je to jediný nástroj,  který mají  instituce k dispozici  pro 

51 Inter-institutional Group on Information
52 Rada EU je členem IGI od roku 2004. 
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propojení  svých  záměrů  v oblasti  informační  a  komunikační  politiky.  Jejich  úzká 

spolupráce, výměna informací a vzájemná pomoc mají zamezit výběru rozdílných témat 

a vést ke stanovení jasně definovaných informačních činností. Členové skupiny se scházejí 

nejméně  dvakrát  ročně.  Na  setkání  hodnotí  koordinaci  centralizovaných 

i decentralizovaných  aktivit  a  navrhují  pravidla  pro  činnosti  v oblasti  komunikace  pro 

následující rok. Přijaté návrhy určují aktivity EK a jejich zastoupení, informační kanceláří 

EP a informačních úřadů vlád členských zemí.

Původní činnost skupiny spočívala pouze v řízení informačních opatření v rámci Programu 

informací  pro  občany  PRINCE.  Nový  rámec  rozšířil  její  pole  působnosti  na  všechny 

informační a komunikační aktivity. Strategická rozhodnutí zahrnují: 

- výběr prioritních oblastí informačních aktivit na následující období,

- identifikaci hlavních cílů a stanovení strategií pro každou oblast,

- určování nástrojů (PRINCE, jiné kampaně),

- doporučení způsobů kontroly a hodnocení účinku.

Kromě stanovování směru,  kterým se bude politika ubírat,  dohlíží IGI na řádný průběh 

spolupráce mezi jednotlivými institucemi.  K dispozici má koncepci informačních aktivit 

EK a EP, včetně konkrétních plánovaných akcí v jednotlivých státech [75].

Realizační úroveň je v kompetenci GŘ pro komunikaci (EK i EP).  Obě ředitelství  dle 

stanovených  nařízení  kontrolují  vykonanou  práci  existujících  koordinačních  výborů. 

Dohlížejí na přípravu informačních aktivit, monitorují plné využívání možností moderních 

technologií a poskytování veřejnosti snadného přístupu k aktuálním informacím. Výsledky 

kontroly  jsou  předkládány  v pravidelných  zprávách  Interinstitucionální  skupině  pro 

informace, která poté iniciuje politickou diskusi o dosažených výsledcích a nových cílech.

Třetí,  decentralizovaná  úroveň  představuje  předávání  informací  prostřednictvím 

zastoupení Evropské komise a informačních kanceláří Evropského parlamentu v členských 

zemích.  Posláním  těchto  „Evropských  domů“  je  informovat  občany  o  práci  a  roli 

evropských  institucí,  jejich  rozhodnutích  a  činnostech,  zprostředkovávat  jejich  politiku 

sdělovacím  prostředkům,  udržovat  kontakt  s národními  parlamenty,  státními  úřady 

a jinými organizacemi.
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5.7 Partnerství pro komunikaci o Evropě

V říjnu 2007 vydala Evropská komise sdělení Partnerství pro komunikaci o Evropě [76], 

ve  kterém  navrhla  tři  vzájemně  propojené  způsoby  konsolidace  informačních  aktivit, 

vedoucích ke zlepšení evropské informační politiky:

• posílit  vlastní  komunikační  činnosti  poskytováním  jasných  informací 

přizpůsobených  národním,  regionálním a místním souvislostem a podporováním 

aktivního evropského občanství,

• rozvinout evropskou veřejnou sféru posílením přeshraniční komunikace o evropské 

politice, 

• posílit partnerství a koordinaci orgánů EU, institucí a členských států.

V rámci vlastní organizace se EK soustředila na účinnou a jednotnou činnost všech svých 

útvarů.  Taktéž  vyjádřila  přání  pracovat  v úzkém  partnerství  s ostatními  orgány  EU, 

členskými státy a všemi zainteresovanými subjekty a tvůrci veřejného mínění. Pro zlepšení 

spolupráce navrhla interinstitucionální dohodu [77] s EP a Radou EU. Jejím cílem mělo 

být dosažení shody názorů v oblasti hlavních priorit komunikace EU jako celku, aniž by 

bylo zamezeno jakémukoliv orgánu EU realizovat  své vlastní  komunikační aktivity pro 

daný orgán specifické. 

V rámci vzájemné dohody definovaly všechny tři instituce společné cíle:

• umožnit přístup k přiměřeným a rozmanitým informacím o Evropské unii,

• umožnit  každému  vyjádřit  svůj  názor  a  aktivně  se  účastnit  veřejné  debaty 

o evropských otázkách,

• lépe koordinovat způsob, jakým orgány a instituce EU komunikují o evropských 

otázkách,

• spolupracovat s členskými státy, které mají zásadní roli při šíření informací o EU 

na celostátní, regionální a místní úrovni.

EHSV  ve  svém  stanovisku  [78]  podpořil  myšlenku  interinstitucionální  dohody,  avšak 

zároveň vyjádřil přání většího zapojení svých členů do aktivit s organizovanou občanskou 

společností na národní i regionální úrovni. Dále vyzval EK, aby se zabývala problémem 

chybějícího právního základu komunikační politiky a upozornil na nedostatek finančních 
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prostředků a komplikované způsoby jejich vyplácení. Pro jednání na místní úrovni vyjádřil 

myšlenku vytvoření kontaktních míst pro EHVS na všech zastoupeních EK.

Taktéž  Výbor  regionů  ve  svém  stanovisku  [79]  s návrhem  souhlasil,  avšak  současně 

upozornil na nutnost lepšího zpracování informací o EU s ohledem na jejich přizpůsobení 

různým  cílovým  skupinám  a  místním  podmínkám.  Doporučil,  aby  provádění 

komunikačních činností  členských států probíhalo ve spolupráci s volenými  zástupci na 

národní, regionální a místní úrovni.
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6 EVROPSKÁ  KOMISE  EU-25  A  JEJÍ  POJETÍ 
KOMUNIKACE S OBČANY

Během roku 2004 prošla struktura Evropské komise několika změnami. Před rozšířením 

o státy střední a východní Evropy byla složena z 20 komisařů. Po vstupu nových zemí 1. 

května 2004 se na krátkou dobu zvýšil počet komisařů na 30. Stávající Evropská komise 

pod  vedením  José  Manuel  Barrosa  zahájila  svou  činnost  22.  listopadu  2004.  Počet 

komisařů  se  snížil  na  25,  každá  členská  země  byla  zastoupena  jedním  politikem.  Po 

přistoupení  Bulharska  a  Rumunska  1.  ledna  2007  opět  vzrostl  počet  komisařů  na 

současných 27. 

I v průběhu reformních změn zůstával zájem veřejnosti o politiku Evropské unie nadále 

nízký. Důkazem se stala nízká volební účast (46 %) ve volbách do Evropského parlamentu 

v červnu 2004 [80]. Voliči (avšak i kandidující politické strany) těmto volbám připisovali 

menší  význam,  než  volbám národním.  Dalším neúspěchem bylo  o  rok  později  dvojité 

odmítnutí  Smlouvy  o  Ústavě  pro  Evropu v  referendech  ve  Francii  a  Nizozemí. 

Z průzkumu  veřejného  mínění  z jara  2005  vzešlo  zjištění,  že  většina  obyvatel  (53  %) 

považovala  své hlasování  o záležitostech spojených s EU za nerozhodující  [81,  s.  19]. 

Cílem  nové  Evropské  komise  se  proto  stala  především  snaha  o  posílení  jejího 

komunikačního úsilí.  Za použití  všech zavedených i  nových komunikačních  prostředků 

chtěla přilákat pozornost co největšího počtu obyvatel.

