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Επικοινωνιακή πολιτική

Η επικοινωνιακή πολιτική δεν διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις των Συνθηκών, αλλά
αποτελεί φυσική απόρροια της υποχρέωσης της ΕΕ να παρέχει εξηγήσεις στους πολίτες για
τη λειτουργία και τις πολιτικές της καθώς και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γενικότερα. Η
ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία έχει ως νομική βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να
ενημερώνονται επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Από την επίσημη έναρξή της το 2012, η νέα
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες, να συμμετέχουν πιο άμεσα στην
κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και στα ευρωπαϊκά θέματα.

Νομική βάση

Οι Συνθήκες δεν περιλαμβάνουν κανένα συγκεκριμένο κεφάλαιο ή άρθρο που να αφορά την
επικοινωνιακή πολιτική. Ωστόσο, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατέστη
δεσμευτικός με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία του προσέδωσε το ίδιο νομικό καθεστώς
με εκείνο των Συνθηκών της ΕΕ. Ο Χάρτης παρέχει σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
ένα κοινό πλαίσιο για την σύνδεση των επιτευγμάτων της ΕΕ στις υποκείμενες αξίες της ΕΕ
κατά την επικοινωνία με το ευρύ κοινό[1]. Στα σχετικά άρθρα του Χάρτη συγκαταλέγονται το
άρθρο 11 (δικαίωμα στην πληροφόρηση και ελευθερία έκφρασης, καθώς και ελευθερία και
πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης), τα άρθρο 41 (δικαίωμα σε ακρόαση και δικαίωμα
κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του), το άρθρο 42 (δικαίωμα πρόσβασης στα
έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ) και το άρθρο 44 (δικαίωμα αναφοράς). Δεδομένου ότι
δεν υπάρχει ξεχωριστή νομική βάση στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) για την επικοινωνιακή πολιτική, για οποιαδήποτε δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία
η παραπομπή στο άρθρο 352 της ΣΛΕΕ[2].

Στόχοι

Η επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ αποτελεί εδώ και καιρό πρωταρχικό μέλημα των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό
όραμα. Μετά την αρνητική έκβαση των δημοψηφισμάτων για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στη
Γαλλία και τις Κάτω Χώρες (Μάιος 2005) και την απόρριψη αργότερα της Συνθήκης της
Λισαβόνας από την Ιρλανδία (Ιούνιος 2008), η ΕΕ έλαβε μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της
επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών της Ένωσης.
Στόχος αυτών των μέτρων ήταν η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ
και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Χάρη σε αυτές τις
πληροφορίες οι πολίτες της ΕΕ είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στη

[1]Βλ. EE C 83 της 30.3.2010, σ. 389
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EL:PDF
[2]Βλέπε ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 115 της 9.5.2008,
σ. 199)·
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=EN
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δημοκρατική ζωή της Ένωσης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή
δημοσιότητα και εγγύτητα προς τον πολίτη, με σεβασμό προς τις αρχές του πλουραλισμού,
της συμμετοχής, του ανοίγματος και της διαφάνειας. Από το 2012, μια καινοτομία που
περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ),
επιτρέπει στους πολίτες να προτείνουν απευθείας την έκδοση νέας ενωσιακής νομοθεσίας.
Από το 2005 η Επιτροπή έχει υποβάλει πολλά έγγραφα πολιτικής σχετικά με την επικοινωνία.
Τα έγγραφα αυτά αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη σημασία της εν λόγω πολιτικής, η οποία
βασίζεται σε τρεις αρχές:
— συνεκτίμηση της κοινής γνώμης και των απόψεων και ανησυχιών του πολίτη·

— επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την
καθημερινή ζωή των πολιτών·

— επικοινωνία με τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, με επικοινωνία μαζί τους σε εθνικό ή
τοπικό πλαίσιο μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας που προτιμούν.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ, η ΓΔ Επικοινωνίας της Επιτροπής έγινε
προεδρική υπηρεσία η οποία λειτουργεί για την επίτευξη του ακόλουθου γενικού στόχου: «Οι
πολίτες έχουν την αίσθηση ότι η ΕΕ προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή τους και να εξασφαλίσει τη
συμμετοχή τους στην ΕΕ. Θεωρούν ότι οι ανησυχίες τους λαμβάνονται υπόψη στην ευρωπαϊκή
διαδικασία λήψης αποφάσεων και γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στην ΕΕ».

