
Samarbete för kommunikation om Europa

(2009/C 13/02)

Mål och principer

1. Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen fäster största vikt vid förbättrad kommunika-
tion i EU-frågor, så att medborgarna i Europeiska unionen kan utöva sin rätt att delta i unionens demokra-
tiska liv, där besluten fattas så öppet som möjligt och så nära medborgarna som möjligt, varvid principerna
om mångfald, delaktighet, öppenhet och insyn bör iakttas.

2. De tre institutionerna vill bidra till en samsyn om EU:s övergripande kommunikationsprioriteringar,
främja mervärdet av ett gemensamt tillvägagångssätt för kommunikation i europeiska frågor, underlätta
utbyte av information och bästa praxis, utveckla samverkansfördelar mellan institutionerna i kommunikation
med anknytning till dessa prioriteringar samt vid behov underlätta samarbete mellan EU-institutionerna och
medlemsstaterna.

3. De tre institutionerna är medvetna om att kommunikationen om Europeiska unionen kräver ett
politiskt åtagande från EU-institutionernas och medlemsstaternas sida och att medlemsstaterna har ansvar
för att kommunicera med sina medborgare om EU.

4. De tre institutionerna anser att verksamhet för information och kommunikation om europeiska frågor
bör ge alla tillgång till rättvis och olikartad information om EU och göra det möjligt för medborgarna att
utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och aktivt delta i den offentliga debatten i EU-frågor.

5. De tre institutionerna främjar respekten för flerspråkighet och kulturell mångfald, när de genomför
sina informations- och kommunikationsinsatser.

6. De tre institutionerna är fast beslutna att uppnå dessa mål. De uppmuntrar EU:s övriga institutioner
och organ att stödja deras insatser och att, om de så önskar, bidra till denna strategi.

En partnerskapsstrategi

7. De tre institutionerna inser vikten av att ta itu med den utmaning som frågan om kommunikation om
EU-frågor innebär i partnerskap mellan medlemsstaterna och EU-institutionerna, så att man får effektiv
kommunikation med – och når ut med objektiv information till – bredast möjliga publik på lämplig nivå.

De vill utveckla samverkansfördelar med nationella, regionala och lokala myndigheter samt med företrädare
för det civila samhället.

De skulle därför vilja främja en pragmatisk partnerskapsstrategi.

8. De erinrar samtidigt om den centrala roll som den interinstitutionella gruppen för information (IGI)
har, eftersom den utgör ett ramverk på hög nivå när institutionerna ska stimulera den politiska debatten om
informations- och kommunikationsverksamhet med EU-anknytning för att främja samverkan och komple-
mentaritet. IGI, där ordförandeskapet delas mellan företrädare för Europaparlamentet, rådet och Europeiska
kommissionen och där Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén deltar som
observatörer, sammanträder i princip två gånger om året.

Ett ramverk för samarbetet

De tre institutionerna avser att samarbeta på följande sätt:

9. Samtidigt som varje enskild EU-institution och medlemsstat har ansvar för sina egna kommunikations-
strategier och prioriteringar, kommer de tre institutionerna att inom ramen för IGI årligen fastställa ett
begränsat antal gemensamma kommunikationsprioriteringar.
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10. Prioriteringarna kommer att grundas på de kommunikationsprioriteringar som fastställts av EU:s
institutioner och organ efter interna överläggningar och där så är lämpligt komplettera medlemsstaternas
strategiska upplägg och insatser, med hänsyn till medborgarnas förväntningar.

11. De tre institutionerna och medlemsstaterna kommer att verka för att främja lämpligt stöd till
kommunikation inom de fastställda prioriteringarna.

12. De myndigheter i medlemsstaterna och de avdelningar inom EU:s institutioner som ansvarar för
kommunikationen bör stå i kontakt med varandra för att framgångsrikt kunna genomföra de gemensamma
kommunikationsprioriteringarna samt övrig verksamhet med anknytning till kommunikationen i EU-frågor,
som vid behov ska bygga på lämpliga administrativa arrangemang.

13. Institutionerna och medlemsstaterna uppmanas att utbyta information om annan kommunikations-
verksamhet med EU-anknytning, särskilt om den sektoriella kommunikationsverksamhet som planeras av
institutionerna och organen, när denna leder till informationskampanjer i medlemsstaterna.

14. Kommissionen uppmanas att i början av varje år rapportera till de övriga EU-institutionerna om
huvudinsatserna i genomförandet av de gemensamma kommunikationsprioriteringarna från det föregående
året.

15. Detta politiska uttalande undertecknades den tjugoandra oktober tjugohundraåtta.

Som skedde i Strasbourg den tjugoandra oktober tjugohundraåtta.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

För Europeiska unionens råd

Ordförande

På Europeiska gemenskapernas
kommissions vägnar

Ordförande
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