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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om hvidbogen om en europæisk kommunikationspolitik
(2006/2087(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Hvidbog om en europæisk 
kommunikationspolitik" (KOM(2006)0035),

– der henviser til Del II i EF-traktaten,

– der henviser til EF-traktatens artikel 195,

– der henviser til EF-traktatens artikel 211,

– der henviser til EF-traktatens artikel 308,

– der henviser til artikel 11, 41, 42 og 44 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

– der henviser til meddelelsen til Kommissionen "Aktionsplan til forbedring af 
Kommissionens kommunikation til Europa" (SEK(2005)0985),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Kommissionens bidrag til tænkepausen og 
tiden derefter: Plan D for demokrati, dialog og debat" (KOM(2005)0494),

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2002 om Kommissionens meddelelse om nye 
rammer for samarbejde om aktiviteter vedrørende informations- og 
kommunikationspolitikken i Den Europæiske Union1, 

– der henviser til sin beslutning af 10. april 2003 om en informations- og 
kommunikationsstrategi for Den Europæiske Union2,

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2005 om gennemførelsen af Den Europæiske 
Unions informations- og kommunikationsstrategi3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til Kultur- og Uddannelsesudvalgets betænkning og udtalelserne fra Udvalget 
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender (A6-0000/2006),

  
1 EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 406.
2 EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 591.
3 EUT C 92 E af 20.4.2006, s. 403.
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A. der henviser til, at kommunikation er et vigtigt element i et aktivt demokrati,

B. der henviser til, at styrken af EU's demokratiske elementer derfor hænger sammen med 
kommunikationsstrukturerne på europæisk plan, som forbinder institutionerne med 
borgerne,

C. der henviser til, at erfaringen med europæiske valg og folkeafstemninger har vist, at 
deltagelsesgraden har været højere blandt de borgere, som er opmærksomme på og 
interesserede i EU-relaterede spørgsmål, end blandt de borgere, som ikke har modtaget 
informationer,

D.  der henviser til, at der for øjeblikket ikke findes et offentligt europæisk rum, men meget 
aktive offentlige nationale rum; disse offentlige nationale rum udviser store variationer 
både hvad angår den grad, i hvilken europæiske anliggender debatteres, og arten heraf,

E. der henviser til, at det vil være en vigtig forbedring, hvis de europæiske anliggender får en 
mere fremtrædende plads i de offentlige nationale rum,

F. der henviser til, at et første skridt med henblik på at skabe et offentligt europæisk rum vil 
være at få bugt med de nationale rums isolation gennem en europæisk 
kommunikationsaktion, og at dette er tæt forbundet med paneuropæiske, eller i hvert fald 
transnationale, mediestrukturer,

G. der henviser til, at der foreligger klare beviser i form af resultaterne fra forskellige 
undersøgelser fra Eurobarometer på, at borgerne er underinformerede om europæiske 
anliggender, 

H. der henviser til, at kommunikation også er forbundet med gennemsigtighed, 
medborgerskab og fælles værdier,

I. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006 igen satte 
forfatningsreformen på dagsordenen, 

Kommunikationspolitik og det offentlige europæiske rum
1. mener, at der er behov for en forbedring af kommunikationen mellem EU og dets borgere; 

støtter derfor forsøget på at forbedre den måde, hvorpå kommunikationen med borgerne er 
organiseret; understreger, at bedre kommunikation ikke kan kompensere for 
utilstrækkelige politikker, men at den kan bidrage til, at meningsfulde politikker forstås 
bedre;

2. anmoder indtrængende Kommissionen om at støtte oprettelsen af et offentligt europæisk 
rum, som primært skal struktureres gennem nationale, lokale og regionale medier, dog 
uden at miste den vigtige rolle af syne, som nationale aviser af høj kvalitet spiller i 
dækningen af de europæiske anliggender;

3. bemærker, at formålet med en europæisk kommunikationspolitik ikke skal være at skabe 
et kommunikationsrum, der konkurrerer med de offentlige nationale rum, men snarere en 
tæt tilpasning af de nationale debatter til debatterne på EU-plan;
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4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage de konkrete forslag i betragtning, som 
fremgår af Parlamentets beslutning af 12. maj 2005 om EU's informations- og 
kommunikationsstrategi, når den formulerer en kommunikationspolitik;