Επιτεύγματα

Α. Κύριες πρωτοβουλίες (επιλογή):
— Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (βλ. επίσης κατωτέρω)·

— «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» (βλ. επίσης
κατωτέρω)·

— «Η επικοινωνία για τα ευρωπαϊκά θέματα μέσω του Διαδικτύου — Η συμμετοχή των
πολιτών»·

— «Debating Europe», ένα επιγραμμικό φόρουμ μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να
διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους στους φορείς λήψης αποφάσεων·

— Μετατροπή του ιστότοπου Europa σε ιστοχώρο ενιαίας εξυπηρέτησης για όλα τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ και για πληροφόρηση·

— «Η επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων μέσω οπτικοακουστικών μέσων»,
π.χ. το Ευρωπαϊκό ραδιοφωνικό δίκτυο (http://www.euranet.eu), και ενίσχυση της
κάλυψης των ευρωπαϊκών υποθέσεων σε νέα και υπάρχοντα οπτικοακουστικά μέσα·

— Μείωση του χάσματος επικοινωνίας μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της μέσω
αποτελεσματικής συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων.

Β. Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»
Μετά τις εκκλήσεις που διατυπώθηκαν στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόσο στο
Τάμπερε (1999) όσο και στη Νίκαια (2000) για έναν πιο ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία
των πολιτών, τον Ιανουάριο του 2004 ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πρώτο
κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη
στα κοινά (Απόφαση 2004/100/EΚ του Συμβουλίου). Λόγω της αποτυχίας του εγχειρήματος
για το Σύνταγμα της Ευρώπης, το πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της συμμετοχής
του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, ακολουθήθηκε από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους

http://www.euranet.eu
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πολίτες», που θεσπίστηκε με την απόφαση 1904/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την περίοδο 2007-2013 με συνολικό κονδύλι χρηματοδότησης 215
εκατ. ευρώ[3]. Με βάση τη σύσταση που υποβλήθηκε μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του
προγράμματος του 2010, η Επιτροπή πρότεινε επισήμως, τον Δεκέμβριο του 2011, τη συνέχιση
του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» — μολονότι με ελαφρά τροποποιημένη
μορφή — για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020[4]. Ως βασικοί στόχοι
αναφέρονται η ενίσχυση της μνήμης και η ανάπτυξη της κατανόησης και της δυνατότητας των
πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της Ένωσης[5], και το
νέο πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Απριλίου 2014
(Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 390/2014)[6]. O προϋπολογισμός του ανέρχεται σε
185 500 000 ευρώ, ποσό που συνιστά μείωση σε σχέση τόσο με το προηγούμενο πρόγραμμα όσο
και με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020
προσφέρει χρηματοδότηση σε δύο θεματικούς τομείς: (1) Ευρωπαϊκή Μνήμη, με επίκεντρο
την ιστορική πορεία υλοποίησης του ευρωπαϊκού σχεδίου· και (2) Δημοκρατική δέσμευση και
συμμετοχή των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης από πλευράς πολιτών των
πολιτικών της ΕΕ και, ειδικότερα, την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των
πολιτών στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Γ. Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων
Το έτος 2009 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν συμφωνίες για τις
διοργανικές προτεραιότητες όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ του ΕΚ, του Συμβουλίου και
της Επιτροπής σύμφωνα με την κοινή δήλωση με τίτλο «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων»[7], η οποία υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2008. Οι τέσσερις
προτεραιότητες που επελέγησαν ήταν οι ευρωπαϊκές εκλογές, η ενέργεια και οι κλιματικές
αλλαγές, η 20ή επέτειος της δημοκρατικής αλλαγής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και
η στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αλληλεγγύης — σε ιδιαίτερο συσχετισμό
με το Ευρωπαϊκό έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας. Σκοπός του εν λόγω εγγράφου είναι
«να ενισχυθούν η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται
από τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να δοθεί στους
πολίτες η δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης και καλύτερης κατανόησης του αντίκτυπου των
πολιτικών της ΕΕ σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο»[8].
Δ. Η «Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών»
Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει
— από 1ης Απριλίου 2012 — μια πιο δυνατή φωνή στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
παρέχοντάς τους το δικαίωμα να ζητούν απευθείας από την Επιτροπή να προτείνει νέες
πολιτικές πρωτοβουλίες. Στόχος της είναι να προσθέσει νέα διάσταση στην Ευρωπαϊκή
δημοκρατία, να συμπληρώσει τη δέσμη δικαιωμάτων του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και να εντείνει τη δημόσια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα, βοηθώντας στην
οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου. Αναμένεται ότι η υλοποίησή της θα ενισχύσει
κατά κύριο λόγο τη συμμετοχή των πολιτών και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στον
σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ. Κατά τα οριζόμενα στη Συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενέκριναν το 2011 έναν

