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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af en informations- og kommunikationsstrategi for Den Europæiske 
Union
(2004/2238(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af 
en informations- og kommunikationsstrategi for Den Europæiske Union 
(KOM(2004)0196),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45 og artikel 112, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0000/2005),

– der henviser til, at valgdeltagelsen ved det sidste europæiske valg faldt i ni af de EU-
medlemsstater, der udgjorde EU før udvidelsen,

– der henviser til, at det ultimative mål med en informations- og kommunikationspolitik i 
forbindelse med den europæiske demokratiseringsproces vil være at fremme deltagelsen 
i det politiske system, især ved at vælgerne afgiver deres stemmer, og at dette mål 
forudsætter langsigtet planlægning og nøje målrettede midler,

1. har besluttet at udarbejde en femårsplan i begyndelsen af hver valgperiode for at sikre, 
at der foreligger budgetmidler, som giver mulighed for at fejre alle vigtige kulturelle 
begivenheder på behørig vis;

2. anser det for væsentligt for et bedre samarbejde og en større effektivitet, at 
Kommissionen med jævne mellemrum sender Den Europæiske Unions informations- og 
kommunikationspolitik til parlamentarisk kontrol;

3. anser det for nødvendigt, at der lægges større vægt på indholdet i de meddelelser, der 
udsendes, således at man øger borgernes interesse ved at tage fat på deres bekymringer;

4. understreger behovet for, at der etableres et decentraliseret informationssystem, som gør 
det lettere altid at videreformidle tilpassede og skræddersyede budskaber til de 
individuelle grupper, de vedrører;

5. understreger behovet for at finde frem til en løsning, som i højere grad vil gøre det 
muligt at involvere regionale og lokale medier i informations- og 
kommunikationspolitikken, f.eks. ved at tildele kontantpræmier til dem, som bedst 
præsenterer Europas ideer og værdier, og som giver nyheder vedrørende Unionen størst 
dækning;

6. understreger vigtigheden af, at man i højere grad gør brug af kommunikationsmedier 
med en teknologisk kapacitet til at nå de europæiske borgere i deres hjem, f.eks. 
fjernsyn, radio og internettet;
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7. er overbevist om, at informations- og kommunikationspolitikken ikke er effektiv, hvis 
ikke kendskab til EU og dets institutioner udgør en del af medlemsstaternes 
skolepensum;

8. understreger behovet for, at Parlamentet og Kommissionen gør større brug af 
muligheden for at samordne deres medarbejderressourcer, således at der opnås en større 
grad af professionel kompetence, eventuelt med hjælp fra professionelle journalister, da 
det ville være en gevinst for alle de involverede parter samt reducere omkostningerne;

9. opfordrer EU-institutionerne til at forbedre betingelserne for og arbejdsrelationerne til 
akkrediterede journalister og mere generelt at skabe den bredest mulige adgang til 
information om Den Europæiske Unions politikker og aktiviteter for alle borgere, der 
ønsker at få adgang til denne viden; opfordrer hver enkelt EU-institution til at udnævne 
en medarbejder til ombudsmand, som alle professionelle journalister kan henvende sig 
til med deres bekymringer og problemer vedrørende medieadgang eller 
arbejdsbetingelser, således at der kan findes hurtige løsninger;

10. understreger behovet for, at institutionerne forbedrer deres pressemeddelelser og 
kvaliteten af al information, der udsendes til pressen, for at lette arbejdet for alle de 
professionelle journalister, der nøje følger begivenhederne i Bruxelles; anmoder også 
om, at institutionernes pressemeddelelser så vidt muligt forberedes af professionelle 
kommunikationseksperter;

11. vurderer, at institutionerne bør indgå aftaler på licitationsbasis med uafhængige tv-
producenter, som kan udarbejde dramaserier, konkurrencer, film, nyhedsrapporter og 
generelt alle former for programmer af høj kvalitet og tilgængelighed, som appellerer til 
et bredt seerpublikum, og som kan være medvirkende til at fremme Europas ideer og 
værdier;

