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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. glæder sig over hvidbogens forelæggelse og er enig i Kommissionens ønske om at lave 
kommunikationspolitikken om til en selvstændig politik med eget indhold;

2. glæder sig over Kommissionens erkendelse af, at kommunikationen ikke kan adskilles fra 
det emne, som kommunikeres, at den skal være tovejs, og at der skal lyttes til borgerne, 
men beklager, at disse principper, der opstilles i hvidbogens indledning, ikke omsættes til 
praksis; opfordrer derfor Kommissionen til at oplyse, hvordan den vil tage højde for 
borgernes stemme, og foreslår i denne forbindelse at integrere de andre institutioners 
eventuelle initiativer som f.eks. Agora, et organ, der forhandler med repræsentanter for 
civilsamfundet, som Parlamentet har besluttet at oprette;

3. støtter overvejelserne om et nyt interinstitutionelt instrument, der er åbent for 
medlemsstaterne, og som definerer principperne for en europæisk kommunikationspolitik; 
mener imidlertid, at der skal foretages en grundig analyse af, hvilken form dette 
instrument skal have - charter eller adfærdskodeks - i forhold til de "garantier", det giver 
borgerne, og de forpligtelser, institutionerne og medlemsstaterne skal påtage sig;

4. minder om, at chartret om grundlæggende rettigheder allerede definerer borgernes 
rettigheder med hensyn til information, og at et eventuelt nyt instrument skal respektere 
det valgte Parlaments fortrinsrettigheder, herunder dets beføjelse til frit at henvende sig til 
borgerne i hele Unionen; opfordrer til, at Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle 
Anliggender analyserer et sådant interinstitutionelt instruments art og indhold;

5. understreger, at en kommunikationspolitik skal tage højde for det særlige tempo, de 
europæiske anliggender behandles i, der ofte ikke hænger sammen med de nationale 
politiske dagsordener; mener derfor, at institutionerne og medlemsstaterne skal blive enige 
om en tidsplan for de store sager, der kan interessere den offentlige mening i Europa, med 
henblik på at koncentrere deres indsats omkring disse emner;

6. gentager, at institutionernes kommunikationspolitik skal indgå i en fælles logik med 
respekt for de enkelte institutioners kompetencer og selvstændighed; fornyer sin 
opfordring til, at der i denne henseende afholdes en stor årlig interinstitutionel debat i 
plenarforsamlingen for at vedtage en fælles erklæring om politikkens mål og midler;

7. støtter udviklingen af dialogen og de i fællesskab afholdte offentlige debatter mellem de 
europæiske institutioner og de nationale og regionale institutioner; understreger 
vigtigheden af at støtte kommunikationen på initiativer, der er bygget op omkring 
kommunikationsvektorer for det bredere publikum som f.eks. kulturelle programmer 
(litteratur- eller filmpriser), sportsbegivenheder osv.;

8. værdsætter Kommissionens forslag om at udnytte de nye kommunikationsteknologier 
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bedre, men opfordrer til, at der iværksættes foranstaltninger med henblik på at undgå, at 
den digitale kløft i endnu højere grad udelukker en del af borgerne fra at få adgang til 
oplysningerne om Unionen; understreger i denne forbindelse, at de institutionsspecifikke 
kommunikationsmidler som f.eks. Europa-Parlamentets kommende "Web TV" ud fra et 
globalt synspunkt bør integreres med respekt for deres selvstændighed; 

9. opfordrer Kommissionen til at rangordne dens partnerskaber på kommunikationsområdet 
bedre ved at styrke de privilegerede forbindelser med tværnationale partnere som f.eks. 
organisationerne i det europæiske civilsamfund, der er ved at blive struktureret, de 
europæiske politiske partier og journalisterne;

10. understreger mediernes vigtige rolle i forbindelse med kommunikation om europæiske 
spørgsmål og fremhæver behovet for at indføre specifikke samarbejdsformer med disse 
med behørig respekt for deres uafhængighed og redaktionsselvstændighed; mener, der 
skal afsættes langt flere midler til at uddanne journalister, der er specialiseret i europæiske 
anliggender, især i regional- og lokalpressen;

11. mener, at udviklingen af en europæisk næradministration, der kan bistå de utallige 
nuværende EU-informationskontorer, vil kunne bidrage til at knytte vigtige direkte bånd 
mellem Unionen og dens borgere, bl.a. ved at fremme borgernes adgang til de europæiske 
initiativer og programmer, der vedrører dem.