[3]Βλ. ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 32
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0040:EN:PDF).
[4]Βλέπε COM(2011) 0884 (http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1383_en.pdf).
[5]Ομοίως, σ. 3.
[6]Βλ. ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=OJ:L:2014:115:FULL&from=EN).
[7]Βλ. COM(2007)0569
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0568en01.pdf).
[8]Ομοίως, σ. 4.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0040:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0884
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1383_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0569
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Κανονισμό που θέτει τούς κανόνες και τις διαδικασίες που θα διέπουν αυτό το νέο μηχανισμό[9].
Η ΠΕΠ δίνει τη δυνατότητα σε 1 εκατομμύριο πολίτες από το ένα τέταρτο τουλάχιστον
των κρατών μελών να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα νομοσχέδιο σε
κάποιον από τους τομείς όπου η Επιτροπή διαθέτει αυτή την αρμοδιότητα. Οι οργανωτές μιας
πρωτοβουλίας πολιτών, δηλ. μια επιτροπή πολιτών αποτελούμενη από 7 τουλάχιστον πολίτες
της ΕΕ που κατοικούν σε 7 τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη, έχει περιθώριο ενός έτους
για να συγκεντρώσει τις αναγκαίες υποστηρικτικές δηλώσεις, ο αριθμός των οποίων πρέπει να
πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών[10].

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας είχε μεγάλο αντίκτυπο στο έργο των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ, με εντονότερη εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πολίτες της ΕΕ
μέσω μιας πιο απλουστευμένης και δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα,
η μεταρρυθμιστική συνθήκη ενίσχυσε τον ρόλο του ΕΚ στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Ως το
όργανο των άμεσα εκλεγμένων αντιπροσώπων των πολιτών της ΕΕ, το Κοινοβούλιο έχει σαφή
ευθύνη να καταθέτει τις απόψεις του σχετικά με το τι είναι η Ευρώπη και να διασαφηνίσει και
να αναλάβει δράση για την προώθηση των συμφερόντων των πολιτών στην Ευρώπη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το σπίτι των πολιτών στην Ευρώπη. Στις εκθέσεις του,
το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις για τη βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της. Για παράδειγμα, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2010, το ΕΚ προτείνει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες
της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά σε συζητήσεις για ευρωπαϊκά ζητήματα[11]. Η
έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η επικοινωνία μπορεί να ξεκινήσει, να ενθαρρύνει
και να αναπτύξει περαιτέρω την ευρωπαϊκή συζήτηση. Τονίζει ότι η καλύτερη επικοινωνία από
την πλευρά των κυβερνήσεων, των πολιτικών κομμάτων, των πανεπιστημίων, των δημόσιων
ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των ίδιων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας
για την οικοδόμηση μιας «ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας» συζήτησης.
Το Κοινοβούλιο παρέχει πληροφορίες και έγγραφα στον ιστότοπό της και στις 24 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ, και έχει έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ΜΜΕ είναι
βασικοί πολλαπλασιαστικοί παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Το Κοινοβούλιο
υποστηρίζει τα μέσα ενημέρωσης με αντικειμενικές πληροφορίες, εργαλεία και εξοπλισμό
προκειμένου να τα βοηθήσει να καλύψουν τις δραστηριότητές του, η κάλυψη από τα
μέσα ενημέρωσης παρακολουθείται και ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το Κοινοβούλιο
διορθώνονται μέσω της αντίκρουσής τους. Επιπλέον, οι πολίτες είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες
στο Ημικύκλιο (στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες), στο Parlamentarium — το Κέντρο
Επισκεπτών του Κοινοβουλίου — και στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (αμφότερα στις
Βρυξέλλες). Το Κοινοβούλιο διαθέτει τουλάχιστον ένα Γραφείο Πληροφοριών σε κάθε κράτος
μέλος, ορισμένες από τα οποία έχουν επίσης κέντρα επισκεπτών. Ο ρόλος αυτών των γραφείων
πληροφοριών είναι να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν τι είναι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, τι κάνει και τι αντιπροσωπεύει. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συνεργάζονται
στρατηγικά με τους πολίτες, τους συμφεροντούχους και τα μέσα ενημέρωσης.
Επί του παρόντος, είναι έντονο το αίσθημα του ανήκειν στην ΕΕ μεταξύ των πολιτών της
ΕΕ, γεγονός ενθαρρυντικό μετά από μια μακρόχρονη περίοδο συχνά έκδηλης εχθρικής στάσης

[9]Βλ. ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF).
[10]Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών» και την επισκόπηση των
ανοικτών και κλειστών πρωτοβουλιών, βλ. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
[11]ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 55 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML
+TA+P7-TA-2010-0307+0+DOC+PDF+V0//EN).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
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απέναντι στην ΕΕ ή οποία ήταν αποτέλεσμα των πρόσφατων δημοσιονομικών και πολιτικών
κρίσεων. Ωστόσο, αυτό το αίσθημα του ανήκειν στην ΕΕ παρουσιάζει διακυμάνσεις και
χρειάζονται κατάλληλες πολιτικές και στρατηγικές επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ. Η ενεργή
συμμετοχή στη χάραξη των στρατηγικών και πολιτικών αυτών δεν αποτελεί απλώς μια από
τις υποχρεώσεις του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών της ΕΕ τους οποίους ουσιαστικά
εκπροσωπεί, αλλά είναι και προς το δικό του συμφέρον.
Katarzyna Anna Iskra
10/2017
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