
Да общуваме на тема Европа в партньорство

(2009/C 13/02)

Цели и принципи

1. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия отдават изключително голямо значение на
подобряването на комуникацията по въпросите на ЕС, с цел да се даде възможност на европейските граждани
да упражняват правото си на участие в демократичния живот на Съюза, в който решенията се вземат при
възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите, като се
зачитат принципите на плурализма, участието, откритостта и прозрачността.

2. Трите институции изявяват желанието си да насърчават сближаването на становищата относно комуни-
кационните приоритети на Европейския съюз като цяло, да популяризират добавената стойност, която носи
възприемането на подход на ЕС спрямо комуникацията по европейските въпроси, да улеснят обмена на
информация и най-добри практики, да постигнат единодействие между институциите при осъществяване на
дейности по комуникацията, свързани с тези приоритети, както и да подпомагат, когато е необходимо, сътруд-
ничеството между институциите на ЕС и държавите-членки.

3. Трите институции отчитат, че комуникацията по въпросите на Европейския съюз изисква политически
ангажимент от страна на институциите на ЕС и на държавите-членки и че държавите-членки имат отговор-
ност да комуникират с гражданите по въпросите на ЕС.

4. Трите институции смятат, че информационните и комуникационните дейности по европейските въпроси
следва да предоставят на всички достъп до обективна и разнообразна информация относно Европейския съюз,
както и да дадат възможност на гражданите да упражняват правото си да изразяват своето мнение и да участ-
ват активно в обществения дебат по въпросите на ЕС.

5. Трите институции насърчават зачитането на многоезичието и културното многообразие при осъществя-
ването на действия в областта на информацията и комуникацията.

6. Трите институции поемат политически ангажимент да постигнат посочените по-горе цели. Те насърчават
останалите институции и органи на ЕС да подкрепят усилията им и, при желание, да дадат своя принос към
този подход.

Партньорски подход

7. Трите институции отчитат значението на партньорството между държавите-членки и институциите на ЕС
в посрещането на комуникационните предизвикателства по въпросите на ЕС, за да се гарантира, на подходящо
ниво, ефективното общуване с възможно най-широк кръг от обществеността и нейното обективно
информиране.

Те изразяват желание да постигнат единодействие с националните, регионалните и местните органи, както и с
представителите на гражданското общество.

За тази цел институциите биха искали да насърчат възприемането на прагматичен партньорски подход.

8. Във връзка с това те припомнят ключовата роля на Междуинституционалната група по информация
(МГИ), която служи на институциите като рамка на високо равнище за насърчаване на политическия дебат
относно свързаните с ЕС информационни и комуникационни дейности, с цел насърчаване на единодействието
и взаимното допълване. За тази цел МГИ, която се председателства съвместно от представители на
Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия с участието като наблюдатели на Комитета на
регионите и Европейския икономически и социален комитет, заседава по принцип два пъти годишно.

Рамка за съвместна работа

Трите институции възнамеряват да сътрудничат на следната основа:

9. При зачитане на индивидуалната отговорност на всяка институция на ЕС и на държавите-членки за
техните собствени комуникационни стратегии и приоритети, трите институции веднъж годишно ще
определят, в рамките на МГИ, ограничен брой общи комуникационни приоритети.
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10. Тези приоритети ще се основават на комуникационните приоритети, определени от институциите и
органите на ЕС в съответствие с техните вътрешни процедури, и ще допълват, когато е необходимо, стратеги-
ческите виждания и усилия на държавите-членки в тази област, като вземат предвид очакванията на
гражданите.

11. Трите институции и държавите-членки ще положат усилия да насърчават необходимата подкрепа за
комуникацията във връзка с определените приоритети.

12. Службите, които отговарят за комуникацията в държавите-членки и в институциите на ЕС, следва да
са във връзка помежду си, за да осигурят успешното изпълнение на общите комуникационни приоритети,
както и на други дейности, свързани с комуникацията на ЕС, при необходимост въз основа на подходящи
административни договорености.

13. Институциите и държавите-членки се приканват да обменят информация относно други комуника-
ционни дейности по въпросите на ЕС, по-специално относно комуникационните дейности, предвидени от
институциите и органите в различните сектори, когато те водят до информационни кампании в
държавите-членки.

14. Комисията се приканва в началото на всяка година да докладва на другите институции на ЕС относно
основните постижения в изпълнението на общите комуникационни приоритети от предходната година.

15. Тази политическа декларация е подписана на двадесет и втори октомври две хиляди и осма година.

Съставено в Страсбург на двадесет и втори октомври две хиляди и осма година.

За Европейския
парламент

Председател

За Съвета на
Европейския съюз

Председател

За Комисията на
Европейските общности

Председател
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