V roce 2005 zahájila Evropská komise novou komunikační politiku Společenství.  Třemi 

stěžejními dokumenty informační a komunikační strategie se staly Akční plán na zlepšení  

komunikace o Evropě, Plán D pro demokracii, dialog a diskusi a Bílá kniha o evropské 

komunikační politice [82, 83].

6.1 Akční plán na zlepšení komunikace o Evropě

Komise v červenci 2005 schválila akční plán [84] s podrobným seznamem opatření, která 

přijme, aby zlepšila způsob své komunikace s občany. Cílem plánu měla být modernizace 

komunikačních postupů uvnitř organizační struktury EK a silnější orientace na veřejnost 

a její  názory.  Principem  nového  přístupu  se  staly  tři  zásady:  „lépe  naslouchat,  lépe 

komunikovat  a  jednat  na  místní  úrovni“.  Mezi  přijatá  opatření  patřila  např.  lepší 

koordinace  a  plánování,  vícejazyčná  prezentace  informací,  zajištění  překladů  unijních 
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dokumentů do národních jazyků členských států nebo rozšíření počtu kontaktních míst pro 

občany. EK si byla vědoma nutnosti sdílené odpovědnosti za předávání informací. Změny 

ve  struktuře  Generálních  ředitelství,  jejich  služeb  a  organizaci,  vycházející  z akčního 

plánu, byly popsány v předchozí kapitole.

6.2 Plán D (2005 - 2006)

Po neúspěšné ratifikaci  Smlouvy  o Ústavě pro Evropu neměla  Evropská komise  žádný 

„plán  B“,  jakým  směrem  dále  pokračovat.  S cílem  dosáhnout  nové  politické  shody, 

opírající se o souhlas a důvěru občanů, přišla komisařka pro komunikaci a institucionální 

vztahy  (a  zároveň  viceprezidentka  Komise)  Margot  Wallströmová  s  „plánem  D“  pro 

demokracii, dialog a diskusi.

Plán D pro dialog, demokracii a diskusi [85] navázal na předchozí akční plán a stal se 

nástrojem,  jenž  měl  podpořit  diskusi  mezi  obyvateli  a  komunikaci  s evropskými 

institucemi. Hlavní myšlenkou tohoto plánu bylo cíleně zapojit občany do tvorby politik, 

vyslechnout, jaká jsou jejich očekávání, co považují za důležité, aby se řešilo a zjistit, jaké 

problémy je trápí. Prostředkem k získání těchto názorů a hlavní náplní plánu bylo pomoci 

členským státům organizovat národní diskuse o budoucnosti Unie. EK tak vyzvala vedoucí 

představitele  vlád k  období  pro úvahu – vyhodnocení  a  zlepšení  dosavadních  způsobů 

komunikace s veřejností. 

Plán byl představen komisařkou Margot Wallströmovou 13. října 2005. Při zahájení plánu 

prohlásila:  „Plán D spočívá v diskusi, dialogu a schopnosti naslouchat. Je prostředkem,  

který  umožňuje  využít  politické  myšlení  k tomu,  aby  přineslo  změny.  Lidé  stojí  před  

problémy, které přináší globalizace, a zajímá je, jak se bude dále vyvíjet zaměstnanost,  

důchodové  zabezpečení,  migrace  a  životní  úroveň.  Aby  Evropa mohla  přispět  k řešení  

těchto problémů, musí se obnovit. Plán D by měl vnést do Evropské unie více demokracie,  

měl  by  vyvolat  širokou  veřejnou  diskusi  a  vést  k dosažení  nové  shody  o  budoucím 

směřování EU. Je na členských státech,  aby tento proces uvedly do života.  Proto dnes  

vyzývám vlády  všech  členských  států,  aby  se  chopily  této  příležitosti  zahájit  diskuse  s  

novou energii a stát se hybnou silou změn v Evropě.“ [86].

Na  podporu  a  propagaci  Plánu  D podnikli  prezident  Komise  Barroso,  komisařka 

Wallströmová a další  komisaři  sérii  osobních návštěv členských států,  při  kterých  svůj 

záměr představili členům vlád, poslancům, médiím i občanům53. 

53 První návštěva v rámci této iniciativy mířila 21. listopadu 2005 do České republiky.
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Plán D měl být prováděn průběžně a financován jako součást víceletého finančního plánu. 

Již  začátkem roku 2005 bylo  přiděleno  9  mil.  EUR pro  program PRINCE na  diskusi 

o budoucnosti Evropy. Pro rok 2006 byla tato částka navýšena o dalších 6,8 mil. EUR [85, 

s. 13].

6.2.1 Iniciativy Plánu D

Vnitrostátní diskuse měly být řízeny samotnými vládami členských států. Evropské instituce 

měly vystupovat ve vedlejších rolích, komunikační proces podporovat a usnadnit a vytvořit 

tak  „evropský  veřejný  prostor“  tvořený  národními  parlamenty,  občanskou  společností 

a médii.  Prostřednictvím Plánu D se Komise snažila vytvořit společný rámec pro organizaci 

a podporu národních debat ve všech 25 členských státech za široké účasti občanů54.  Taktéž 

usilovala o to, aby vše probíhalo ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími orgány 

EU. 

I – PODNÍCENÍ ŠIRŠÍ VEŘEJNÉ DISKUSE

1. Návštěvy komisařů v členských státech – osobní setkávání s členy vlád, poslanci, 

podnikateli, odboráři, studenty atd.

2. Dostupnost  komisařů  pro  vnitrostátní  parlamenty –  permanentní  připravenost 

pomoci vysvětlit politiku Komise, průběžné udržování vzájemných styků.

3. Zastoupení otevřená veřejnosti – pořádání měsíčních či týdenních dnů otevřených 

dveří, tiskových konferencí a neformálních setkání s veřejností.

4. Využití středisek Europe Direct pro regionální akce – decentralizovaná síť místních 

informačních míst EU ve spolupráci s regionálními a místními strukturami.

5. Evropský kulatý stůl pro demokracii – spolupráce s aktéry občanské společnosti, 

zvláště s mladými lidmi, kteří se zajímají o evropské záležitosti.

6. Evropští vyslanci dobré vůle – spolupráce se známými osobnostmi, národními či 

místními představiteli kulturního, podnikatelského nebo sportovního života.

II – PODPORA ÚČASTI OBČANŮ NA DEMOKRATICKÉM PROCESU

54 Inspirací se staly diskusní fóra Národní fórum v Irsku a Platforma pro Evropu ve Španělsku
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7. Podpora účinnějších konzultací – zlepšení nástrojů k získávání zpětné vazby přímo 

od občanů, spotřebitelů a podniků ve spolupráci s evropskými institucemi.

8. Podpora evropských projektů občanů – posílení programu Občané pro Evropu na 

podporu aktivního evropanství. Program vybízel občany z členských i sousedních 

zemí k vzájemnému setkávání,  poznávání a spolupráci.  Při  společných diskusích 

měla  být  posilována  vzájemná  soudržnost,  tolerance  a  solidarita  a  podporována 

evropská kultura a rozmanitost.  

9. Větší otevřenost – zvýšení průhlednosti a efektivnosti evropských orgánů. 

10.  Zvýšení účasti voličů – zvláštní pozornost věnována mladým lidem a menšinám, 

širší využívání moderních komunikačních technologií. 

III – NÁSTROJE K VYTVÁŘENÍ DIALOGU O EVROPSKÝCH POLITIKÁCH

11. Průzkumy  agentury  Eurobarometr  o  budoucnosti  Evropy –  analýza  evropského 

veřejného  mínění,  průběžné  shromažďování  názorů  o  evropských  záležitostech 

v členských a kandidátských zemích EU. 