Definition af fælles principper

5. støtter ideen om at etablere en tovejskommunikation mellem EU og dets borgere, ved 
hjælp af hvilken EU kan og vil lytte nærmere til, hvad borgerne ønsker at sige om Europa; 
finder imidlertid ikke ideen om, at borgerne skal være drivkraften bag deltagelse og 
dialog, særlig fornuftig, da det ikke er borgerne, der skal opsøge informationerne, men 
informationerne, der skal tilflyde dem;

6. mener ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at lade Europa-Parlamentet være omfattet af 
et adfærdskodeks, der regulerer dets kommunikation med EU-borgerne;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, hvilke muligheder der er for at 
lancere et reelt fællesskabsprogram for information og kommunikation om Europa, som er 
baseret på artikel 308 TEF, for at forbedre de eksisterende tværinstitutionelle 
partnerskabsmekanismer på dette område; mener, at Parlamentet, såfremt Kommissionen 
fremlægger et tilsvarende forslag, skal inddrages fuld ud i definitionen og fastlæggelsen af 
programmets indhold og anvendelsesområde;

8. er af den opfattelse, at der ved fastlæggelsen af anvendelsesområdet for en europæisk 
kommunikationspolitik i højere grad skal henvises til principperne og værdierne i 
charteret om grundlæggende rettigheder;

Styrkelse af borgernes rolle

9. glæder sig over Kommissionens ønske om at diskutere de europæiske anliggender på alle 
niveauer, dvs. på nationalt, regionalt og lokalt niveau for at decentralisere budskabet; 
hilser Kommissionens handlingsplan velkommen og forventer, at den gennemføres straks;

10. mener, at regioner og byer er de mest velegnede platforme til fremme af ideen om Europa 
blandt borgerne og anmoder Regionsudvalget om at engagere sig i gennemførelsen af en 
fremtidig kommunikationspolitik;

11. støtter ideen om at styrke debatterne om europæiske anliggender i de nationale 
parlamenter;

12. understreger vigtigheden af borgeruddannelse om EU's integration; mener, at en vis grad 
af viden om Europa er en forudsætning for en vellykket tovejskommunikation med EU;

13. beklager, at støtte til sektorprogrammer med en stor multiplikatorvirkning som f.eks. 
Leonardo da Vinci, Sokrates og Erasmus er blevet skåret ned, da de understreger den 
europæiske dimension og fremmer etableringen af tværnationale netværk;

14. er af den opfattelse, at det for at nå borgerne er vigtigt at kommunikere bedre og vise, at 
de beslutninger, der træffes i EU, er af relevans for livet i dagligdagen;
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Medier og ny teknologi

15. understreger vigtigheden af, at medierne fungerer som mellemmænd, meningsdannere og 
bærere af budskaber til borgerne i det offentlige europæiske rum, som det er 
Kommissionens mål at udvikle;

16. anmoder Kommissionen om at definere så præcist som muligt, hvilken rolle den ønsker at 
tildele medierne, og understreger behovet for at finde en formel, der i højere grad 
inddrager de nationale, regionale og lokale medier i kommunikationspolitikken;

17. hilser tilbagetrækningen af forslaget om oprettelsen af et europæisk nyhedsbureau 
velkommen;

18. anbefaler Kommissionen at bruge et let tilgængeligt og præcist sprog, når den 
kommunikerer med borgerne og medierne; mener, at EU-jargonen øger afstanden mellem 
EU's institutioner og borgere frem for at mindske den;

19. henstiller, at der sker en regelmæssig udveksling af synspunkter mellem de europæiske 
institutioner og medierne;

20. betragter Kommissionens ansvar for at give objektive, troværdige og upartiske 
informationer om europæiske politikker som et grundlag for en velinformeret debat;

21. glæder sig over, at hvidbogen for så vidt angår de nye teknologier er i overensstemmelse 
med den sidste rapport fra Europa-Parlamentet om EU's informations- og 
kommunikationsstrategi;

Forståelse for den offentlige mening i Europa 

22. anmoder Kommissionen om at informere Parlamentet om vurderingen af den høring, den 
har gennemført;

