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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja predstavitev bele knjige in se strinja z namenom Komisije, da komunikacijsko 
politiko preoblikuje v samostojno politiko z lastno vsebino;

2. je zadovoljen, ker se Komisija zaveda, da mora biti vsakršna komunikacije odvisna od 
vsebine in mora biti "dvosmerni" proces, katerega del je tudi poslušanje državljanov, 
vendar obžaluje, da se ta na začetku bele knjige izražena načela ne nadgradijo z ničemer 
otipljivim; zato poziva Komisijo, naj natančno opredeli, kako namerava upoštevati glas 
državljanov in v ta namen predlaga vključitev morebitnih pobud drugih institucij kot je 
"Agora", organ za posvetovanje s predstavniki civilne družbe, ki ga namerava ustanoviti 
Parlament;

3. podpira preučitev možnosti za nov medinstitucionalni instrument, v katerem bodo lahko 
sodelovale države članice in s katerim se bodo opredelila načela evropske komunikacijske 
politike; hkrati meni, da mora biti točno oblika tega instrumenta - listina ali pravila 
ravnanja - skrbno analizirana z vidika "zagotovil", ki jih bo dal državljanom, kot tudi 
obveznosti, ki naj bi jih prevzele institucije in države članice;

4. želi spomniti, da so v Listini o temeljnih pravicah že opredeljene pravice državljanov na 
področju informiranja in da bi morali z vsakim novim instrumentov spoštovati posebne 
pravice Parlamenta, ki je izvoljena skupščina, zlasti njegovo pooblastilo, da se prosto 
naslavlja na državljane celotne Unije; poziva Odbor za ustavne zadeve, naj preuči 
možnosti za obliko in vsebino takšnega medinstitucionalnega instrumenta;

5. poudarja, da mora komunikacijska politika upoštevati poseben "časovni ritem" odvijanja 
evropskih zadev, ki je pogosto različen od političnih dnevnih redov posameznih držav; 
zato meni, da bi se institucije in države članice moral uskladiti glede časovnega razporeda 
obravnavanja "velikih dosjejev", za katere se pričakuje, da bodo vzbudili zanimanje 
evropskega javnega mnenja, da bi tako lahko uskladile svoja prizadevanja za 
komuniciranje o omenjenih vprašanjih;

6. ponavlja svoje prepričanje, da se morajo komunikacijske politike vsake od institucij 
izvajati s skupnega izhodišča, a ob upoštevanju pristojnosti in avtonomije vsake izmed 
njih; ponavlja svoj poziv k pripravi obsežne vsakoletne medinstitucionalne razprave o tej 
temi na plenarnem zasedanju z namenom sprejetja skupne izjave o ciljih in sredstvih te 
politike;

7. podpira razvoj dialoga in političnih razprav, ki jih skupaj organizirajo evropske, 
nacionalne in regionalne institucije; izpostavlja pomen komuniciranju preko pobud, 
temelječih na "množičnem komuniciranju", kot so kulturni programi (literarne nagrade ali 
kinematografija), športne prireditve itd.;

8. pozitivno ocenjuje predloge Komisije za boljšo uporabo novih komunikacijskih 
tehnologij, vendar zahteva sprejetje ukrepov, s katerimi se bo preprečilo, da s "številčno 
razdrobitvijo" določen del državljanov ne bo še bolj izključen iz dostopa do informacij o 
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Uniji; s tega vidika in zaradi globalnega pristopa poudarja, da je treba vključiti za različne 
institucije specifična sredstva komuniciranja, kakršna je bodoča "spletna TV" Parlamenta, 
ob hkratnem spoštovanju njegove avtonomije;

9. poziva Komisijo, naj svoja partnerstva na področju komuniciranja razvrsti glede na 
stopnjo prednosti in sicer tako, da razvija privilegirane odnose z "nadnacionalnimi" 
partnerji, kot so organizacije evropske civilne družbe, ki je v procesu izoblikovanja, 
evropske politične stranke in novinarji;

10. izpostavlja ključno vlogo medijev pri komuniciranju o evropskih zadevah in vztraja, da je 
treba z njimi vzpostaviti posebne oblike sodelovanja ob strogem spoštovanju njihove 
neodvisnosti in uredniške avtonomije; meni, da je treba bistveno povečati razpoložljiva 
sredstva za izobraževanje novinarjev, specializiranih za evropske zadeve, zlasti na ravni 
regionalnega in lokalnega tiska;

11. meni, da bi razvoj evropske uprave na lokalni ravni, ki bi bila sposobna podpreti številne 
že obstoječe informacijske točke Evropske unije, pripomogel k vzpostavitvi močnih 
neposrednih povezav med Unijo in njenimi državljani, še zlasti z izboljšanjem dostopa 
državljanov do evropskih pobud in programov, ki jih zadevajo.