12. Internet –  v  březnu  2005  byla  zahájena  vícejazyčná,  internetová  diskuse 

o budoucnosti  Evropy  Debate  Europe55.  Pod  heslem  „Demokracie  –  Dialog  – 

Diskuse“ si mohli občané zvolit k vyjádření názoru téma, které je nejvíce zajímá. 

13. Cílové  skupiny –  cílem  byla  podpora  zájmu  o  Evropu  mezi  mladými  lidmi. 

Zejména program Jaro Evropy (Spring Day for Europe), který již od roku 2002 

umožňuje školám a jejím žákům sdílet pocit evropské sounáležitosti. V roce 2006 

bylo hlavní téma programu nazváno „Diskutujme o Evropě“, v letech předchozích 

se  žáci  seznamovali  např.  s  pátým  rozšířením  EU,  evropskou  ústavou  či 

fungováním institucí [85, s. 7-10].

6.2.2 Zhodnocení výsledků Plánu D

K podpoře  mezinárodních  diskusí  vybrala  EK  šest  nadnárodních  projektů56,  vedených 

organizacemi občanské společnosti. Projekty hledaly cesty k oboustrannému dialogu mezi 

institucemi a občany jak ve skutečném světě (formou osobních setkávání), tak i ve světě 

55 Dostupný z WWW: http://europa.eu/debateeurope/ 
56 Speak Up Europe, European citizens´ Consultations, Tomorrow´s Europe, Our message to Europe, Radio 
Web Europe, Our Europe – Our Debate – Our Contribution.
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virtuálním (elektronické diskuse). Projektů se osobně zúčastnilo na 40 000 lidí a odhadem 

další stovky tisíc prostřednictvím internetu [86, s. 5].

Členové Komise na podporu Plánu D podnikli více než tři stovky návštěv členských států. 

Evropské kulaté stoly pro demokracii, založené zástupci Komise, se konaly v Helsinkách, 

Paříži,  Madridu,  Berlíně  a  Římě.  Tato  setkání  představovala  další  zdroj  nápadů  pro 

projekty a partnerství, ukázku otevřenosti a spolupráce.

Hlavní  témata,  která  dominovala  vnitrostátním  diskusím,  vyjmenovala  EK  v souhrnné 

zprávě [87] z května 2006. Nejdiskutovanějšími otázkami byly:

• ekonomický a sociální vývoj Evropy (pesimistické představy o budoucnosti, ztráta 

sociálních jistot, strach z nezaměstnanosti aj.),

• Evropská  unie  a  její  role  (pozitivní  přínosy  členství,  využívání  strukturálních 

a kohezních  fondů,  ale  na  druhé  straně  také  přílišná  regulace  a  omezení  anebo 

nedostatečná otevřenost evropských institucí),

• hranice  Evropské  unie  a  její  role  ve  světě  (otázky  spojené  s rozšiřováním EU, 

společná zahraniční politika),

• způsob fungování Evropské unie (institucionální otázky, obecná přání konkrétních 

činů namísto prázdných slov).

O měsíc později, 7. června 2006, proběhla na půdě Evropského parlamentu, za organizace 

Eurepean Citizen Action Service57, konference „Plan D and the citizen´s right to know„ 

[88] porovnávající první rok období pro úvahu resp. první výsledky národních příspěvků 

k celoevropským diskusím. Na území EU bylo v této souvislosti zaznamenáno 660 aktivit, 

rozdílných struktur  i  intenzity.  Výtky se týkaly  především nedostatečné  shody ohledně 

pochopení významu celé akce a jejímu přesnému zaměření a nedostatečné, krátce trvající 

podpory ze strany EP. Dle výsledků konference postrádal plán silnější témata, která by do 

diskuse  přilákaly  více  lidí.  Taktéž  potřeboval  lepší  strukturu  předávání  informací  – 

množství webových stránek diskusního fóra Future of Europe působilo nepřehledně – více 

neznamenalo lépe.

6.2.3 Kritické ohlasy

Odmítnutí  Smlouvy  o  Ústavě  pro  Evropu zároveň  výrazně  nahrálo  kritikům  Komise 

a euroskeptikům. Kritické hlasy po celé Evropě tvrdili, že tzv.  období pro úvahu je spíše 

obdobím vzkříšení (tj. pouhým pokusem o záchranu ústavní smlouvy) a Plán D znamená 

57 Ve spolupráci s informačním webovým portálem Euroactive a uskupeními Friends of Europe a Journalists  
at your service.
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spíše  podvod  (angl.  deception)  více  než  dialog58.  Politici  ignorují  odmítavý  hlas  lidu 

i demokratické  principy  Evropy,  komisařka  Wallstromová  nevyvolává  žádné  diskuse, 

nýbrž  v roli  PR  manažerky  Unie  pouze  sbírá  hlasy  pro  podporu  příštích  hlasování 

o evropských smlouvách [89].

6.3 Pokračování Plánu D (2006 - 2007)

Evropská  Rada  příspěvek  Evropské  komise  celkově  ocenila,  zároveň  však  navrhla 

prodloužení období pro úvahu59 až do června 2007. Evropský parlament na svém usnesení 

[90] vyzval EK aby „upravila Plán D pro druhou fázi období pro úvahu a aby poskytla  

dostatečné  financování  plánovaných  činností“.  Na  tuto  výzvu  Komise  reagovala 

dokumentem  Plán  D  – širší  a  hlubší  debata  o  Evropě [91],  ve  kterém  zhodnotila 

dosavadní  počiny a  rozhodla se pro finanční  podporu (ve výši  3  mil.  EUR [91,  s.  7]) 

nových projektů občanské společnosti,  zaměřených především na mládež a ženy.  Právě 

jejich hlasy byly v rámci reakcí veřejnosti zastoupeny nejméně. Své představy o budoucí 

Evropě  dostali  mladí  Evropané  možnost  přednést  na  několika  konferencích,  např.  na 

prvním  ročníku  „EU  Youth  Summit“60. Svá  doporučení,  kudy  nasměrovat  evropskou 

politiku, sepsali v deklaraci [92] zaslané evropským politikům. 

K ukončení Plánu D zorganizovala EK v prosinci 2007 konferenci nazvanou „The Future 

of Europe – The Citizens Agenda“. Zástupci jednotlivých projektů, společně s mediálními 

a  politickými  experty  a  dalšími  občany,  přednesli  zkušenosti  získané  ze  šesti 

nejaktivnějších  projektů61 zahrnující  diskuse,  konzultace,  hlasování  a  vzdělávací  akce. 

Program konference byl strukturován do tří témat:

• lidské aspekty globalizace,

• rozšíření, politická integrace a občanství EU,

• role EU na světové scéně.

Závěry z diskuse byly,  v podobě 27 doporučení zástupců jednotlivých projektů, sepsány 

v otevřeném dopise zaslaném hlavám států, představitelům vlád, národním parlamentům, 

58 V českých médiích se v této souvislosti objevovaly ironické výrazy deprese, dehonestace nebo demagogie.
59 Období pro úvahu  bylo ukončeno za německého předsednictví v červnu 2007, následováno mezivládní 
konferencí.  Výsledným  rozhodnutím  bylo  zachování  podstaty  Smlouvy  o  Ústavě  pro  Evropu  v podobě 
reformní „Lisabonské smlouvy“ podepsané v prosinci 2007. 
60 Setkání organizovala Evropská komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a Youth Forum Jeunesse 
24. – 25. března 2007 v Římě. Účastníky tvořilo šest zástupců z každé členské země EU, zástupci 
mládežnických organizací a mezinárodních nevládních organizací.
61 The European Movement Internatinal, the King Baudoin Foundation, Notre Europe, Deutsche Gesellschaft, 
European House Budapest a CENASCA-CISL.
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orgánům  Evropské  unie  a  evropským  politickým  stranám.  Ty  byly  vyzvány,  aby 

doporučení zahrnuly do svých programů a dále o nich s občany debatovaly v souvislosti 

s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu v roce 2009. Požadavky na zlepšení 

se  týkaly  např.  sociální  politiky  a  sociální  soudržnosti,  rovnoprávnosti  a  srovnatelné 

životní úrovně, migrační politiky, zavedení evropských otázek do osnov škol a univerzit, 

lepší  ochrany životního prostředí,  jednotného postoje EU v mezinárodních záležitostech 

a dalších oblastí [93].

