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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη λευκή βίβλο για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας
(2006/2087(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Λευκή βίβλος για μια ευρωπαϊκή 
πολιτική επικοινωνίας» (COM(2006)0035),

– έχοντας υπόψη το Μέρος II της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 195 της Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 211 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 41, 42 και 44 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της 
επικοινωνίας στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (SEC(2005)0985),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η συμβολή της Επιτροπής κατά την 
περίοδο προβληματισμού και πέραν αυτής: Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και 
δημόσια συζήτηση» (COM(2005)0494),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για νέο πλαίσιο συνεργασίας σε δραστηριότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2003 σχετικά με τη στρατηγική 
ενημέρωσης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 για την εφαρμογή της στρατηγικής 
πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2005),

  
1 ΕΕ C 47 E της 27.2.2003, σελ. 406.
2 ΕΕ C 64 E της 12.3.2004, σελ. 591. 
3 ΕΕ C 92 E της 20.4.2006, σελ. 403.
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία συνιστά σημαντικό στοιχείο σε μια συμμετοχική 
δημοκρατία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι για αυτόν τον λόγο η ισχύς των δημοκρατικών στοιχείων της ΕΕ
συνδέεται με τις δομές επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συνδέουν τα θεσμικά
όργανα με τους πολίτες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των ευρωπαϊκών εκλογών και δημοψηφισμάτων έχει 
δείξει ότι αυτοί που είναι ενήμεροι και ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά θέματα είναι
πιθανότερο να συμμετάσχουν, ενώ εκείνοι που στερούνται ενημέρωσης είναι πιθανότερο 
να μην συμμετάσχουν,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα 
αλλά πολύ ζωηρές εθνικές δημόσιες σφαίρες· οι εν λόγω εθνικές δημόσιες σφαίρες
αποκαλύπτουν έντονες διακυμάνσεις όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο συζητούνται τα 
ευρωπαϊκά θέματα καθώς και το περιεχόμενο,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σημαντική βελτίωση εάν τα ευρωπαϊκά θέματα
αναδεικνύονταν περισσότερο στις εθνικές δημόσιες σφαίρες,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα 
ένα πρώτο βήμα θα ήταν να υπερπηδηθεί η απομόνωση των εθνικών σφαιρών μέσω της 
ευρωπαϊκής επικοινωνιακής δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνδέεται άρρηκτα με 
τις πανευρωπαϊκές ή τουλάχιστον με τις διεθνικές δομές των μέσων ενημέρωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ελλιπούς ενημέρωσης των πολιτών
για τα ευρωπαϊκά θέματα, όπως αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα των διαφόρων 
δημοσκοπήσεων του Ευρωβαρομέτρου,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία συνδέεται επίσης με το θέμα της διαφάνειας, της
ιθαγένειας και των κοινών αξιών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15/16 Ιουνίου 2006 επανέφερε το 
θέμα της συνταγματικής μεταρρύθμισης στην ημερήσια διάταξη,

Πολιτική επικοινωνίας και ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα
1. διαπιστώνει την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της· 

υποστηρίζει συνεπώς την απόπειρα ελέγχου του τρόπου με τον οποίον είναι οργανωμένη 
η επικοινωνία με τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι η καλύτερη επικοινωνία δεν μπορεί να 
αντισταθμίσει τις ανεπαρκείς πολιτικές, μπορεί όμως να καταστήσει καλύτερα 
κατανοητές τις εποικοδομητικές πολιτικές·

2. προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας 
σφαίρας, η οποία θα είναι δομημένη πρωτίστως με εθνικά, τοπικά και περιφερειακά μέσα
ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι 
ποιοτικές εθνικές εφημερίδες στην επαρκή κάλυψη των ευρωπαϊκών υποθέσεων·
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3. σημειώνει ότι ο στόχος μιας ευρωπαϊκής πολιτικής επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι η
δημιουργία μιας σφαίρας επικοινωνίας που ανταγωνίζεται τις εθνικές δημόσιες σφαίρες, 
αλλά μάλλον μια πλησιέστερη ευθυγράμμιση των εθνικών συζητήσεων με τις συζητήσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες προτάσεις που παρατίθενται
στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2005 για τη στρατηγική πληροφόρησης 
και επικοινωνίας κατά τον σχεδιασμό πολιτικής επικοινωνίας·

Ορισμός κοινών αρχών

5. υποστηρίζει την ιδέα της θέσπισης αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της ΕΕ και των
πολιτών της η οποία θα είναι ικανή και πρόθυμη να ακούσει προσεκτικότερα αυτά που
θέλουν να πουν οι πολίτες για την Ευρώπη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ιδέα να καταστούν
οι πολίτες κινητήριες δυνάμεις για τη συμμετοχή και τον διάλογο δεν φαίνεται λογική, 
εφόσον δεν είναι αυτοί που πρέπει να αναζητούν πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες να
αναζητούν τους πολίτες·