12. anmoder om, at man overvejer idéen om at indgå aftaler med Euronews (uden 
umiddelbart at afvise mulighederne for at underskrive en programkontrakt eller endog 
opkøbe stationen) eller med tv-stationer, der allerede arbejder på nationalt, regionalt 
eller lokalt plan i medlemsstaterne;

13. anmoder om, at man i højere grad samordner de bestående audiovisuelle infrastrukturer, 
der på nuværende tidspunkt er spredt mellem de enkelte institutioner; mener også, at 
disse infrastrukturer bør katalogiseres, og at den enkelte infrastrukturs effektivitet bør 
evalueres;

14. mener, at det ville være meget anvendeligt at finde frem til en intelligent og metodisk 
måde, hvorpå man kan "placere" links til Den Europæiske Unions websted på de 
internetsider, der har den højeste besøgsfrekvens, ud fra den betragtning at det ikke er 
borgerne, der skal søge information, men derimod informationen, der skal finde 
borgerne;

15. anmoder institutionerne om at undersøge mulighederne for at designe moderne og 
tilgængelige virtuelle besøg samt at gøre information om alle vigtige begivenheder, der 
involverer institutionerne, tilgængelige for offentligheden ved hjælp af et effektivt arkiv 
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med indbygget søgemaskine;

16. mener, at man bør overveje at anvende nogle af ressourcerne fra visse af Fællesskabets 
programmer til at fremme det europæiske "brand", og mener, at der i de kommende år 
bør gøres forsøg med at anvende nogle af de midler, der er øremærket til programmer 
vedrørende eksempelvis medier, ungdom, kultur og uddannelse, til at fremme Unionens 
"image" og "ånd";

17. mener, at man alvorligt bør overveje at afholde debatter vedrørende den europæiske 
politik i de nationale parlamenter med aktiv deltagelse af Europa-Parlamentets 
medlemmer fra de pågældende lande, således at kommunikationsmedierne får mulighed 
for at følge de debatter, der normalt ville foregå i Bruxelles eller Strasbourg, på nært 
hold;

18. foreslår, at man foretager en objektiv undersøgelse af, hvor effektiv 
informationspolitikken er; glæder sig i denne sammenhæng over Præsidiets anmodning 
af 10. januar 2005 om en evaluering af medlemsstaternes informationskontorers rolle;

19. tager de diskussioner, der på nuværende tidspunkt finder sted i Parlamentets Præsidium 
vedrørende mulighederne for at oprette en offentligt ejet parlaments-tv-kanal, til 
efterretning; 

20. opfordrer dets politiske grupper til at deltage fuldt og helt i informations- og 
kommunikationspolitikken ved ad forskellige kanaler at øge deres indsats for at give 
borgerne relevant information vedrørende deres politiske holdninger og efterfølgende 
handlinger i forbindelse med europæiske anliggender;

21. anmoder Kommissionen om at udskrive en idékonkurrence, som kan give de førende 
specialistagenturer mulighed for at fremsætte deres forslag til, hvordan budskaber fra 
Europa bedst kan formidles;

22. opfordrer indtrængende Kommissionen til at engagere et anset, udefrakommende 
agentur til at foretage en grundig analyse af, hvor meget den i realiteten bruger på 
information og kommunikation;

23. anmoder Kommissionen om at introducere et system, som vil muliggøre den fortsatte 
finansiering af Infopoints-netværket i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i 
den nye finansforordning;

24. mener, at der bør tildeles flere økonomiske ressourcer til Eurobarometer, så det kan 
indsamle mere fyldestgørende og stringente rapporter;

25. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre Europa-webstedet, da mange af 
siderne kun er tilgængelige på engelsk eller fransk, hvilket ikke blot er en 
diskrimination, som favoriserer visse sprog, men også hindrer størstedelen af borgerne i 
at få adgang til den information, der udgives;

26. understreger behovet for, at Prince-programmet kommer til at indeholde flere 
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prioriterede aktionslinjer, således at de enkelte institutioner kun fokuserer på de 
aktioner, der er strengt nødvendige;

