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TRENDY  V  INFORMAÈNÍ
POLITICE  EVROPSKÉ  UNIE

Ian Thompson
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Úvod

Pøíprava vstupu i pozdìj�í èlenství v Evropské unii
(dále EU) bude mít pro ÈR významné dùsledky. Zatímco
nìkteøí lidé budou èlenství poci�ovat jako pozitivní, lo-
gický a nezbytný vývoj zemì, budou mít jiní odli�ný po-
hled na tuto problematiku.

Potøeba informací o EU je nezpochybnitelná. Jaké jsou
cíle a instituce EU? Jakým zpùsobem EU dìlá politiku a
jaká ta politika je? Jaký vliv to v�echno bude mít na ÈR?
Informace, které EU poskytuje musí být vèasné, konkrét-
ní, pøesné a pøizpùsobené potøebám osoby nebo osob,
které je pøijímají nebo �ádají.

Pøed knihovníky a ostatními informaèními pracovníky
stojí velká výzva, ale i pøíle�itost, aby významnì pomohli
své zemi a jejím obyvatelùm pochopit a vyu�ít to, co èlen-
ství v EU mù�e nabídnout. Dále se proto budu vìnovat
tématùm z tohoto aspektu vyu�itelným a zajímavým:
1. Roli informací v EU.
2. Otázkám otevøenosti a transparentnosti, které jsou

v èlenských státech diskutovány ji� od roku 1990.
3. Jak se praktické výsledky této diskuse projevily v no-

vých iniciativách.
4. Vyzdvi�ení  role elektronických zdrojù informací a

zejména nápadnému vzestupu Internetu jako význam-
ného zdroje informací.

Role informací v EU
V posledních 5 letech se v rámci EU na vysoké úrov-

ni diskutovalo o otázkách souvisejících s informacemi a
komunikací, otevøeností a transparentností v EU v kon-
textu s obtí�emi spojenými s ratifikací Maastrichtské
smlouvy v letech 1992-1993.

Potøeba informovat
V�echny vlády a mezivládní organizace uznávají po-

tøebu informovat, proto�e informace ovlivòují  rozhodo-
vání. Poskytování informací je v demokratické spoleè-
nosti naprostou potøebou a praktickou nezbytností, proto
EU podporuje informaèní politiku v èlenských státech
stejnì jako v ostatních zemích.

EU  uznává svou odpovìdnost za objasòování svých
cílù, postupù a politiky. Jako relativnì nový faktor ve svìtì
má EU silnou potøebu objasòovat, jak vznikla a jakých

cílù chce dosáhnout. Proto  musí mít  zpoèátku rozsáhlý
informaèní aparát, který pùsobí na mnoha  úrovních:
� ka�dá instituce EU - Evropská komise, Evropský par-

lament, Rada EU atd. - zøizuje a podporuje vlastní
systémy �íøení informací o svých èinnostech, aèkoliv
spolupráce mezi nimi vzrùstá;

� existují speciální slu�by pro tisk a ostatní média poskyto-
vané napø. spoleènostmi jako je Spokesman�s Service
v Evropské komisi a podobnými v jiných institucích;

� EU má tradici v tìsné komunikaci s organizacemi re-
prezentujícími obchodní a profesionální asociace, ob-
chodní spoleènosti a jiné speciální zájmové skupiny;

� instituce EU mají zavedený tzv. �Visitors Program-
me�, v jeho� rámci studenti, obchodníci, vìdci a dal�í
skupiny obèanù nav�tìvují instituce EU v Bruselu, Lu-
cemburku a �trasburku a dostane se jim informací pøi-
zpùsobených jejich potøebám;

� Komise a jiné instituce EU podporují speciální ini-
ciativy pro informace partikulárním skupinám, napø.
v nìkolika minulých letech Komise podporovala pro-
gram �Priority Information Programmes� (Prioritní
informaèní programy) pomáhající evropským obèa-
nùm porozumìt dùsledkùm takových problémù, jako
jsou jednotná evropská mìna a jednotný evropský ob-
chod.