6.4 Bílá kniha o evropské komunikační politice 

V průběhu první fáze Plánu D, počátkem února 2006, přijala EK Bílou knihu o evropské 

komunikační  politice [94].  Při  přípravě  tohoto  dokumentu  přihlédla  k doporučením 

obsaženým  v usnesení  Evropského  parlamentu  o  provádění  informační  a  komunikační 

strategie EU [95]. Hlavním cílem bylo vytvořit jasnou koncepci pro lepší komunikaci EU 

a podpořit  tak  veřejnou  diskusi  o  jejím  budoucím fungování.  Z dokumentu  byl  patrný 

zájem EK o partnerský přístup. Evropská komise vyzvala všechny subjekty – instituce EU, 

vnitrostátní,  regionální  a  místní  orgány  členských  států,  politické  strany  i  organizace 

občanské společnosti, aby přispěly svými myšlenkami k tomu, jak společně oživit veřejnou 

diskusi a odstranit komunikační propast mezi EU a jejími občany. Při veřejné prezentaci 

Bílé  knihy  komisařka  Wallströmová  prohlásila:  "Komunikace  je  především  a  nadevše  

otázkou demokracie. Lidé mají právo vědět, co EU dělá a za co se staví. Také mají právo  

plně  se  účastnit  evropského  projektu.   Informování  o  Evropě  není  jen  věcí  Bruselu.  

Instituce EU a členské státy musí nyní spojit síly. Z Evropské unie se stal politický projekt,  

ale nenašla si  ještě  místo v srdcích a hlavách lidí.  V Bílé  knize  Komise navrhuje,  jak  

reagovat na tuto výzvu a položit základy komunikační politiky Evropské unie" [96].

6.4.1 Témata Bílé knihy

V první  části  dokumentu  EK nastínila  představu  o  tom,  jaká  by  komunikační  politika 

v rámci rozšířené Unie měla být. Ve druhé části definovala pět hlavních oblastí, na které 

by se měly zainteresované strany zaměřit [94, s, 4-12].

Část I – Komunikace ve službách občanů

Komunikace  se  měla  stát  samostatnou  politikou.  Výměna  informací  mezi  institucemi 

dosáhla změn k lepšímu, avšak posun měl nastat i v dialogu s občany. Evropské instituce 
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již neměly pouze říkat, co EU dělá, nýbrž také více naslouchat lidem a jejich problémům. 

Ti měli často pocit, že neexistuje fórum, kde by mohli o problémech diskutovat a mít tak 

jistotu, že jejich názory najdou odezvu. Záměrem postupného prohlubování diskuse bylo 

dostat  do podvědomí  obyvatel  celoevropské  myšlení.  Lidé  měli  o politických  otázkách 

přemýšlet  v širším měřítku,  v rámci  „evropské veřejné  sféry“.  Mnohá rozhodnutí,  která 

ovlivňovala jejich život, neprobíhala pouze na domácí, vnitrostátní či regionální politické 

scéně, nýbrž na úrovni evropské.

Část II – Směr budoucí práce

A) Vymezení společných zásad 

K informacím o záležitostech veřejného zájmu měli  mít  přístup všichni  občané a to ve 

svém  jazyce.  Respektovaná  měla  být  přirozená  rozmanitost  názorů,  vycházející 

z rozdílných sociálních a kulturních prostředí. V demokratické Evropě mělo být zaručeno 

právo vyslovit svůj názor, být vyslyšen a dostat příležitost k dialogu s těmi, kteří rozhodují. 

Společné  zásady  a  normy,  které  měly  řídit  informační  a  komunikační  činnost  všech 

institucí,  měly být  dle návrhu Komise zakotveny v Evropské chartě o komunikaci nebo 

Evropském kodexu chování při komunikaci. Evropský parlament však tento návrh ve svém 

rozhodnutí zpochybnil [97, s. 5, 18]. 

B)  Posílení vlivu občanů 

Evropská komise navrhla, aby se komunikační strategie intenzivněji zaměřila na potřeby 

občanů. Co nejširší počet lidí měl získat přístup k informacím a také vědět, kde je hledat. 

EK vyjádřila podporu studijním programům (Leonardo da Vinci, Sokrates, Erasmus aj.) 

a vzdělávacím programům zaměřených na práci s informačními technologiemi. Mělo dojít 

ke zlepšení občanské výchovy nejen školní mládeže, nýbrž lidí všech věkových skupin. 

Stranou  neměly  taktéž  zůstat  skupiny  občanů,  jimž  hrozí  vyloučení  ze  společnosti  – 

národnostní menšiny, občané se zdravotním postižením atd. 

C)  Komunikace se sdělovacími prostředky a využití nových technologií 

EK zdůraznila  zásadní  roli  sdělovacích  prostředků při  aplikování  komunikační  politiky 

a potřebu zdokonalit práci s nimi (např. lépe a více využívat regionální média). Doporučila 

dodávat  sdělovacím  prostředkům  informace  rychle  a  kvalitně,  budovat  vztahy 

s veřejnoprávními  médii  a  těsněji  pracovat  se  soukromými.  Taktéž  zdůraznila  nutnost 
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využívání  nových  technologií  (zejména  internetu)  a  modernizaci  vysílání  Europe  by 

Satellite.

D)  Znalost evropského veřejného mínění  

V této  oblasti  EK  vyzdvihla  důležitost  sledování  vývoje  veřejného  mínění.  Vedle 

zavedených  průzkumů  Eurobarometr,  měly  být  častěji  prováděny  další,  nezávislé 

sociologické průzkumy. EK též uvažovala o vytvoření nezávislé Observatoře evropského 

veřejného mínění nebo  sítě národních expertů. Taktéž tyto návrhy však byly Evropským 

parlamentem vyhodnoceny jako sporné [97, s. 8-9].

E)  Společné plnění úkolů 

Komise zdůraznila,  že  "evropskou veřejnou sféru" nelze vytvořit  v Bruselu.  Důležité  je 

nadále podporovat spolupráci mezi institucemi a orgány EU a také spolupráci na národní, 

regionální a místní úrovni v jednotlivých členských státech EU. 

6.4.2 Konzultační proces

Během konzultačního  procesu  k  Bílé  knize proběhla  dvě  významná  setkání  členů  EK 

a zástupců  občanské  společnosti  –  konference  „Understanding  European  Public  

Opinion”62 [98] týkající se využití průzkumu veřejného mínění a setkání „Empower: the 

European  Civil  Society  Forum“ 63 [99],  zabývající  se  možnostmi  lepšího  využívání 

komunikačních  sítí  za  účelem  vzdělávání  o  evropských  záležitostech.  Všechny 

zainteresované  strany  byly  vyzvány  k reakcím  prostřednictvím  speciálně  vytvořené 

vícejazyčné internetové stránky64, případně k písemnému zaslání svých názorů na adresu 

GŘ pro komunikaci v Bruselu.