27. mener, at den interinstitutionelle informationsgruppe først og fremmest skal være af 
politisk karakter, og at dens medlemsantal skal nedbringes, således at den kan arbejde 
mere effektivt;

28. opfordrer alle berørte EU-institutioner til at forbedre den interne samordning af 
kommunikations- og informationsstrategien, så der kan opnås bedre resultater;

29. anmoder institutionerne om at undersøge mulighederne for at danne en 
koordineringsenhed, der arbejder på et lavere niveau, hvor repræsentanter fra de 
relevante generaldirektorater (GD) i de forskellige institutioner vil være til stede, og 
hvis vigtigste rolle vil være at koordinere de specifikke tiltag, der skal sikre 
gennemførelsen af de retningslinjer, der er fastsat af den interinstitutionelle 
informationsgruppe;

30. mener, at det ville være yderst effektivt at etablere en rådgivende instans, der består af 
repræsentanter fra de europæiske institutioner og medlemsstaterne samt 
kommunikationseksperter, der kan rådgive om den mest passende anvendelse af en 
informations- og kommunikationspolitik;

31. understreger behovet for at overveje mere overbevisende foranstaltninger for at sikre, at 
medlemsstaterne deltager i samarbejdet, såsom offentliggørelse af lister over lande, som 
ikke engagerer sig i et sådant samarbejde;

32. ser frem til at modtage Kommissionens meddelelse om en fornyet informations- og 
kommunikationsstrategi, som forventes i maj 2005; påtænker at deltage i en udvidet 
dialog med Kommissionen og Rådet vedrørende dens gennemførelse; gentager sin vilje 
til at samarbejde med henblik på at opfylde de målsætninger, der opnås enighed om;

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til...
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BEGRUNDELSE

Formålet med denne betænkning er at gøre status over gennemførelsen af EU’s informations-
og kommunikationsstrategi. Ordføreren har læst alle relevante dokumenter igennem igen for 
at fremsætte konstruktive ideer, der kan bruges til at sikre en mere effektiv 
informationsstrategi i fremtiden. Hovedkonklusionerne er som følger:

1. Informations- og kommunikationsstrategien har langt fra levet op til 
målsætningerne.

Informations- og kommunikationsstrategien er påkrævet for at bringe Europa nærmere 
sine borgere. Men de seneste oplysninger fra Eurobarometer viser, at offentlighedens 
kendskab til grundlæggende oplysninger om EU lader meget tilbage at ønske. I de 
gamle medlemsstater var kun 25 % bekendt med Europahymnen, og næsten halvdelen 
mente, at institutionernes hovedsæde ligger i Strasbourg. Endvidere er valgdeltagelsen 
ved valg til Europa-Parlamentet stadig faldende og nåede sit hidtil laveste niveau i 2004 
(45,7 %).

2. Informations- og kommunikationsstrategien vil ikke være effektiv, medmindre 
institutionerne handler i overensstemmelse med de anbefalinger, de modtager.

Fra 1993 til nu har Parlamentet i alle sine betænkninger anmodet om, at der afholdes en 
årlig debat vedrørende informations- og kommunikationspolitikken. Der er endnu ikke 
blevet afholdt en sådan debat. Der vil blive givet andre eksempler senere i denne 
betænkning, men på nuværende tidspunkt burde dette faktum alene være tilstrækkelig 
begrundelse for kravet om, at Kommissionen regelmæssigt indleverer sin informations-
og kommunikationsstrategi til parlamentarisk kontrol.

3. Informations- og kommunikationsstrategien vil ikke være effektiv, medmindre det 
er muligt at informere offentligheden om, hvad der menes med Den Europæiske 
Unions "ånd".

I 1993 anerkendte Europa-Parlamentet, at man ved at reducere den europæiske 
integration til nærmest blot at omhandle et økonomisk fællesskab havde undermineret 
offentlighedens interesse og tillid.

