
PA\622915NL.doc PE 376.431v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie constitutionele zaken

VOORLOPIGE VERSIE
2006/2087(INI)

4.7.2006

ONTWERPADVIES
van de Commissie constitutionele zaken

aan de Commissie cultuur en onderwijs

over het Witboek inzake een Europees communicatiebeleid
2006/2087(INI)

Rapporteur voor advies: Gérard Onesta



PE 376.431v01-00 2/4 PA\622915NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\622915NL.doc 3/4 PE 376.431v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur 
en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de presentatie van het Witboek en stemt in met de voornemens van de 
Commissie om het communicatiebeleid te transformeren tot een autonoom beleid met 
eigen inhoud;

2. juicht het toe dat de Commissie erkent dat communicatie onlosmakelijk verbonden is met 
de boodschap en een tweerichtingsproces moet zijn, waarbij er naar de burgers wordt 
geluisterd; betreurt evenwel dat deze beginselen, die aan het begin van het Witboek 
worden genoemd, geen aanleiding geven tot concrete uitingen; nodigt de Commissie 
derhalve uit te preciseren hoe zij van plan is rekening te houden met de stem van de 
burgers, en stelt daartoe voor dat mogelijke initiatieven van de andere instellingen worden 
geïntegreerd, bijv. “Agora” (orgaan voor overleg met de vertegenwoordigers van de 
burgermaatschappij, gelanceerd door het Parlement);

3. geeft zijn steun aan de studie van een nieuw interinstitutioneel instrument, dat openstaat 
voor deelname van de lidstaten en de beginselen van een Europees communicatiebeleid 
vaststelt; is echter van mening dat de precieze aard van dit instrument – handvest of 
gedragscode – met zorg moet worden geanalyseerd, om de belangen van de burgers te 
waarborgen en om ervoor te zorgen dat de instellingen en de lidstaten zich ertoe verbinden 
de beginselen na te leven;

4. herinnert eraan dat het Handvest van de grondrechten de rechten van de burgers met 
betrekking tot informatie reeds vaststelt, en dat elk mogelijk nieuw instrument de 
prerogatieven van het Parlement (gekozen vergadering) moet respecteren, met name het 
recht van het Parlement zich vrij tot de burgers van heel de Unie te richten; verzoekt zijn 
Commissie constitutionele zaken de mogelijke aard en inhoud van een dergelijk 
interinstitutioneel instrument te analyseren;

5. onderstreept dat een communicatiebeleid rekening moet houden met het bijzondere 
“tempo” van de Europese aangelegenheden, vaak losgekoppeld van de nationale politieke 
agenda’s; is derhalve van mening dat de instellingen en de lidstaten het eens moeten 
worden over een planning voor de grote dossiers die het Europese publiek aanbelangen, 
opdat ze hun inspanningen op communicatiegebied op deze onderwerpen kan richten;

6. herhaalt zijn overtuiging dat het communicatiebeleid van elke afzonderlijke instelling 
moet worden geïntegreerd in een gemeenschappelijke logica, met inachtneming van de 
bevoegdheden en de autonomie van elk van deze instellingen; herhaalt zijn verzoek om in 
die zin jaarlijks, tijdens een plenaire vergadering, een groot interinstitutioneel debat te 
organiseren met het oog op een gemeenschappelijke verklaring inzake de doelstellingen 
en middelen van dit beleid;

7. steunt de ontwikkeling van de dialoog en de door de Europese, nationale en regionale 
instellingen gemeenschappelijk georganiseerde openbare debatten; onderstreept dat het 
belangrijk is de communicatie te ondersteunen met communicatieoverbrengers “voor het 
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grote publiek”, zoals culturele programma’s (literaire prijzen of filmprijzen), sportieve 
evenementen, enz.;

8. waardeert de voorstellen van de Commissie om de nieuwe communicatietechnologieën 
beter te gebruiken, maar vraagt dat er maatregelen worden genomen opdat de “digitale 
breuk” niet nog een groter deel van de burgers van de toegang tot informatie over de Unie 
zou uitsluiten; onderstreept in dit opzicht dat het goed zou zijn – met het oog op een 
globale aanpak – de specifieke communicatiemiddelen van de verschillende instellingen te 
integreren (bijv. het toekomstige “Web TV” van het Europees Parlement), telkens met 
behoud van de autonomie;

9. verzoekt de Commissie haar partnerschappen beter hiërarchisch in te delen op het gebied 
van communicatie, door bevoorrechte relaties te ontwikkelen met supranationaal gerichte 
partners, zoals organisaties van het maatschappelijk middenveld (dat zich momenteel in 
een structureringsfase bevindt), Europese politieke partijen en journalisten;

10. onderstreept de essentiële rol die de media spelen op het gebied van communicatie over 
Europese kwesties, en benadrukt dat het nodig is specifieke samenwerkingsvormen met 
hen te creëren, met strikte inachtneming van hun onafhankelijkheid en hun editoriale 
autonomie; is van mening dat men de beschikbare middelen om bij te dragen aan de 
vorming van in Europese aangelegenheden gespecialiseerde journalisten aanzienlijk moet 
verhogen, vooral op het niveau van de regionale en lokale pers;

11. is van mening dat de ontwikkeling van een Europees toenaderingsbeleid, waardoor de 
brede waaier van de huidige onthaal- en infopunten over Europese aangelegenheden, zou 
bijdragen aan het leggen van belangrijke directe contacten tussen de Unie en haar burgers, 
met name door de toegang van de burgers tot Europese initiatieven en programma’s die 
hen aanbelangen, te vergemakkelijken.