62 Konaná 27. října 2006 v Madridu 
63 Konaná 9. – 10. listopadu 2006 v Bergamu 
64 CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Dostupný z WWW: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/press/whitepaper/home
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7 SOUČASNÝ STAV REALIZACE KOMUNIKAČNÍ 
STRATEGIE EVROPSKÉ KOMISE 

7.1 Třetí etapa Plánu D – Debate Europe (2008 – 2009)

I  v současné  době  pokračuje  Evropská  komise  ve  snaze  o zdokonalení  způsobu vnější 

prezentace  svých  činností  a  zapojení  občanů  do  rozhodování  o  evropské  politice. 

V návaznosti  na předchozí  komunikační  strategie  spustila  EK v dubnu 2008 třetí  etapu 

Plánu D pojmenovanou Debate Europe [86].  Plán byl schválen na období let 2008–2009, 

období  ratifikačního  procesu  Lisabonské  smlouvy  v jednotlivých  státech  a  voleb  do 

Evropského  parlamentu  v červnu  2009.  Dokument  navázal  na  přístup  stanovený 

v předchozích  strategiích  uplatňovaných  v letech  2005–2007:  lépe  naslouchat,  lépe 

komunikovat a jednat na místní úrovni. Zatímco předchozí Plán D byl zaměřen především 

na podporu diskuse a  dialogu,  pokračování  zdůrazňuje  princip „demokracie“.  Důraz  je 

kladen  na  možnost  přímé  diskuse  s politickými  činiteli  a  využívání  k tomu  určených 

prostředků.

Konkrétně se zaměřuje na následující úkoly:

• spolufinancuje  konzultace  s občany  o budoucnosti  Evropy,  řízené  organizacemi 

občanské společnosti; 

• posiluje  kapacitu  zastoupení  Komise  a informačních  míst  na regionální  a  místní 

úrovni;

• dále  rozvíjí  evropské  veřejné  prostory65 (společná  informační  centra  EK a  EP) 

a občanská fóra pořádaná ostatními orgány;

• zvyšuje součinnost mezi jednotlivými programy EK  podporující aktivní občanství; 

• posiluje  interinstitucionální  spolupráci  na  úrovni  členských  států  a na  úrovni 

Společenství ve společném úsilí být v kontaktu s občany.

Mezi komunikační priority stanovené v pracovním programu EK na rok 2009 patří [100, s. 

9]: 

• volby do Evropského parlamentu 2009,

• energetika a změna klimatu,

• 20. výročí demokratických změn ve střední a východní Evropě

• udržení růstu, zaměstnanosti a solidarity 

65 V EU označována jako European public spaces 
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• budoucnost Evropy pro občany,

• Evropa ve světě. 

7.2 Podpora evropského občanství

Náplní programu Evropa pro občany [101], koncipovaného na období let 2007–2013, je 

částečné  financování  mezinárodních  projektů  zaměřených  na  posilování  aktivního 

evropského občanství.  Program je určen k podpoře vzájemné soudržnosti,  uvědomění si 

společných hodnot, historie a kultury a rozvíjení tolerance,  porozumění a respektu vůči 

evropské  kulturní  a  jazykové  rozmanitosti.  Program  je  otevřen  všem  subjektům 

podporujícím  aktivní  evropské  občanství,  zejména  místním  orgánům  a  organizacím, 

organizacím  zabývajícím  se  výzkumem  v  oblasti  evropské  veřejné  politiky,  skupinám 

občanů a jiným organizacím občanské společnosti.

Podpora je zaměřena na následující specifické cíle:

1. aktivní  občané  pro  Evropu  –  partnerská  spolupráce  měst  (tzv.  town  twinning), 

výměna názorů, zkušeností a hodnot;

2. aktivní občanská společnost v Evropě – podpora činnosti neziskových organizací 

zabývajících se výzkumem veřejné politiky;

3. společně pro Evropu – vysoce sledované události jako např. připomínkové akce, 

udělování  cen,  konference  na  evropské  úrovni;  studie,  šetření  a  průzkumy 

veřejného mínění;

4. aktivní  evropská  paměť  –  ochrana  hlavních  míst  a  památníků  obětí  nacismu 

a stalinismu; podpora občanů v zájmu o unikátní evropskou historii a rozmanitost.

Rok 2008 byl navíc Radou EU vyhlášen Evropským rokem mezikulturního dialogu. Po 

celém  kontinentu  se  konalo  velké  množství  iniciativ  a  akcí  s návazností  na  soužití 

odlišných kultur, potvrzujících motto Evropské unie „Jednota v rozmanitosti“.

7.3 Využívání moderních informačních technologií

Internet  a  jeho  komunikační  prostředky  umožňují  v co  nejkratším  čase  informovat 

veřejnost o svých iniciativách, podporovat a směrovat otevřenou mezinárodní diskusi nebo 

například snadněji  provádět průzkumy veřejného mínění  a zpracovávat  jejich výsledky. 

Internetová komunikace je zároveň nástrojem zpětné vazby. Lidé, zájmová sdružení a další 

organizace občanské společnosti jej mohou využívat jako politický nástroj. Umožňuje jim 
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šířit informace a názory,  organizovat akce a vyvíjet  tlak na politické činitele.  Potvrzení 

významné role a důležitosti využívání internetu byla obsahem dokumentu Communicating 

about Europe via the Internet – Engaging the citizens [102] z prosince 2007. 

Společně  s rozšiřováním  Evropské  unie  o  nové  země,  reformou  evropských  institucí, 

zvyšováním počtu zpřístupňovaných dokumentů ve stále větším počtu jazyků, změnami 

jednotlivých oblastí politik a také nárůstem počtu občanů, kterých se politika Unie dotýká, 

musela změnami procházet i hlavní internetový portál Evropské unie –  EUROPA [103]. 

V průběhu posledních let se stal jedním z nejrozsáhlejších informačních zdrojů na světě, 

obsahujícím více než 6 mil. dokumentů [104]. Statistiky ročních přístupů mají vzestupnou 

tendenci. Při porovnání období 2007/2008 se zvýšil roční počet přístupů dokonce o 47 %. 

Informace jsou poskytovány ve všech 23 úředních jazycích EU. Prostřednictvím tohoto 

serveru jsou poskytovány informace všech evropských institucí, agentur a dalších orgánů 

EU.

Graf č. 6: Počet ročních přístupů na portál EUROPA
 (Zdroj: http://europa.eu/abouteuropa/stat/index.htm)

V širším pojetí je účelem webových stránek:

1) pomoci lidem nalézt konkrétní informace, službu, informace o jejich právech nebo 
oblastech politiky,

2) komunikovat politiku Evropské komise a dalších institucí co nejširšímu publiku,

3) umožnit lidem vyjádřit a vyměňovat názory,
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4) pomoci  vytvořit  evropskou veřejnou sféru,  vyvolat  v rámci  společnosti  evropské 
myšlení.

Snadnější  orientaci  při  prohlížení  stránek  umožňuje  přehled  o  obsahu  celého  portálu66 

včetně často kladených dotazů, statistik a výsledků průzkumů prováděných mezi uživateli 

stránek. Pro důkladné sledování činnosti konkrétní instituce či konkrétní oblasti politiky je 

k dispozici denně aktualizovaný seznam nově zveřejněných dokumentů67 a nově vydaných 

publikací68 (dostupných i v tištěné podobě).

Za  účelem  získávání  zpětné  vazby  prostřednictvím  dialogu  s  občany,  společně  se 

zdokonalováním  informačních  technologií,  procházel  portál  postupnou  restrukturalizací 

jednotlivých  webových  stránek.  Posilován  byl  především  aspekt  interaktivity.  Došlo 

k posunu  od  jednosměrného,  statického  předávání  informací  k dvousměrné,  rychlé 

interakci. Nejnavštěvovanějšími stránkami se staly ty, které nabízejí maximální spolupráci 

v přívětivém uživatelském prostředí  Web 2.0.  Stále  častěji  se  objevují  sdílené  soubory 

v několika formátech, šíření audiovizuálních souborů (tzv. podcasting), blogy nebo stránky 

s možností editace jejich obsahu.