6. θεωρεί ανάρμοστο να υποβληθεί το ΕΚ σε έναν κώδικα δεοντολογίας που ρυθμίζει την 
επικοινωνία του με τους πολίτες της ΕΕ·

7. προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ένα πραγματικό
κοινοτικό πρόγραμμα, για την ενημέρωση και την επικοινωνία στην Ευρώπη, βάσει του
άρθρου 308 ΣΕΚ, προκειμένου να βελτιώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς 
διοργανικής εταιρικής σχέσης στον εν λόγω τομέα· ορίζει ότι σε περίπτωση που η 
Επιτροπή υποβάλει αντίστοιχη πρόταση, το Κοινοβούλιο πρέπει να συμπεριληφθεί 
πλήρως στον καθορισμό και τη διαμόρφωση του ακριβούς περιεχομένου και πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος·

8. είναι της γνώμης ότι πρέπει να γίνει εντονότερη αναφορά στις αρχές και τις αξίες που
περιλαμβάνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προκειμένου να καθοριστεί το
πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής επικοινωνίας·

Ενίσχυση του ρόλου των πολιτών

9. χαιρετίζει την επιθυμία που επέδειξε η Επιτροπή να αναλάβει την Ευρώπη σε όλα τα
επίπεδα, π.χ. να θέσει τα ευρωπαϊκά θέματα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
προκειμένου να αποκεντρώσει το μήνυμα· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και
αναμένει την άμεση εφαρμογή του·

10. θεωρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις έως τις πιο κατάλληλες πλατφόρμες για την
προώθηση της ιδέας της Ευρώπης μεταξύ των πολιτών και ζητεί τη συμμετοχή της
Επιτροπής των Περιφερειών στην εφαρμογή μιας μελλοντικής πολιτικής επικοινωνίας·

11. υποστηρίζει την ιδέα της ενίσχυσης των συζητήσεων στα εθνικά κοινοβούλια για τα 
ευρωπαϊκά θέματα·
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12. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής αγωγής για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· θεωρεί 
ότι η ύπαρξη ενός ορισμένου επιπέδου αντίληψης για την Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση 
για επιτυχή αμφίδρομη επικοινωνία με την ΕΕ·

13. εκφράζει τη λύπη του για τη διακοπή της στήριξης προς τομεακά προγράμματα με έντονο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όπως το Leonardo da Vinci, το Socrates και το Erasmus, 
εφόσον τονίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση και διευκολύνουν τη δημιουργία διεθνικών 
δικτύων·

14. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να προσεγγίσει τον πολίτη, είναι σημαντικό να
επικοινωνήσει καλύτερα και να δείξει τη σημασία των ευρωπαϊκών αποφάσεων για την 
καθημερινή ζωή·

Χρησιμοποίηση των μέσων ενημέρωσης και των νέων τεχνολογιών

15. τονίζει τη σημασία των μέσων ενημέρωσης ως ενδιάμεσων, διαμορφωτών γνώμης, καθώς 
και φορέων μηνυμάτων προς τον πολίτη στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα την οποία η 
Επιτροπή αποσκοπεί να αναπτύξει·

16. ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ποιον ρόλο θα
ήθελε να αναθέσει στα μέσα ενημέρωσης και τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης μιας
φόρμουλας η οποία θα εμπλέκει περισσότερο τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα 
ενημέρωσης στην πολιτική επικοινωνίας·

17. χαιρετίζει την απόσυρση της πρότασης για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
ειδησεογραφικού οργανισμού·

18. συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιεί απλή και συνοπτική γλώσσα κατά την 
επικοινωνία της με τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης· πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή 
διάλεκτος μάλλον αυξάνει παρά αμβλύνει το χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των πολιτών·

19. συνιστά τη δημιουργία τακτικών ανταλλαγών απόψεων για τα ευρωπαϊκά θέματα
επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των μέσων ενημέρωσης·

20. θεωρεί την ευθύνη της Επιτροπής για την παροχή αντικειμενικής, αξιόπιστης και 
αμερόληπτης ενημέρωσης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές ως βάση για μια καλά 
ενημερωμένη συζήτηση·

21. χαιρετίζει το γεγονός ότι όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, η λευκή βίβλος συνάδει με την 
τελευταία έκθεση του ΕΚ σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενημέρωση και 
την επικοινωνία·

Κατανόηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης

22. ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση της 
διαβούλευσης που έχει αναλάβει·
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23. θεωρεί αμφισβητήσιμη τη δημιουργία ενός Παρατηρητήριου για την ευρωπαϊκή κοινή
γνώμη βραχυπρόθεσμα και θεωρεί ότι προκειμένου να εκτελεστεί μια τέτοια αποστολή, 
πρέπει να γίνει πιο συντονισμένη χρήση των ήδη διαθέσιμων δεδομένων και πόρων·

Συνεργασία

24. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή της
πολιτικής για την επικοινωνία και τις νομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της· 

25. θεωρεί ότι το έργο της διοργανικής ομάδας για την ενημέρωση πρέπει να αναλυθεί
προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχει δυνατότητα βελτιώσεων· θεωρεί ότι η ομάδα
πρέπει να είναι κυρίως πολιτικού χαρακτήρα και να δράσει ως εγγυητής και ο αριθμός 
των μελών της πρέπει να μειωθεί προκειμένου να της επιτρέψει να λειτουργήσει 
περισσότερο αποτελεσματικά·

26. τονίζει την ανάγκη εντονότερης συμμετοχής των πανευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
στον διάλογο με τους ψηφοφόρους τους για ευρωπαϊκά θέματα·

27. στηρίζει την ενίσχυση του ρόλου του Διαμεσολαβητή προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη 
αξιοπιστία στη διαφάνεια·

28. συνιστά τη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως η διά βίου
μάθηση, η Νεολαία, οι Πολίτες για την Ευρώπη, τα Μέσα ενημέρωσης, και ο Πολιτισμός 
για τον σκοπό της καλύτερης επικοινωνίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται πλήρως οι στόχοι των επί μέρους προγραμμάτων·

29. τονίζει ότι για την επιτυχή επικοινωνία είναι απαραίτητη η ενεργός στήριξη των κρατών
μελών και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους προκειμένου να
συνεισφέρουν στις κοινές επικοινωνιακές προσπάθειες της ΕΕ·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Φεβρουάριο του 2006 η Επιτροπή δημοσίευσε μια λευκή βίβλο για την ευρωπαϊκή
πολιτική επικοινωνίας. Το κείμενο αποσκοπούσε να αντισταθμίσει το αποτέλεσμα που
προέκυψε από την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης στο γαλλικό και το ολλανδικό 
δημοψήφισμα και να αναχαιτίσει τη γενικότερη αύξηση του ευρωσκεπτικισμού.

Στη λευκή βίβλο η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής 
επικοινωνίας με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της. 
Σε αυτήν την έκθεση ο εισηγητής θα προσφέρει τις προσωπικές παρατηρήσεις του σχετικά με 
τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στη λευκή βίβλο της Επιτροπής.

1. Καθορισμός κοινών αξιών

Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ενός κώδικα συμπεριφοράς για την επικοινωνία, δηλαδή, 
την εκπόνηση κοινών κανόνων για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους εθνικούς φορείς και
ούτω καθ’ εξής, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στερεωθούν οι 
πολιτικές επικοινωνίας. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η εν λόγω ιδέα δεν είναι μόνον βασικά 
εσφαλμένη, αλλά επίσης ανεπιθύμητη στον βαθμό που θα δημιουργήσει ένα ανεπαρκές 
υποκατάστατο μιας ουσιαστικής νομικής βάσης. Κατ’ ουσίαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
δεν διαθέτουν νομική βάση για τις κοινοτικές εκθέσεις που είναι αφιερωμένες ειδικά στην 
ενημέρωση και την επικοινωνία. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή πολύ συχνά αφήνεται ακάλυπτη 
στην κατηγορία της παρέμβασης σε έναν τομέα εκτός της αρμοδιότητάς της ή ακόμη και της 
διάδοσης προπαγάνδας. Ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι 
να μην βασιστεί η πολιτική επικοινωνίας σε έναν κώδικα δεοντολογίας, αλλά να επιδιωχθεί 
μια ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρέχοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα μέσο, δυνάμει του άρθρου 308 της Συνθήκης, για την παροχή μιας 
νομικής βάσης με την πλήρη έννοια του όρου.

Επίσης, η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε δυσμενείς επιπτώσεις μειώνοντας το περιθώριο για ανεξάρτητη και αυτόνομη
γνώμη. Ο εισηγητής δεν πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να υπόκειται σε 
έναν κώδικα ο οποίος θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνεί με τους 
ευρωπαίους πολίτες.