Jedna z velkých výzev pro Evropskou komisi, va�i
vlastní vládu i pro knihovníky a informaèní  pracovníky
bude v pøí�tích nìkolika letech vytvoøit efektivní strate-
gii informování lidí v ÈR  o dùsledcích èlenství v EU.

Mezi iniciativy urèené pøímo pro knihovníky patøí dvì
prohlá�ení o informaèní politice EU:
� EU podporuje rozsáhlé publikaèní programy zahrnují-

cí dokumenty od informaèních bro�ur pro �kolní dìti
a� po odborné dokumenty urèené specialistùm. Tyto
programy stále èastìji �íøí prostøednictvím  elektronic-
kých médií (databáze, CD-ROM, Internet a satelit)

� Evropská komise podporuje významné informaèní sítì
(Evropská dokumentaèní støediska, Euro Info Cent-
ra, Korespondenèní centra a Euro Info Points) v èlen-
ských státech i mimo nì.

Vzrùstající potøeba lidí znát aktivity EU
Potøeba mnoha lidí znát politiku EU podstatnì vzrostla

v poledních deseti letech. To souvisí s jednotným vnitø-
ním trhem (Single Market Programme) a zejména s vli-
vem Aktu o jednotné Evropì (Single European Act), je-
ho� dùsledkem je významný nárùst legislativní aktivity
napøíè roz�iøujícího se spektra oblastí politiky. Maastricht-
ská smlouva dále zvý�ila politické kompetence EU. Právní
systém EU se nyní pøímo dotýká vìt�ího poètu jednotliv-
cù i organizací a tak roste poèet tìch, kteøí o nìm po-
tøebují informace. Mezi finanèníky, právníky, úøedníky
v místních správách - v�ude tam proniká evropský roz-
mìr toho, co potøebují znát ke své práci. Obdobnì se ev-
ropský rozmìr projevuje v dùle�itosti dosáhnout co nej-
vy��ího vzdìlání. Nadto se má EU  roz�íøit o nové zemì
a má dlouhý seznam zemí ucházejících se o èlenství a
dal�ích, které podporují nebo rozvíjejí svou politiku a eko-
nomiku v úzké návaznosti na EU.
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�Subsiadiarita�
Pojem �subsidiarita� je v EU obvykle u�íván ve

smyslu decentralizovaného rozhodování, tzn., �e rozho-
dovat by mìly nejni��í vhodné stupnì státní správy. Ten-
to princip zabezpeèuje, �e rozhodnutí v rámci EU jsou
pøijímána co nejblí�e k obèanovi a zároveò je respekto-
vána identita èlenských státù Unie.

Ve smyslu poskytování informací o EU  se pojem �of
subsidiarity�  u�íval jako argument toho, �e za informa-
ce o EU by nebyly odpovìdné jen instituce EU, ale i  tra-
dièní mechanismy pro �íøení informací v èlenských stá-
tech i jinde; napø. rùzné národní, regionální a lokální vlády,
knihovny, obchodní støediska atd. by akceptovaly svou
roli v �íøení informací o Evropì speciálním skupinám.
Rovnì� v�ichni knihovníci v ÈR potøebují dát své práci
evropský rozmìr. Vydavatelský sektor  má z tohoto as-
pektu také významnou roli v �íøení informací o EU.

Tím není øeèeno, �e EU abdikuje na svou informaèní
a komunikaèní odpovìdnost. Spí�e pøipou�tí realitu, �e
nemá mo�nosti uspokojit v�echny vzrùstající potøeby in-
formování z veøejných prostøedkù, a proto soustøedí své
zdroje na:
� pomoc tradièním i novým informaèním zaøízením

v èlenských a pøidru�ených státech v rozvoji jejich
prostøedkù, slu�eb a odbornosti prostøednictvím sítí,
pøenosu a výcviku

� urychlování a zlep�ování existujících informaèních
produktù a rozvíjení nových forem komunikace.