23. sætter spørgsmålstegn ved etableringen af et overvågningscenter for den offentlige 
mening i Europa på kort sigt og mener, at brugen af de data og ressourcer, der allerede 
eksisterer og allerede er tilgængelige, skal være mere koordineret, før et sådant projekt 
sættes i gang;

Samarbejde

24. anmoder Kommissionen om at udarbejde konkrete forslag til gennemførelse af 
kommunikationspolitikken og dens retlige og finansielle konsekvenser;

25. mener, at den tværinstitutionelle informationsgruppes arbejde skal analyseres for at 
vurdere, om det kan forbedres, at gruppens arbejde først og fremmest skal være af politisk 
art og fungere som garant, og antallet af medlemmer i gruppen skal reduceres, så den kan 
arbejde mere effektivt;

26. understreger behovet for, at de paneuropæiske politiske parter inddrages i en nærmere 
dialog med deres valgkredse om EU's anliggender;
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27. støtter en styrkelse af den rolle, som ombudsmanden spiller, for så vidt angår at give 
gennemsigtigheden større troværdighed;

28. anbefaler, at der gøres brug af eksisterende finansieringsprogrammer som f.eks. Livslang 
Læring, Unge, Borgere for Europa, Medier, Kultur med det formål at forbedre 
kommunikationen i forbindelse med den europæiske integration, under den forudsætning, 
at formålene med de individuelle programmer respekteres fuldt ud;

29. understreger, at medlemsstaternes aktive støtte er væsentlig for at opnå en vellykket 
kommunikation, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at finde nye måder, hvorpå de 
kan bidrage til de fælles anstrengelser for at styrke kommunikationen i EU;

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen offentliggjorde i februar 2006 en hvidbog om en europæisk 
kommunikationspolitik. Formålet med hvidbogen var at imødegå den virkning, som Frankrig 
og Nederlandenes afvisning af forfatningstraktaten ved folkeafstemningen havde og at standse 
den generelle stigning i befolkningernes euro-skepsis. 

I hvidbogen beskriver Kommissionen hovedtrækkene i en ny europæisk 
kommunikationspolitik, som har til formål at slå bro over afstanden mellem unionen og dens 
borgere. I denne betænkning giver ordføreren sine egne kommentarer til forslagene, som 
fremgår af Kommissionens hvidbog. 

1. Fælles principper

Kommissionen har foreslået at udarbejde et adfærdskodeks om kommunikation, dvs. at 
udarbejde fælles regler for de europæiske institutioner, nationale organer osv., for derved at 
skabe et grundlag, som kommunikationspolitikkerne kan bygge på. Ordføreren mener, at 
denne ide ikke kun er grundlæggende forkert, men også uønskelig i det omfang, at den vil 
være en dårlig erstatning for et reelt retligt grundlag. De europæiske institutioner har reelt 
ikke noget retligt grundlag for at vedtage særlige regler om information og kommunikation. 
Som følge heraf må Kommissionen ofte stå model til anklager om, at den stikker sin næse i 
ting, som ligger uden for dens ansvarsområde, eller endog at den propaganderer. Den bedste 
måde at undgå denne faldgrube på er dog ikke at basere en kommunikationspolitik på et 
adfærdskodeks, men at søge at opnå en enstemmig afgørelse blandt medlemsstaterne i Det 
Europæiske Råd for at skabe et middel i henhold til traktatens artikel 308, hvorved der kan 
dannes et retligt grundlag i sin fulde betydning.

I tillæg hertil kan et adfærdskodeks, som skal overholdes af EU's institutioner, have negative 
konsekvenser i form af, at den uafhængige og selvstændig meningsdannelse begrænses. 
Ordføreren mener derfor ikke, at Parlamentet skal pålægges et adfærdskodeks, som 
bestemmer, hvordan det skal kommunikere med de europæiske borgere.