2. Εξουσιοδότηση των πολιτών

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, τα θεσμικά όργανα πρέπει να
χρησιμοποιούν μέσα τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους
ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Ωστόσο, δεν είναι λογικό να
θεωρούνται οι πολίτες ως οι κύριες κινητήριες δυνάμεις για τη συμμετοχή και τον διάλογο. 
Δεν θα είχε κανένα νόημα να ακούσει κανείς προσεκτικά αυτά που έχουν να πουν οι πολίτες 
εάν αυτοί δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Προκειμένου η συνεισφορά τους να εξυπηρετήσει 
έναν σκοπό, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να εξεύρουν λύσεις διάδοσης όλων των 
πληροφοριών τις οποίες χρειάζονται οι πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν, και να 
ταυτιστούν με το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η ενημέρωση πρέπει να προηγείται, διαφορετικά καμία
γνώμη δεν είναι δυνατή. Ή εν πάση περιπτώσει, καμία χρήσιμη γνώμη. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο η ευρωπαϊκή πολιτική ενημέρωσης και επικοινωνίας πρέπει να διέπεται από τη
γενική αρχή ότι δεν πρέπει οι πολίτες να αναζητούν τις πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες να 
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αναζητούν τους πολίτες.

3. Χρησιμοποίηση των μέσων ενημέρωσης και των νέων τεχνολογιών

Η λευκή βίβλος υπερτονίζει την ιδέα ότι ο διάλογος και η επικοινωνία με τους πολίτες μπορεί 
να συντονιστεί μέσω πρωτοβουλιών των θεσμικών οργάνων. Εξαρτάται συνεπώς
περισσότερο από τις νέες τεχνολογίες από ό,τι από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Φαίνεται κατά καιρούς ότι υποτιμά τον αντίκτυπο των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης στην κοινωνία.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να καταρτιστεί ένας κατάλογος μέτρων προτεραιότητας, ο
οποίος θα επικεντρώνεται, επί παραδείγματι, στις καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους 
δημοσιογράφους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την κατάρτιση των επαγγελματιών της 
ενημέρωσης, καλύτερες άμεσες μεθόδους επικοινωνίας και ούτω καθεξής.

4. Κατανόηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης

Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων έρευνας εθνικής γνώμης
προκειμένου να συντελέσει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη συνέργειας. 
Ο εισηγητής, ωστόσο, πιστεύει ότι θα είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
πόροι με πιο συντονισμένο τρόπο προκειμένου να αποκομιστεί το μέγιστο όφελος. Η 
ενημέρωση και η καλές πρακτικές μπορούν να ανταλλάσσονται χωρίς τη δημιουργία ενός 
νέου Παρατηρητηρίου ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Πράγματι, η θέσπιση του παρατηρητηρίου 
θα αποτελούσε αμφισβητήσιμη πορεία δράσης βραχυπρόθεσμα, εφόσον θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν τα ήδη συγκεντρωμένα στοιχεία προτού αποδυθούμε σε ένα τέτοιο
εγχείρημα.

5. Συνεργασία

Είναι ζωτικής σημασίας για τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική
ενημέρωσης και επικοινωνίας. Χωρίς αυτά, θα είναι ουσιαστικά αδύνατον να καταστεί 
αντιληπτό το μήνυμα Η προσοχή πρέπει να εστιαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτό που
λέγεται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες
εγκύπτοντας στις διάφορες ανησυχίες τους. Πρέπει να επιτύχουμε να εξηγήσουμε τι μπορεί 
να κάνει η Ευρώπη για τον κάθε πολίτη. Πρέπει να βρούμε έναν αποφασιστικό τρόπο να
προσδώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην πολιτική ενημέρωσης και επικοινωνίας σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως τα πολιτικά κόμματα,
πρέπει να είναι σε θέση να κινητοποιήσουν τους πολίτες προκειμένου να στηρίξουν
ευρωπαϊκές πολιτικές και συνεπώς διαδραματίζουν καίριο ρόλο. 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, και το Συμβούλιο πρέπει να εντείνουν
τον τριγωνικό διάλογο μεταξύ τους και, προς τούτο, να συντονίσουν στενότερα τις 
δραστηριότητές τους.

Το μόνο φόρουμ το οποίο διαθέτουν οι υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας της
Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για τη συγκέντρωση των ιδεών τους είναι η διοργανική 
ομάδα ενημέρωσης. Βασικό της καθήκον είναι ο καθορισμός των προτεραιοτήτων για το
πρόγραμμα PRINCE. Τυχόν πρωτοβουλίες οι οποίες δεν καλύπτονται από το εν λόγω
πρόγραμμα αντιμετωπίζονται ως ειδικά μέτρα και ακολουθούνται με την υποκίνηση είτε της 
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Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση. Ο εισηγητής πιστεύει ότι το
πρόγραμμα PRINCE πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερους τομείς προτεραιότητας και κάθε 
θεσμικό όργανο πρέπει να αναλάβει ειδική δράση μόνον εάν και εφόσον είναι απαραίτητο. Η
διοργανική ομάδα πρέπει, επίσης, να είναι κυρίως πολιτικού χαρακτήρα, και να περιοριστεί ο
αριθμός των μελών της προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη αποδοτικότητα.


