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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση της Λευκής Βίβλου και συμφωνεί με 
τις προθέσεις της Επιτροπής να μετασχηματίσει την πολιτική επικοινωνίας σε μιαν 
αυτόνομη πολιτική με δικό της περιεχόμενο·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ενημέρωση ποτέ 
δεν μπορεί να διαχωριστεί από την πληροφορία που μεταδίδεται και πρέπει να είναι μια 
διαδικασία που λειτουργεί αμφίδρομα η οποία συνεπάγεται το να ακούγονται οι πολίτες, 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το ότι αυτές οι αρχές, που βεβαιώνονται στην αρχή της 
Λευκής Βίβλου, δεν οδηγούν σε καμιά πρακτική εφαρμογή· καλεί επομένως την 
Επιτροπή να διευκρινίσει με ποιον τρόπο σκοπεύει να λάβει υπόψη τη γνώμη των πολιτών 
και για αυτόν ακριβώς τον σκοπό προτείνει να ενσωματωθούν οι ενδεχόμενες 
πρωτοβουλίες των λοιπών θεσμικών οργάνων, όπως η πρωτοβουλία «Agora», όργανο 
συνεννόησης με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που το Κοινοβούλιο 
αποφάσισε να συστήσει·

3. υποστηρίζει τη μελέτη ενός νέου διοργανικού μέσου ανοιχτού στη συμμετοχή των 
κρατών μελών, που θα καθορίζει τις αρχές μιας ευρωπαϊκής πολιτικής επικοινωνίας· 
φρονεί ωστόσο ότι η ακριβής φύση αυτού του μέσου –Χάρτης ή Κώδικας δεοντολογίας–
πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά, σε συνάρτηση με τις «εγγυήσεις» που θα παρείχε στους 
πολίτες, καθώς και με τις υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουν τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη· 

4. υπενθυμίζει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ήδη τα δικαιώματα των 
πολιτών στον τομέα της ενημέρωσης και ότι κάθε ενδεχόμενο νέο μέσο θα πρέπει να 
σέβεται τα προνόμια του Κοινοβουλίου, αιρετής Συνέλευσης, ιδίως δε την αρμοδιότητά 
του να απευθύνεται ελεύθερα στους πολίτες ολόκληρης της Ένωσης· ζητεί από την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να αναλύσει την πιθανή φύση και το πιθανό 
περιεχόμενο ενός τέτοιου διοργανικού μέσου· 

5. υπογραμμίζει ότι μια πολιτική επικοινωνίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο 
ρυθμό των ευρωπαϊκών υποθέσεων, που συχνά αποσυνδέεται από τα εθνικά πολιτικά 
χρονοδιαγράμματα· φρονεί επομένως ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμφωνήσουν επί ενός χρονοδιαγράμματος για τις μείζονες υποθέσεις που είναι πιθανό
να ενδιαφέρουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, προκειμένου να επικεντρώσουν σε αυτά τα 
θέματα τις προσπάθειές τους στον τομέα της επικοινωνίας· 

6. επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι πρέπει οι πολιτικές επικοινωνίας κάθε θεσμικού 
οργάνου να διέπονται από μια κοινή λογική, σε πνεύμα σεβασμού των αρμοδιοτήτων και 
της αυτονομίας καθενός οργάνου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη διεξαγωγή μιας 
μεγάλης ετήσιας διοργανικής συζήτησης με αυτό το θέμα στην ολομέλεια, προκειμένου 
να εγκριθεί μια κοινή δήλωση για τους στόχους και τα μέσα αυτής της πολιτικής· 
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7. υποστηρίζει την ανάπτυξη του διαλόγου και των δημοσίων συζητήσεων που 
οργανώνονται από κοινού, μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αφενός, και των 
εθνικών και περιφερειακών οργάνων, αφετέρου· τονίζει τη σημασία της στήριξης της 
επικοινωνίας σε πρωτοβουλίες βασισμένες σε φορείς επικοινωνίας για το ευρύ κοινό 
όπως τα πολιτιστικά προγράμματα (φιλολογικά ή κινηματογραφικά βραβεία), οι 
αθλητικές εκδηλώσεις, κ.λπ.· 

8. εκτιμά τις προτάσεις της Επιτροπής για καλύτερη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας, ζητεί όμως να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί το να αποκλείσει ακόμη 
περισσότερο το «ψηφιακό χάσμα» ένα μέρος των πολιτών από την πρόσβαση στην 
ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι θα ήταν σκόπιμο 
να ενσωματωθούν –χάριν μιας σφαιρικής προσέγγισης– τα μέσα επικοινωνίας που 
ανήκουν στα διάφορα θεσμικά όργανα, όπως η μελλοντική «Web TV» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με ταυτόχρονο σεβασμό της αυτονομίας του· 

9. καλεί την Επιτροπή να ιεραρχήσει καλύτερα τις εταιρικές σχέσεις της στον τομέα της 
επικοινωνίας αναπτύσσοντας προτιμησιακές σχέσεις με εταίρους «διεθνικής διάστασης», 
όπως οι οργανώσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών που βρίσκεται στο στάδιο
της δόμησης, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και οι δημοσιογράφοι· 

10. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των μαζικών μέσων ενημέρωσης στην επικοινωνία για 
τα ευρωπαϊκά θέματα και εμμένει στην ανάγκη καθιέρωσης ειδικών μορφών συνεργασίας 
με αυτά, με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας τους και της συντακτικής αυτονομίας τους· 
φρονεί ότι πρέπει να αυξηθούν αισθητά τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να συμβάλουμε 
στην κατάρτιση των δημοσιογράφων που ειδικεύονται στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ιδίως 
στο επίπεδο του περιφερειακού και του τοπικού Τύπου· 

11. εκτιμά ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διοίκησης εγγύτητας, ικανής να συνδράμει τις 
χιλιάδες των σημερινών σημείων υποδοχής και πληροφοριών για την Ευρώπη, θα 
συνέβαλλε στη δημιουργία σημαντικών άμεσων δεσμών μεταξύ της Ένωσης και των 
πολιτών της, διευκολύνοντας ιδίως την πρόσβαση των τελευταίων στις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που τους αφορούν. 