Diskuse o otevøenosti a transparentnosti
�Zapomnìli jsme mluvit s lidmi�, odpovìdìl prezi-

dent Mitterand, kdy� byl dotazován na dùvod, proè pou-
ze tìsná vìt�ina volièù ve Francii, která hlasovala v refe-
rendu v roce 1992, volila ratifikaci Maastrichtské
smlouvy.  Spolu se �okem z dánského �ne� v prvním
referendu v èervnu 1992 vyvolal tento fakt dlouhé dis-
kuse v èlenských zemích (zvlá�tì ve Velké Británii a Nì-
mecku) a spolu se skepticismem nových �sjednocených�
obèanù Evropy pøesvìdèil evropské politiky a úøedníky
o nezbytnosti dal�ích zmìn v pøístupu k EU.

Britský ministerský pøedseda Tony Blair minulý rok
øekl: �Elita Evropy vìnovala nedostateènou pozornost
lidem v Evropì. To nesmí pokraèovat ... Evropa musí lépe
vysvìtlovat, co dìlá.�

Otázka, jak smysluplnì a efektivnì jsou obèané Evro-
py informováni o dìní v Evropské unii, byla pevnì vøaze-
na do ka�dodenní politiky. Výsledkem je, �e instituce EU
a èlenské státy pøipravily a pøedlo�ily  program k zaji�tìní
vìt�í otevøenosti a transparentnosti aktivit EU. Této pro-
blematiky se od roku 1992 týkaly celé série návrhù a pro-
hlá�ení, reorganizovala se oddìlení zodpovìdná za infor-
maèní a komunikaèní politiku, byly pevnì definovány
u�ivatelské skupiny, byl rozvíjen pøenos informací po sí-
tích a byly vkládány významné materiální prostøedky do
nových iniciativ. To v�e kulminovalo ve vlo�ení zmìny do
èlánku A Smlouvy o EU (TEU), schválené v Amsterdamu:

Tato Smlouva znamená nové stadium v procesu vy-
tváøení stále tìsnìj�ích vazeb mezi lidmi v Evropì, kde

jsou rozhodnutí pøijímána  tak otevøenì, jak je mo�né, a
tak pozornì, jak je mo�né vùèi obèanùm.

EU je otevøená organizace: v�ichni máme mo�nost  kdy-
koliv zjistit,  co ka�dá z evropských institucí právì dìlá.

Dnes se nemohu zabývat detaily, ale chci øíci, �e otázce
pøístupu k dokumentùm Rady EU a Evropské komise a
jejím právním aspektùm byla v minulých letech vìnová-
na velká pozornost.

Transparentnost v praxi
Rád bych teï pøe�el od skvìle znìjících deklarací

o potøebì otevøenosti, transparentnosti a nutnosti vysvìt-
lování k pøíkladùm praktických krokù uèinìných v nìko-
lika minulých letech pro zlep�ení pøístupu k informacím
o EU: nakonec v praxi vyhledávání informací je zpùsob
pøístupu stejnì dùle�itý jako jeho principy.

Od roku 1992 vyvíjejí  evropské instituce øadu iniciativ:

� Evropská komise, Rada Evropské unie, Evropský parla-
ment a mnoho jiných institucí a organizací EU v posled-
ních nìkolika letech pochopily svou roli ve zpøístupòo-
vání dokumentù. Rada EU vyjednává o volném
zpøístupnìní rejstøíku dokumentù EU na Internetu, co�
by byl významný krok vpøed ve zkvalitòování pøístupu.

� Komise vyvíjí mnohem vìt�í úsilí  konzultovat s or-
ganizacemi i jednotlivci budoucí politické iniciativy:
napø.  na podzim ka�dého roku  vydává roèní legisla-
tivní program volnì pøístupný na Internetu i v rùz-
ných papírových verzích, který zahrnuje budoucí prio-
rity a iniciativy. Také je vydáváno mnohem víc
pre-legislativních konzultaèních dokumentù, známých
jako Zelené a Bílé knihy (mnoho z nich je volnì pøí-
stupných na Internetu).

� Sjednocují, zjednodu�ují a pøetváøejí stávající legis-
lativu.

� Roste u�ivatelská vlídnost CELEXu, hlavní evropské
legislativní databáze, a tím i spokojenost jejích u�i-
vatelù. V minulých nìkolika letech se stal CELEX
mnohem jednodu��ím pro u�ívání a obsahuje více pl-
notextových informací. Internetová verze CELEXu
byla zprovoznìna v srpnu 1997.

