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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet gläder sig över att vitboken har lagts fram och visar sitt samtycke till 
kommissionens avsikter att omvandla kommunikationspolitiken till en självständig politik 
med ett eget innehåll.

2. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen erkänner att man inte kan skilja 
någon som helst form av kommunikation från sitt innehåll och att denna process måste gå 
i båda riktningar, något som förutsätter att man lyssnar på medborgarna. Parlamentet 
beklagar dock att de principer som hävdas i början av vitboken inte ger utrymme för 
någon som helst konkret tolkning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
specificera hur den avser att ta hänsyn till medborgarnas röster samt föreslår för detta 
ändamål att dessa bör införlivas med eventuella initiativ från andra institutioner, 
exempelvis ”Agora”, ett organ för samråd med företrädare för det civila samhället som 
initierats efter beslut av parlamentet.

3. Europaparlamentet stöder den undersökning av ett nytt interinstitutionellt instrument, 
öppet för medlemsstaterna, för att fastställa principerna för EU:s kommunikationspolitik. 
Parlamentet bedömer emellertid att den exakta utformningen av detta instrument − stadga 
eller uppförandekod − noga bör analyseras i förhållande till de ”garantier” som det skulle 
ge till medborgarna såväl som de förpliktelser som institutionerna och medlemsstaterna 
skulle vara tvungna att acceptera.

4. Europaparlamentet påminner om att stadgan om de grundläggande rättigheterna redan 
fastställer medborgarnas rättigheter när det gäller information och att varje eventuellt nytt 
instrument måste respektera parlamentets rättigheter som folkvald församling, i synnerhet 
dess makt att fritt vända sig till unionens alla medborgare. Parlamentet begär att utskottet 
för konstitutionella frågor analyserar vilka möjliga egenskaper och innehåll ett sådant 
instrument skulle ha.

5. Europaparlamentet betonar att en kommunikationspolitik måste ta hänsyn till det speciella 
”tempo” som gäller för EU-frågorna, vilket ofta skiljer sig från den nationella politikens 
agenda. Parlamentet bedömer därför att institutionerna och medlemsstaterna måste 
komma överens om en tidsplan för de stora frågor som intresserar den allmänna opinionen 
i EU för att de skall kunna koncentrera sina insatser när det gäller kommunikation på 
dessa ärenden.

6. Europaparlamentet upprepar sin övertygelse om att man måste införliva 
kommunikationspolitiken i varje institution med sunt förnuft och med respekt för varje 
institutions befogenheter och självständighet. Parlamentet upprepar sin vädjan om att en 
stor årlig interinstitutionell debatt skall hållas i kammaren i detta avseende för att anta en 
gemensam förklaring om denna politiks syfte och metoder.
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7. Europaparlamentet stöder utvecklingen av samtal och offentliga debatter arrangerade 
tillsammans mellan EU:s institutioner och de nationella och regionala institutionerna. 
Parlamentet betonar vikten av att stödja kommunikationen i de initiativ som stöder de 
stora drivkrafterna för kommunikation för den stora allmänheten, exempelvis 
kulturprogram (pris för litteratur eller film), idrottsevenemang etc.

8. Europaparlamentet uppskattar kommissionens förslag om att bättre utnyttja de nya 
kommunikationsteknikerna men kräver att åtgärder vidtas för att undvika att den så 
kallade digitala klyftan ytterligare utestänger en del av medborgarna från tillgång till 
information. Parlamentet betonar med hänsyn till detta att det skulle vara nödvändigt att, 
utifrån ett globalt angreppssätt, införliva de olika institutionernas specifika 
informationskanaler, som exempelvis Europaparlamentets framtida webb-TV, samtidigt 
som man respekterar deras självständighet.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rangordna sina samarbetspartner på ett 
bättre sätt när det gäller kommunikation vid utvecklingen av privilegierade förbindelser 
med parterna i en transnationell anda, exempelvis de organisationer i EU:s civila samhälle 
som är på väg att genomföra en strukturering, de politiska partierna i EU samt 
journalisterna.

10. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som massmedierna spelar för 
kommunikationen när det gäller EU-frågor och insisterar på behovet av att skapa särskilda 
samarbetsformer med dessa samtidigt som man strängt respekterar deras självständighet 
och deras redaktionella autonomi. Parlamentet bedömer att man avsevärt måste stärka de 
sätt som finns för att bidra till utbildningen av journalister som är specialiserade på EU–
frågor, i synnerhet journalister på regional och lokal nivå. 

11. Europaparlamentet bedömer att utvecklingen av en EU-administration i närområdet som 
kan stödja den stora mängd av EU:s mottagnings- och informationskontor som finns i dag, 
skulle bidra till att stärka de viktiga direkta banden mellan EU och dess medborgare, i 
synnerhet vid ett främjande av tillgången till de EU-initiativ och EU-program som berör 
medborgarna.