Borgernes legitime forventninger om at spille en aktiv rolle i udviklingen af Unionen vil 
kun blive en realitet, hvis vi kan nå ind til folks følelser. Den fremtidige forfatning er et 
eksempel på det faktum, at Europa først og fremmest er et fælles projekt, hvis mål er at 
gøre Europa til et bedre samfund. Forfatningens artikel I-1 omhandler "de europæiske 
borgeres og staters vilje til at skabe en fælles fremtid", der er baseret på fælles værdier. 
Disse værdier definerer Europas identitet. EU er ikke en almindelig international 
organisation med økonomiske mål, men et værdifællesskab.

Ordføreren mener ikke, at der er nogen bedre definition på det nye Europas "ånd". 
Spørgsmålet er nu, hvordan man kan synliggøre dette. Kommissionen har allerede 
foreslået i en meddelelse, at man bør overveje, at samarbejde med faktiske 
meningsdannere, en række personligheder, der vil være ambassadører for Unionen. Det 
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ville også være brugbart at afholde en idékonkurrence, der vil give de førende 
specialistagenturer mulighed for at fremsætte deres forslag, men man skal ikke glemme, 
at som oftest er de karakterer, der bedst indfanger den europæiske identitet, uudsletteligt 
ætset i vores fælles kulturhistorie. Dette år markerer f.eks. det fjerde 
hundredårsjubilæum for Don Quixote, selv om institutionerne desværre ikke har ment, 
at det var nødvendigt at ære mindet om Miguel de Cervantes. Det samme gælder for 
H.C. Andersen. USA kan måske nok sælge Frihedsgudinden som et brand-image eller 
marketingskonceptet for "mulighedernes land", men de vil aldrig kunne gøre krav på 
den samme stjernebesatte galakse af menneskeligt geni som Europa. 

Parlamentet må udarbejde en femårsplan for at sikre, at der er afsat penge på budgettet 
til på behørig vis at fejre kulturelle begivenheder, der er vigtige for alle.

4. Informations- og kommunikationsstrategien vil ikke være effektiv, hvis den fortsat 
hovedsageligt baseres på de instrumenter, der hidtil er blevet brugt.

Der er etableret et system af netværk og links for at formidle information til borgere, 
som allerede har besluttet sig for at søge en sådan information. Men der bør ske et skifte 
i tilgangen. Det er ikke borgerne, der skal søge information, men informationen, der 
skal finde borgerne. Hvis dette skal lykkes, skal der etableres et veludviklet, 
decentraliseret informationssystem, som gør det muligt at få adgang til de tilpassede og 
skræddersyede meddelelser til de individuelle grupper, de vedrører.

Decentralisering af information, som er baseret på dette system af netværk og link, er en 
brugbar måde, hvorpå man kan forbedre informationsflowet, men det er hverken det 
mest effektive eller mest omkostningsbesparende. Det løser heller ikke problemerne 
med arbejdskoordineringen, der opstår, som følge af at der under samme tag er 
embedsmænd fra forskellige europæiske institutioner, Parlamentet og Kommissionen. 
De deler ganske vist de generelle udgifter, men de er ikke fælles om den mest afgørende 
ting, som er deres arbejde. Borgerne ser EU som én samlet enhed og kan ikke vide, om 
forespørgsler vedrørende information skal rettes til Kommissionen eller Parlamentet. 
Hvis de to institutioner samordnede deres ressourcer, ville det højne de professionelle 
standarder og være til fordel for alle de involverede parter og samtidig reducere 
omkostningerne.

5. Informations- og kommunikationsstrategien vil ikke være effektiv, medmindre 
samarbejdet mellem Parlamentet og Kommissionen forbedres.

Kommissionens forhenværende GD II, som tidligere samlede alle afdelinger, der 
beskæftigede sig med information og kommunikation under sin kontrol, er nu blevet 
opdelt i fire separate GD’er.