2. Borgerne skal rustes for at kunne deltage

Da der ikke findes noget offentligt europæisk rum, må institutionerne gøre brug af værktøjer, 
som gør det muligt for så mange europæiske borgere som muligt at få adgang til 
informationer. Hvis Unionen ønsker, at man lytter til den, bliver den nødt til at bringe de 
europæiske anliggender ned på nationalt, regionalt og lokalt plan. Det er imidlertid ikke 
fornuftigt at betragte borgerne som de primære drivkræfter bag deltagelse og dialog. Det vil 
ikke give nogen mening at lytte nøje til det, som borgerne måtte have at sige, hvis de er 
dårligt informerede. Før borgernes input kan tjene noget formål, er det nødvendigt, at de 
europæiske institutioner finder veje, hvorpå de kan formidle alle de informationer til 
borgerne, som det er nødvendigt, at de engagerer sig i, og at borgerne identificerer sig med det 
europæiske projekt.  Informationerne skal komme først, ellers er det ikke muligt at danne sig 
en mening. Eller i hvert fald ikke nogen brugbar mening. Dette er grunden til, at EU's 
informations- og kommunikationspolitik skal bygge på det generelle princip om, at det ikke er 
borgerne, der skal opsøge informationerne, men informationerne, der skal tilflyde dem.



(Ekstern oversættelse)

PR\621413DA.doc 9/9 PE 376.333v01-00

DA

3. Medier og ny teknologi

Hvidbogen lægger for stor vægt på ideen om, at dialog og kommunikation med borgerne kan 
koordineres gennem initiativer fra institutionernes side. Den lægger større vægt på de nye 
teknologier end på de traditionelle massemedier. Ind imellem synes den at undervurdere den 
indflydelse, som massemedierne har på samfundet.

Ordføreren mener, at der bør udarbejdes en liste af prioriterede foranstaltninger, som 
fokuserer på f.eks. bedre arbejdsbetingelser for journalister i de europæiske institutioner, 
uddannelse af informationsmedarbejdere, bedre direkte kommunikationsmetoder og lign.

4. Forståelse for den offentlige mening i Europa

Kommissionen foreslår at oprette et netværk af nationale eksperter inden for 
opinionsforskning, så der lettere kan udveksles bedste praksis og udvikles synergieffekter. 
Ordføreren mener dog, at det vil være bedre at udnytte de eksisterende ressourcer på en mere 
koordineret måde for at opnå størst muligt udbytte heraf. Informationer og erfaringer om 
bedste praksis kan udveksles, uden at det er nødvendigt at oprette et nyt europæisk 
overvågningscenter for den offentlige mening i Europa. At oprette et overvågningscenter vil 
være en tvivlsom handling på kort sigt, da de data, der allerede er indsamlet, bør udnyttes 
fuldt ud, før man går i gang med et projekt af denne art.

5. Samarbejde

Det er af afgørende vigtighed, at medlemsstaterne inddrages i EU's informations- og 
kommunikationspolitik. Uden dem vil det være så godt som umuligt at få noget som helst 
budskab igennem. Opmærksomheden skal i højere grad henledes på, hvad der siges for at 
sikre, at budskaberne vinder gehør hos borgerne, fordi de vedrører det, de bekymrer sig om. 
Vi bliver nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan forklare, hvad Europa kan gøre for den 
enkelte borger. Vi bliver nødt til at finde måder, hvorpå vi på en mere beslutsom måde kan 
formidle informations- og kommunikationspolitikken på regionalt og lokalt plan. 
Interessenter, som f.eks. de politiske partier, skal kunne bevæge borgerne til at støtte de 
europæiske politikker, og de spiller følgelig en væsentlig rolle. 

Ordføreren mener, at Parlamentet, Kommissionen og Rådet skal intensivere dialogen imellem 
dem og i den forbindelse koordinere deres aktiviteter mere. 

Det eneste forum, hvor Kommissionens og Parlamentets informations- og 
kommunikationstjenester kan samle deres ideer, er den tværinstitutionelle informationsgruppe 
(Interinstitutional Group on Information). Denne gruppes grundlæggende opgave er at 
fastsætte prioriteterne for PRINCE-programmet. Initiativer, som ikke er dækket af dette 
program, behandles som særlige foranstaltninger og forfølges på enten Kommissionens eller 
Parlamentets initiativ. Ordføreren mener, at PRINCE-programmet skal omfatte flere 
prioriterede områder, og at hver enkelt institution kun skal handle, når og hvis det er 
nødvendigt. Den tværinstitutionelle informationsgruppe skal endvidere hovedsagelig være 
politisk af natur, og dens antal af medlemmer skal reduceres for at gøre det lettere for den at 
arbejde effektivt. 


