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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεματοφύλακες της 
ευρωπαϊκής ιδέας και ως εκ τούτου αναμένει από την Επιτροπή ρητή και ομόφωνη 
διακήρυξη της πρόθεσής της να υποστηρίξει την έγκριση του Συντάγματος της Ευρώπης·

2. ζητεί να διενεργηθεί συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα 
της διεθνούς γεωστρατηγικής, δεδομένου ότι η συζήτηση αυτή θα παρείχε μια πιο 
κατάλληλη οπτική γωνία, ώστε να αποφασιστεί ποια Ευρώπη επιθυμούν οι πολίτες στο 
μέλλον·

3. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία μιας αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής επικοινωνιακής 
στρατηγικής, με την οποία θα εξηγηθεί καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
προστιθέμενη αξία της κοινής ευρωπαϊκής δράσης και θα επιδιωχθεί πιο έντονα ο 
διάλογος με τους πολίτες, αξιοποιώντας τις τοπικές δράσεις για να υπερπηδηθεί το χάσμα 
το οποίο υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών· υπογραμμίζει ότι η 
αντίληψη του ευρωπαϊκού σχεδίου από τους πολίτες πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί από 
αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του σε εθνική κλίμακα· τρέφει 
μεγάλες προσδοκίες για τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής και για το πρόγραμμα "Πολίτες 
για την Ευρώπη"·

4. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι δήμοι πρέπει, λόγω της εγγύτητάς τους 
με τους πολίτες, να συνεισφέρουν στη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης και να 
συμβάλουν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να επιλύει πιο 
αποτελεσματικά, και με πιο συγκεκριμένο τρόπο, τα προβλήματα των πολιτών·

5. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η επιτυχία μιας νέας στρατηγικής 
επικοινωνίας εξαρτάται από μια εταιρική συνεργασία των θεσμικών οργάνων και όλων
των κυβερνήσεων των κρατών μελών· προσφέρει την υποστήριξή του στην Επιτροπή,
σύμφωνα με το πνεύμα του ψηφίσματός του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την 
εφαρμογή της στρατηγικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης1·

6. υπογραμμίζει, ωστόσο, επίμονα ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, μία 
στρατηγική επικοινωνίας πρέπει να συνοδεύεται από την εφαρμογή ισόρροπων από 
κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική άποψη πολιτικών σε επίπεδο Ένωσης και 
προτείνει στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και σε κάθε κράτος μέλος να αποδείξουν ότι 
ακολουθούν την επιθυμητή από τους πολίτες κατεύθυνση, για κάθε μία από τις δράσεις 
τους, πράγμα που σημαίνει ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη διατήρηση του 
ευρωπαϊκού μοντέλου·

7. ζητεί την κατάλληλη χρηματοδότηση, απλουστευμένες διαδικασίες και συντομότερες 
προθεσμίες χορήγησης των κονδυλίων των προγραμμάτων ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2005)0183
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Ένωσης (μεταξύ άλλων του PRINCE) και των λοιπών προγραμμάτων υποστήριξης των 
κοινωνικών ομάδων που ασχολούνται με την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας, και για το 
επόμενο δημοσιονομικό έτος, προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά 
η στρατηγική επικοινωνίας· οι πρόσφατες έρευνες της Eurostat, από τις οποίες 
διαπιστώνεται συνεχής μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ένωση και τα 
θεσμικά της όργανα, καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για επαρκώς
χρηματοδοτούμενες ενημερωτικές εκστρατείες·

8. διαπιστώνει ότι η συζήτηση σχετικά με τη Συνταγματική Συνθήκη αποτελεί ταυτόχρονα 
συζήτηση για την πολυμορφία των ευρωπαϊκών αξιών και την ευρωπαϊκή ταυτότητα·
θεωρεί ότι τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα της Ένωσης συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής συνείδησης και στη διατήρηση και 
περαιτέρω εξέλιξη των ευρωπαϊκών πολιτισμών· υπενθυμίζει συνεπώς τη σημασία 
κατάλληλων δημοσιονομικών προσεγγίσεων στους τομείς του πολιτισμού και της
παιδείας και συγκεκριμένα και στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών·

9. συνιστά στην Επιτροπή να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα επιτρέπει την έγκριση 
ευρωπαϊκού σχεδίου την ίδια ημέρα σε όλα τα κράτη της Ένωσης τη στιγμή των εκλογών 
για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009·

10. τάσσεται υπέρ της άποψης ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής πληροφόρησης και 
επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δοθεί σημαντική θέση στα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν, αφενός, προκειμένου να καταστούν πιο διαφανείς οι συζητήσεις 
του Συμβουλίου, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να κατανοήσουν πώς και από ποιον 
λαμβάνονται οι αποφάσεις, και, αφετέρου, προκειμένου να διαμορφωθεί αποτελεσματικά
το δικαίωμα αναφοράς.
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