I Parlamentet er der kun et GD, der beskæftiger sig med information. Men den måde, 
som det bruger sine midler på, giver ikke megen mening: 43 % af Parlamentets budget 
er afsat til finansiering af besøgsgrupper (en halv million om året), 30 % til 
produktionen af tryksager, mens 18 % anvendes på infrastruktur. Dermed er der kun 10 
% (2,5 millioner euro) til andre tiltag. Er det værd at bruge så mange penge på at få så 
lidt igen?
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Det eneste forum, hvor Kommissionen og Parlamentet udveksler holdninger, er den 
såkaldte interinstitutionelle informationsgruppe, IGI. Dens opgave er at sætte 
prioriteringerne for Prince-programmet. Alle de tiltag, som ikke hører under dette 
program, er underlagt specifikke aktioner fra de individuelle institutioner.

Prince-programmet bør inkludere flere prioriterede aktionslinjer, og specifikke tiltag fra 
de enkelte institutioner bør begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt. 

Den interinstitutionelle informationsgruppe bør være af overvejende politisk karakter, 
og dens sammensætning bør reduceres, således at den bliver mere effektiv. Der bør også 
oprettes en koordinationsenhed, der arbejder på et lavere niveau, som består af 
repræsentanter fra de relevante GD’er fra de enkelte institutioner, således at de kan 
koordinere specifikke tiltag for at omsætte de retningslinjer, der udstikkes af den 
interinstitutionelle informationsgruppe, til praksis. Det ville også være brugbart at 
genoptage Kommissionens gamle idé om at indføre en rådgivende instans, der består af 
repræsentanter fra institutionerne, medlemsstaterne og kommunikationseksperter, som 
kan vejlede om den bedste anvendelse af informations- og kommunikationsstrategien.

Ifølge bilag VI til forretningsordenen ligger ansvaret for informations- og 
kommunikationspolitikken i Europa-Parlamentet hos Kulturudvalget. Men væsentlige 
diskussioner, beslutninger og handlinger inden for dets kompetenceområde foregår bag 
dets ryg. Kulturudvalget er f.eks. ikke repræsenteret i den arbejdsgruppe, der 
beskæftiger sig med informations- og kommunikationspolitikken, hvor der på 
nuværende tidspunkt diskuteres emner af stor vigtighed. Der bør straks tages initiativer, 
som sikrer, at vores udvalg ikke udelukkes fra debatter, der angår disse sager.

6. Informations- og kommunikationspolitikken vil ikke være effektiv, medmindre 
medlemsstaterne og de nationale forsamlinger beslutter sig for at arbejde aktivt 
sammen med de europæiske institutioner.

Medlemsstaterne må udvise vilje til at deltage i informations- og 
kommunikationspolitikkerne ved at underskrive aftalememorandummer. Der er indtil 
videre blevet underskrevet 11 sådanne memorandummer, mens 11 er under behandling.

Endvidere har tidligere ordførere, f.eks. Herzog og Andreasen, foreslået, at man søger at 
sikre sig de nationale parlamenters samarbejde.

Ordføreren mener, at man bør overveje at anvende mere overbevisende midler for at 
sikre sig medlemsstaternes samarbejde.

Hvis man afholder debatter om europæiske politikker i de nationale parlamenter med 
aktiv deltagelse af medlemmer af Europa-Parlamentet fra det pågældende land, kan man 
tiltrække sig større opmærksomhed og samtidig give kommunikationsmedierne og 
offentligheden mulighed for at følge mere med i debatter, som normalt ville finde sted i 
Bruxelles og Strasbourg.

7. Informations- og kommunikationspolitikken vil ikke være effektiv, medmindre 
man udvælger målgruppen for hver specifik aktion.
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Et af de vigtigste problemer, som Europa står over for, er mangel på legitimitet. 
Borgerne føler ikke, at fællesskabslovgivningen vedrører dem, eller at de har nogen 
indflydelse på dens tilblivelse.

Andreasen-betænkningen gjorde opmærksom på, at Unionens mangel på troværdighed 
skyldes dens manglende metafysiske evne til at nå alle dens borgere. Det er af yderste 
vigtighed, at et af hovedformålene i den nye strategi bliver at identificere den rette 
målgruppe. Der er behov for, at budskaberne vækker offentlighedens interesse ved at 
imødekomme borgernes bekymringer.