7.3.1 Evropa pro mladé

V posledních  letech  došlo  k posunu  v obsahu  předávaných  informací.  Menší  důraz  je 

kladen na informování o organizačních záležitostech EU, vybírána jsou více témata, která 

ovlivňují  každodenní  životy  občanů  (témata  vzešlá  z průzkumů  veřejného  mínění). 

Zvláštní pozornost je věnována mladým lidem i těm, kteří s mladými lidmi pracují. Cílem 

Evropského portálu pro mládež69 je zlepšit účast mládeže na veřejném životě a přispět 

k jejich aktivnímu občanství.  Zvláštní  důraz je kladen na podporu vzdělávání,  učení se 

cizím jazykům nebo komunikaci o národní, rasové či náboženské diskriminaci. 

7.3.2 Interaktivní textová komunikace

V rámci interaktivní textové komunikace došlo ke zdokonalování diskusního internetového 

fóra  Debate Europe.  Od ledna 2008, po změně struktury a  celkového vzhledu,  nabízí 

přívětivější  a  přehlednější  uživatelské  prostředí.  Témata  diskuze  reflektují  největší 

problémy, před nimiž Evropa a její obyvatelé stojí. Mezi ta současná patří změna klimatu 

66 Dostupný z WWW: http://europa.eu/abouteuropa/index_en.htm
67 Dostupný z WWW: http://europa.eu/geninfo/whatsnew.htm
68 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/publications/whatsnew.htm
69 Dostupný z WWW: http://europa.eu/youth/
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a energetika, budoucnost Evropské unie (průběh ratifikace a obsah  Lisabonské smlouvy), 

nadcházející volby do EP, sociální a imigrační politika a dopady ekonomické krize. 

Někteří komisaři a ředitelé zastoupení EK v členských státech stále častěji zakládají své 

osobní  blogy70. Prvním, kdo tento nový způsob interakce začal využívat, byla komisařka 

pro komunikaci  Margot Wallströmová.  Pomocí  této osobní prezentace autoři  uveřejňují 

aktuální  zprávy,  postřehy  a  komentáře  (často  v přívětivém  i  neformálním  jazyce)  k 

tématům, která je zaujala. Čtenářům těchto „internetových deníků“ se otevírá prostor pro 

bezprostřední  reakci  na  zveřejněný  text  či  doplnění  o  další,  cenné  informace.  Debata 

o příspěvku  se  může  snadno  rozšířit  do  dalších  blogů  a  oslovit  tak  větší  publikum 

„blogující komunity“.

7.3.3 Informační služby 

Na portálu  EUROPA  je  prezentována  činnost  a  služby  síťě  národních  a  regionálních 

informačních  center Europe Direct.  Společně  se  zastupitelstvími  komise  zajišťují  tato 

střediska  občanům  právo  být  informováni  o  evropských  politikách  v jazyce,  kterému 

rozumějí.  Mnoho  informačních  materiálů  je  překládáno  a  adaptováno  v rozdílném 

národním kontextu. Evropská komise v loňském roce vyzvala veřejnoprávní či soukromé 

subjekty s veřejným posláním (úřady, školy, nevládní organizace aj.) k předkládání návrhů 

pro  provozování  středisek  Europe  Direct  na  období  2009–2012  [105].  Záměrem  je 

dosažení lepšího zeměpisného pokrytí těmito středisky a poskytnutí občanům z městských 

i venkovských oblastí možnost snadného přístupu k informacím o činnosti Evropské unie. 

Informační služba Your Europe – Vaše Evropa71 je iniciativou programu IDABC72 pod 

správou  Generálního  ředitelství  pro  informatiku.  Nabízí  specializované  informace  pro 

občany a  podniky a  podněcuje tak výměnu informací  s orgány státní  správy členských 

států a se soukromým sektorem. Občanům podává podrobné praktické informace o právech 

a příležitostech na vnitřním trhu, doplněné o poradenství ohledně využívání těchto práv 

v praxi. Podnikatelům a firmám poskytuje informace ohledně možnosti podnikání v jiném 

členském státě EU.

70 Dostupný z WWW: http://blogs.ec.europa.eu/
71 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/youreurope/
72Interoperabilní dodávání Pan-evropských služeb e-governmentu správním orgánům, podnikům a občanům 
(interoperable delivery of pan-european e-government services to administrations, businesses and Citizen); 
program přijat v listopadu 2005
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7.4 Podpora audiovizuálních médií 

Evropská komise si je dobře vědoma účinků audiovizuálních médií,  především televize 

a internetu.  Akční  plán  o  komunikaci  prostřednictvím  audiovizuálních  médií  [106] 

navrhl  tři  způsoby,  jak  co  nejlépe  upoutat  pozornost  mezinárodního  publika.  Cílem 

akčního plánu je pomoci  médiím při  poskytování  většího množství  informací  občanům 

Unie a podpořit evropskou veřejnou sféru. 

7.4.1 Služby sdělovacím prostředkům

Počátkem roku 2009 došlo k rozšíření bezplatné informační služby Europe by Satellite. 

Do provozu byl uveden dodatečný kanál EbS+, nabízející nesestříhaný a nekomentovaný 

materiál  novinářům i dalším zájemcům. Navýšen byl  počet živých přenosů z tiskových 

konferencí, zasedání EP nebo návštěv komisařů [107]. Taktéž se zvýšil počet jazyků, ve 

kterém jsou poskytovány doprovodné informace. Pro přehlednost je k dispozici kalendář 

plánovaných  událostí73,  doprovázen  odkazy  na  nejdůležitější  dokumenty  vztahující  se 

k příslušné  události  a  možnost  dohledání  dalších  archivních  materiálů  v audiovizuální 

knihovně74.

7.4.2 Podpora mediálních konsorcií

Na  výzvu  EK  došlo  počátkem  roku  2008  ke  spojení  18  mezinárodních,  národních 

a regionálních  evropských  rozhlasových  stanic  ze  13  zemí  za  účelem  vytvoření 

panevropského mediálního konsorcia75. Cílem spolupráce bylo intenzivnější šíření zpráv 

o Evropě a z Evropy. Oficiální představení konsorcia  Euranet76 proběhlo 26. února 2008 

v Bruselu. EK všem zúčastněným vysílatelům zaručila svobodnou editorskou nezávislost 

a podporu 5,8 mil. Euro na prvních pět let činnosti [108]. Závazkem subjektů v rámci sítě 

je vytvářet a rozšiřovat programy se vztahem k evropským záležitostem. Stanice od dubna 

2008  společně  produkují  a  denně  vysílají  pořady  v 10  jazycích,  o  délce  30–60  minut 

věnující  se  událostem  z Evropy.  Zpravodajství  se  týká  jak  politicko-ekonomických 

záležitostí,  tak  i  událostí  ze  společenského  či  kulturního  života.  Síť  je  otevřena  všem 

druhům rozhlasových stanic (celoplošným, regionálním, místním, veřejným i soukromým), 

73 Dostupný z WWW: http://europa.eu/eucalendar/
74 Dostupný z WWW: http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm
75 Česká republika je zastoupena Českým rozhlasem 7 – Radio Praha. Vysílání probíhá v pěti světových 
jazycích.
76 Dostupný z WWW: http://www.euranet.eu/
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které splňují podmínky stanovené konsorciem. Do roku 2013 je plánováno zapojení dalších 

stanic ze všech zemí Evropské unie.

Zdůrazněním interaktivního charakteru celého projektu byla 11. listopadu 2008 spuštěna 

on-line  platforma  sítě  Euranet,  na  které  se  mohou  posluchači  účastnit  diskusí  nebo 

rozšiřovat svými příspěvky živá vysílání.