� EU volnì zpøístupòuje na Internetu øadu velmi u�i-
teèných databází. Klíèové je vìdìt o RAPID (obsa-
hující Press Releases a tedy velmi u�iteèné pro aktu-
ální informace), SCAD (bibliografická databáze
dokumentù a publikací z EU, plus èlánky ve vìdec-
kých èasopisech), ECLAS (katalog knihovny Komi-
se v Bruselu a Lucemburku), IDEA (adresáø pracov-
níkù v institucích EU s kontaktními adresami),
Legislative Observatory (OEIL - ukazuje, v jakém
stadiu legislativní pøípravy je ten který politický pro-
ces).

� V minulých letech bylo publikováno mnoho nových
významných zdrojù informací; pøíkladem mù�e být
Panorama of EU Industry, Index A-Z of Cases in the
Court of Justice, Europes Environment, Directory of
Interest Groups  atd.  Ty v�echny doplòují døíve exis-
tující mezery.



NÁRODNÍ KNIHOVNA, 10, 1999, è. 1 5

� Do�lo k dal�ímu významnému rozvoji informaèních
sítí. Evropské dokumentaèní støedisko/Korespondenè-
ní centrum zøídilo nové sítì: Carrefours nebo také
Rural Development Centres je urèena na pomoc ven-
kovským oblastem, aby lépe  porozumìly problema-
tice EU; dal�í sí� Inovation Relay Centres je urèena
pro obchodníky a vìdce a má jim umo�nit zapojit se
do nadaèních výzkumných aktivit EU (podporovaných
EU). Z Bruselu pøi�la sí�  Euro Info Points na pomoc
veøejnosti. Nìkteré èlenské státy Unie jako Finsko,
�védsko, Dánsko, �panìlsko a Velká Británie aktiv-
nì u�ívají sítì veøejných knihoven jako hlavní zdroj
informací o Evropské unii pro nej�ir�í veøejnost.

� V øadì iniciativ, které jsem právì zmínil, byly nejvý-
znamnìj�ím nositelem rozvoje v minulých letech mo�-
nosti Internetu.

Evropské informace na Internetu
Samozøejmì ti�tìné zdroje informací z Evropské unie

a o ní zùstanou dùle�ité, ale je tøeba øíci, �e v následují-
cích nìkolika letech nastane revoluce v dosa�itelnosti
informací o EU prostøednictvím elektronických médií:
on-line databází, CD-ROM, disket, satelitu a pøedev�ím
Internetu, zvlá�tì prostøednictvím serveru EUROPA a
dal�ích. Evropská unie významnì investuje do Interne-
tu jako prostøedku sdìlování informací o své politice
svým obèanùm i obèanùm dal�ích zemí. Technický po-
tenciál a mo�nosti Internetu pøi�ly v pravý èas - v dobì,
kdy EU potøebovala nový zpùsob komunikace se svými
obèany.

Pøed tøemi lety jsem Internet jako informaèní zdroj
o EU nepou�íval a nyní stì�í najdu pracovní den, kdy
bych se obe�el bez jeho významného u�ívání jako hlav-
ního zdroje takových informací. Ka�dá instituce EU, a
mnoho souèástí tìchto institucí, provozuje dùkladné do-
movské stránky, které obsahují mnoho cenných plnotex-
tových informací. Kromì toho se mnoho proslulých EU
databází, jako jsou CELEX, SCAD, RAPID a ECLAS,
stìhuje na Internet a nové, napø. IDEA a Legislative Ob-
servatory, jsou ji� na Internetu zøizovány.

Velkou výhodou Internetu je rychlost, s ní� se infor-
mace dostane k nám, kteøí ne�ijeme v Bruselu. Prostøed-
nictvím Internetu je nyní mo�né získat  ohromné mno�-
ství legislativních, bibliografických, statistických,
kontaktních  informací a také informací o stavu vývoje
atd., které se týkají EU. Internet se tak stává hlavním zpù-
sobem vyhledávání informací o EU. Napøíklad v roce
1997 bylo bìhem dvou týdnù po vystavení uskuteènìno
asi 41 000 individuálních náv�tìv internetových stránek
EUROPA, obsahujících dokumenty týkající se iniciativy
Agenda 2000. Podobnì je ka�dý mìsíc  konzultováno na
webovských stránkách EURO více ne� 50 000 dokumentù
a tak bych mohl pokraèovat.

Jednou z nejnovìj�ích slu�eb je báze EUR-Lex, která
byla zpøístupnìna v dubnu 1998. Byla vytvoøena jako
odezva na volání evropských politikù po �obèanském
Celexu�. Jde o verzi báze CELEX upravenou pro potøe-
by øadových obèanù a volnì pøístupnou na Internetu.

O tom,  zda splní EUR-Lex vkládaná oèekávání, je pøed-
èasné hovoøit, nicménì byste mìli vìdìt o jeho existenci
a obsahu. V souèasnosti obsahuje pøístup k následujícím
plným textùm:
� Smlouvy Evropské unie
� Sekundární právo
� Rozsudky Evropského soudu z posledních 12 mìsícù
� Plné texty posledních 20 èísel Official Journal (série L

a C) - hlavního zdroje legislativních informací o EU

V budoucnu by mìl obsahovat také:
� Texty v�ech pøijatých zákonù
� Texty v�ech pøipravovaných zákonù

Tvrdí se, �e a� bude EUR-Lex plnì funkèní, stane se
nejvìt�ím internetovým stanovi�tìm na svìtì.

Revoluce Internetu nespoèívá jen v pøístupu k infor-
macím produkovaným EU, ale jde i o významný pokrok
v pøístupu k informacím o EU, které produkují jiné organi-
zace jako napø. vlády, vìdecké instituce, zpravodajské orga-
nizace, obchodní spoleènosti, komerèní vydavatelství atd.

Samozøejmì i v této informaèní �internetové revoluci�
je je�tì mnoho mo�ných cest. Nesmíme také zapomínat,
�e pøístup k Internetu není univerzální a i ten, kdo k nìmu
pøístup má, mù�e narazit na problém (napø. velkých èaso-
vých ztrát pøi vyhledávání nebo �patného spojení). Pøede-
v�ím pøirozené internetové prostøedky jsou je�tì slo�ité pro
výkonnìj�í vyhledávání informací. Ka�dý mluví o surfo-
vání po Internetu, ale pro ka�dodenní vá�né u�ívání potøe-
bujeme hledat informace rychleji a systematiètìji.
Dosavadní pomalost a námaha  volají po tvorbì kvalitních
metod vyhledávání na Internetu. Velkým úkolem pro pøí�-
tích nìkolik let je tedy vytvoøit takové informaèní ná-
stroje, které by umo�nily rychlej�í a jednodu��í pøístup
k evropským informacím na Internetu.

Jiným problémem, který musí být vyøe�en, je, zda mají
instituce EU vidìt v Internetu primárnì prostøedek k dodá-
vání pravidelných informací, èi budou vidìt Internet hlav-
nì ve funkci archivu. Nepochybnì politickou motivací pro
u�ívání Internetu jako zprostøedkovatele informací vzta-
hujících se k EU je u�ívat ho pro dodávání pravidelných
informací obèanùm. Nicménì, pro seriózní informaèní
profesionály musí být i organizování archivního pøístupu
k základním informacím stejnì dùle�ité. Je tøeba vybudo-
vat mechanismus  zaji��ující, �e informace, které jsou na
Internetu  jeden den, budou trvale dosa�itelné i v budouc-
nu. Tímto problémem se nyní EU zaèíná zabývat.

Závìr
Doufám, �e jsem jasnì nastínil dùvody existence in-

formaèní a komunikaèní politiky Evropské unie a její dal�í
smìøování i praktické iniciativy, které vyvíjí s cílem zdo-
konalit pøístup k informacím o svém pùsobení. Ne v�e je
zatím dokonalé, ale obecnì je oceòován zlep�ený pøístup
k tìmto informacím.

Pro knihovníky a informaèní pracovníky v Èeské re-
publice je následující období velkou pøíle�itostí �íøit ne-
zbytné informace o EU a aktivnì se tak podílet na rozvoji
své zemì.

Pøelo�ila a upravila Alena Matuszková