Stejně jako v případě konsorcia rozhlasových stanic, plánuje EK v nejbližší době vytvoření 

podobné  sítě  televizních  kanálů  (včetně  přidruženého  internetového  portálu). 

Předpokládané náklady na první rok vysílání byly stanoveny na 8 mil. Euro [109, s. 4]. 

Zamýšlená  produkce  sdílených  pořadů v délce  10–90 minut  by taktéž  měla  přispět  ke 

zvýšení veřejné informovanosti o evropských záležitostech. 

Evropská komise nadále podporuje i panevropský televizní zpravodajství kanál Euronews, 

vlastněný konsorciem evropských a severoafrických vysílatelů.  Díky dotaci ve výši 10,8 

mil Euro ročně rozšířila tato stanice své vysílání po obsahové i jazykové stránce77 [106, s. 

9].

7.4.3 Vlastní produkce a šíření audiovizuálního materiálu

Až do července 2007 se online prezentace Evropské komise zaměřovala téměř výhradně na 

vlastní portál EUROPA. Vstupem na kanál YouTube se Evropská komise snažila zlepšit 

své  účinkování  v online  internetovém  prostředí.  Její  vlastní  videokanál  EUTube78 

atraktivním  způsobem  informuje  o  činnosti  Evropské  unie  prostřednictvím  krátkých 

videoklipů,  zahrnující  široké  spektrum  témat.  Do  budoucna  je  plánována  produkce 

videoklipů v lepší kvalitě, ve více jazycích a rozdílných formátech.

Od září 2008 je taktéž v provozu online vysílání Evropského parlamentu Europarl TV79. 

Cílem  tohoto  vysílání  je  především  snaha  o  maximální  průhlednost  jeho  aktivit 

a obeznámení  veřejnosti  s  jeho  činností.  Obsah  je  utvářen  se  snahou  o  maximální 

objektivitu s ohledem na všechny politické strany zastoupené v parlamentu. První kanál – 

Váš Parlament – je určen především novinářům, zaměstnancům institucí nebo lobbyistům, 

tzn. osobám, které již mají  určité znalosti o evropské politice a zajímají se o konkrétní 

problematiku.  Tato sekce nabízí zpravodajství o projednávaných dokumentech, rozhovory 

s europoslanci či informace ze zákulisí. Druhý kanál –  Váš hlas  – je již více zaměřen na 

širší publikum a umožňuje občanům podílet se na obsahu svými příspěvky. Třetí kanál – 

77 Od července 2008 vysílá i v arabštině
78 Dostupný z WWW: http://www.youtube.com/eutube
79 Dostupný z WWW: http://www.europarltv.europa.eu
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Mladá Evropa – je zaměřen na mládež a děti školního věku a kanál čtvrtý – Parlament live 

– nabízí např. přenosy plenárních zasedání nebo zasedání výborů [110, 111].

76



8 ZÁVĚR

V počátcích evropské integrace a formování Evropských společenství nebyla komunikace 

s veřejností,  ani  snaha  o její  dostatečnou  informovanost  považována  za  prioritu.  Tento 

prvotní nedostatek se nedá považovat za záměr, neboť tehdejší politická rozhodnutí byla 

vedena snahou o mezinárodní spolupráci převážně v hospodářské oblasti.

Postupným  rozšiřováním  EU  o  nové  země  a  zvyšováním  počtu  obyvatel,  kterých  se 

společná evropská politika dotýkala, bylo zřejmé, že je za potřebí věnovat více úsilí i této 

oblasti. Podstatným faktorem byla též postupná reforma evropských institucí, rozšiřování 

politik  EU,  nárůst  počtu  právních  předpisů  a  opatření.  Přes uvědomění  si  nutnosti 

intenzivnější komunikace s občany a zvýšenou snahu prezentování politických záležitostí 

ve  veřejných  diskusích,  uplatňovaly  jednotlivé  instituce  nejednotnou  informační 

a komunikační politiku. 

Snaha o maximální otevřenost a průhlednost svých činností (vydávání publikací a tištěných 

materiálů,  zavádění  veřejných  informačních  služeb,  intenzivnější  využívání  internetu 

k šíření informací) neodstranila nedůvěru většiny občanů v evropské instituce a politiku, 

kterou uskutečňovaly.

Rozšíření  EU  o  státy  střední  a  východní  Evropy  se  stalo  jednou  z nejvýznamnějších 

událostí  v evropských dějinách 20.  století.  Přineslo změny ve všech oblastech  politiky, 

včetně přístupu k otázce informování veřejnosti o evropských záležitostech. Občanům bylo 

nutno srozumitelně vysvětlit, jakým směrem se chce Evropa v budoucnu ubírat, jaké jsou 

její zájmy a jak budou dále probíhat její řídící a rozhodovací procesy. Pro získání podpory 

veřejnosti v procesu rozšiřování bylo nutné stanovit specifické cíle strategie pro občany 

členských států i pro občany přistupujících zemí. 

V rámci komunikační strategie aplikované na veřejnost stávajících států EU šlo především 

o zmírnění obav z možných negativních důsledků rozšíření. Občanům přistupujících zemí 

bylo  nutné  poskytnout  dostatečné  množství  objektivních  informací  o  EU, o přípravách 

jejich země na vstup, obeznámit je s výhodami a nevýhodami integrace a především získat 

jejich  podpory  před  hlasováním  v referendech.  Hlavní  roli  pro  koordinaci  realizace 

strategie přitom plnily vlády jednotlivých zemí.

Implementace  strategie  byla  založena  na  třech  principech:  decentralizaci,  flexibilitě 

a součinnosti.  Objektivní,  jasně  strukturované  informace  byly  adresovány  specifickým 
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cílovým  skupinám,  lidem z různých  regionů  a  oblastí.  Pružně  reagovaly  na  měnící  se 

informační požadavky a byly předávány v návazné spolupráci všech evropských institucí, 

členských států a dalších angažovaných uskupení. K rychlé komunikaci přispělo využívání 

moderních  informačních  technologií  v rámci  akčních  plánů  eEurope a  eEurope+. 

Vyslovením souhlasu obyvatel všech deseti přistupujících zemí střední a východní Evropy 

v referendech se komunikační strategie dá považovat za úspěšnou. 

Krátce  po  přistoupení  zemí  východní  a  střední  Evropy  do  EU  byla  jmenována  nová 

Evropská komise. Jmenováním Margot Wallströmové na místo komisařky zodpovědné za 

oblast  komunikace  a  zřízením  Generálního ředitelství  pro komunikaci  byla  zdůrazněna 

nutnost zdokonalit vztahy s veřejností i vztahy mezi jednotlivými útvary EK a ostatními 

evropskými  institucemi.  Dohoda  o  Partnerství  pro  komunikaci  o  Evropě vedla  ke 

konsolidaci informačních aktivit. Jejich vzájemná spolupráce, pomoc a výměna informací 

zamezila  výběru  rozdílných  témat  a  vedla  k jasnému definování  informačních  činností. 

Evropské  instituce  nadále  uplatňovaly  decentralizovanou  informační  politiku 

prostřednictvím sítě informačních středisek, zastoupení EK, informačních kanceláří EP, jež 

se dostávají do přímého kontaktu s občany, zohledňují jejich zájmy a snadněji uspokojují 

jejich informační potřeby. 

Nová  komunikační  strategie  byla  zaměřena  na  zlepšení  komunikace  s občany 

prostřednictvím široké diskuse a  dialogu.  Důvodem pro její  stanovení  byla  nízká  účast 

voličů  při  volbách  do  Evropského  parlamentu  v červnu  2004  a  především  odmítnutí 

Smlouvy o Ústavě pro Evropu v referendech ve Francii a Nizozemí o rok později. Hlavní 

myšlenkou tohoto plánu bylo cíleně zapojit občany do tvorby politik,  vyslechnout, jaká 

jsou jejich očekávání,  a zjistit,  co považují za důležité,  aby se řešilo. Formou osobních 

setkávání i elektronických diskusí proběhlo množství projektů organizovaných Evropskou 

komisí, mnohdy ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti. 

Ke  zvyšování  důvěryhodnosti  evropských  institucí  přispívá  snaha  o  otevřenou 

a transparentní  politiku.  Základem  moderní  administrativy  se  staly  informační  služby 

poskytující  snadný  přístup  k aktuálním,  hodnověrným  a  srozumitelným  informacím. 

Veřejnosti  je  umožněn  elektronický  přístup  k  rejstříkům  dokumentů,  archivům  a  síti 

knihoven.  Evropské  instituce  průběžné  zveřejňují  výsledky  svých  činností,  poskytují 

aktuální  informace  o  současných  problematikách  i budoucích  plánech.  Snaha 

o informování co největšího počtu občanů je taktéž charakterizována zvýšenou spoluprací 

se  sdělovacími  prostředky  –  vydáváním  tiskových  zpráv  a  množstvím  informačních 
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materiálů, poskytováním audiovizuálních služeb dostupných po internetu a poskytováním 

zázemí při přenosu zpráv z významných politických událostí.

Současná  komunikační  strategie  plně  podporuje  využívání  moderních  informačních 

technologií  –  audiovizuálních  médií,  multimediálních  aplikací  a  prostředků interaktivní 

komunikace. Obsah předávaných informací klade menší důraz na organizační záležitosti 

EU,  vybírána  jsou  více  témata,  která  ovlivňují  každodenní  životy  občanů.  Zvláštní 

pozornost je věnována mladým lidem i těm, kteří s mladými lidmi pracují. Důraz je kladen 

např. na podporu vzdělávání,  učení se cizím jazykům, komunikaci o národní, rasové či 

náboženské diskriminaci – témata, vedoucí k pocitu evropského občanství, vzájemnému 

porozumění, sounáležitosti a sdílení společných hodnot. 

Z dosavadních aktivit je patrná maximální snaha ze strany Evropské komise o partnerský 

přístup  a  udržení  důvěry  v evropskou  politiku.  I  přes  intenzivní  využívání  moderních 

informačních  technologií,  sítí  informačních  center,  zapojení  organizací  občanské 

společnosti,  průběžné  vyvolávání  diskusí,  provádění  výzkumů  veřejných  mínění 

a pořádáním doprovodných akcí je obtížné, upoutat pozornost 500 mil. obyvatel 27 států. 

Východní rozšíření, probíhající v letech 2004–2007, bylo svým rozsahem mimořádné a pro 

orgány zabývající se komunikací s veřejností stanovilo nemalé výzvy. Získané zkušenosti 

však  bude  možno  uplatnit  při  aplikování  komunikačních  strategií  při  příštím rozšíření 

(kandidátskými zeměmi jsou Chorvatsko, Makedonie a Turecko).

Funkční  období  stávající  Evropské  komise  bude  ukončeno  v říjnu  2009.  Výsledky její 

informační  a  komunikační  strategie  budou  zhodnoceny  účastí  voličů  při  volbách  do 

Evropského  parlamentu  v červnu  tohoto  roku  a  výsledkem  ratifikačního  procesu 

Lisabonské smlouvy (rozhodující bude pravděpodobně plánované opakované referendum 

v Irsku).   Dle  mého  názoru  byla  politika  prováděná  Generálním  ředitelstvím  pro 

komunikaci  v kompetenci  Margot  Wallströmové viditelná  a  přínosná a  stanovila  dobrý 

směr pro budoucí aktivity v této oblasti.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CONECCS Consulation, the European Commission and Civil Society 

CORDIS Community Research & Development Information Service

CVCE Centre Virtuel de la Connaissance sur l´Europe

DG Directorate-General

EB Eurobarometr 

EbS Europe by Satellite

EEC European Economic Community

EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor

EK Evropská komise 

EP Evropský parlament

ES Evropská společenství

EU Evropská unie

GŘ Generální ředitelství

ICT Informační a komunikační technologie

IDABC Interoperable delivery of pan-european e-government services to 

administrations, businesses and Citizen 

IGI Inter-institutional Group on Information

ISPA Instrument for Structural Policie for Pre-Accession

PHARE Poland and Hungary Assistance for Restructuring of their Economies

PRINCE PRiority INformation for the Citizens of Europe

SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development
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PŘÍLOHA 1 – Významné dokumenty komunikační politiky EU 

prosinec 1975 zveřejněna Tindemansova zpráva

červen 1993 první zhodnocení komunikační politiky EK (zpráva Reflection on 
Information and Communication Policy of the European 
Community)

listopad 1998 zveřejněna Pexova zpráva (Report on the information and 
communication policy) 

červen 2000 vyhlášen akční plán eEurope 2002

červen 2001 zveřejněn nový rámec pro aktivity týkající se informační a 
komunikační politiky 

červen 2001 vyhlášen akční plán eEurope+

červenec 2001 zveřejněna Bílá kniha o evropské správě věcí veřejných

červen 2002 vyhlášen akční plán eEurope 2005

červen 2002 zveřejněn dokument Explaining Europe´s Enlargement

říjen 2002 zveřejněn dokument Informační a komunikační strategie EU

červen 2005 vyhlášen akční plán i2010

květen 2005 Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a EK

červenec 2005 zveřejněn Akční plán na zlepšení komunikace o Evropě

říjen 2005 zveřejněn dokument Plán D pro dialog, demokracii a diskusi

listopad 2005 zveřejněn Protokol o spolupráci mezi Evropskou komisí a Výborem 
regionů

listopad 2005 zveřejněn Protokol o spolupráci mezi Evropskou komisí a 
Evropským hospodářským a sociálním výborem

únor 2006 zveřejněna Bílá kniha o evropské komunikační politice

květen 2006 zveřejněna Zelená kniha o Evropské iniciativě pro transparentnost

listopad 2006 zveřejněn dokument Plán D – širší a hlubší debata o Evropě 

říjen 2007 zveřejněn dokument Partnerství pro komunikaci o Evropě

prosinec 2007 zveřejněn dokument Communicating about Europe via the Internet –  
Engaging the citizens 

duben 2008 zveřejněn dokument Debate Europe – Využití zkušeností získaných 
v rámci „Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi“ 
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PŘÍLOHA 2 – Organizační struktury 
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Organizační struktura Generálního ředitelství pro komunikaci (2008) 
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Zdroj: Evropská komise. Generální ředitelství pro komunikaci. Dostupný z WWW: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/organigramme_en.pdf)
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Organizační struktura Generálního sekretariátu Evropského parlamentu (2008)

Zdroj: Evropská unie. Evropský parlament. Generální sekretariát. Dostupný z WWW: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=CS&id=54)

Organizační struktura Generálního sekretariátu Rady EU (2008)

Zdroj: Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE).
Dostupný z WWW: http://www.ena.lu
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Organizační struktura Generálního sekretariátu EHSV (2008)

Zdroj: Evropská unie. Evropský hospodářský a sociální výbor. 
Dostupný z WWW: http://eesc.europa.eu/organisation/organigram/index_en.asp
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Organizační struktura Generálního sekretariátu Výboru regionů (2008)

Zdroj: Evropská unie. Výbor regionů.
Dostupný z WWW: http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=23d2c35f-

55b0-465c-99a1-8ef953c61fc8&sm=23d2c35f-55b0-465c-99a1-8ef953c61fc8
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