Vi skal også finde frem til en formel, som gør det muligt at involvere regionale og 
lokale medier mere i informations- og kommunikationspolitikken. En måde at gøre det 
på er ved at tildele kontantpræmier til de medier, som bedst kan formidle Europas ideer 
og værdier, eller dem, som tildeler mest plads til dækningen af nyheder, der er relateret 
til Den Europæiske Union.

8. Informations- og kommunikationspolitikken vil ikke være effektiv, medmindre 
den for alvor anvender de nye værktøjer.

Som nævnt ovenfor ville en af de mest alvorlige fejl, man kunne begå med hensyn til 
den fremtidige strategi, være at tro, at det er borgeren, der skal søge information, og 
ikke informationen, der skal finde borgeren. Man undgår bedst at begå denne fejl ved i 
højere grad at anvende kommunikationsmedier, der giver adgang til alle europæiske 
hjem, f.eks. fjernsyn, radio og internettet.

De seneste Eurobarometer-statistikker viser, at fjernsyn er den foretrukne 
informationskilde for borgerne i Europa (76 %), efterfulgt af den skrevne presse (52 %) 
og radioen - som så ofte overses - (43 %). Europa-Parlamentet har rent faktisk ofte 
understreget behovet for i højere grad at gøre brug af de audiovisuelle medier.

Endvidere undersøger Parlamentets Præsidium mulighederne for at oprette en offentligt 
ejet parlaments-tv-kanal. Ordføreren opfordrer medlemmerne af dette udvalg til at 
udnytte den ret, de har, til at deltage i en så vigtig debat. Under alle omstændigheder, 
uden at ville foruddiskontere det endelige resultat af den igangværende debat, er det 
vigtigt at pointere, at der er mindst tre grundlæggende principper, som skal 
imødekommes: 

a) en uafhængig ledelse, som ikke skal tage hensyn til det politiske flertal

b) kvaliteten af informationen

c) mangfoldighed af og adgang til indholdet.

Information fra Europa-Parlamentet skal ikke kun vedrøre selve institutionen. Der er 
behov for at sikre, at de forskellige politiske holdninger når frem til den brede 
offentlighed. Ifølge Eurobarometer mener kun 36 % af borgere fra de nye 
medlemslande, at dækningen af Europa i deres nationale medier i 2004 var objektiv.
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Fjernsyn er først og fremmest indholdsbaseret. Enhver strategi, der er baseret på tv-
mediet, må sikre, at de programmer, der vises til offentligheden, er tilgængelige, 
mangfoldige og af høj kvalitet. Ved hjælp af en licitationsproces bør institutionerne 
indgå aftaler med uafhængige fjernsynsproducenter, der kan lave dramaserier, 
konkurrencer, film og andre former for programmer, som appellerer til den folkelige 
smag, som er af høj kvalitet og tilgængelige, og som kan fremme Europas ideer og 
værdier.

Støtte til transmissionen af sådanne programmer, som supplerer de konventionelle 
informationsprogrammer og transmissionen af institutionelle begivenheder 
(mødeperioder og udvalgsdebatter osv.), behøver ikke nødvendigvis at være tilknyttet 
lanceringen af en europæisk offentlig tv-kanal eller parlaments-tv-kanal. Det ville også 
være muligt at udvikle tanken om at indgå aftaler med Euronews (uden umiddelbart at 
afvise mulighederne for at underskrive en programkontrakt eller endog at opkøbe 
kanalen) eller med tv-stationer, som allerede arbejder i medlemsstaterne enten på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan.

En anden mulighed, der er værd at overveje, er at gøre fælles brug af eksisterende 
audiovisuelle infrastrukturer, som er delt mellem institutionerne. Disse skal 
katalogiseres og deres effektivitet skal bedømmes.

Vi må heller ikke glemme de vidtgående ressourcer, som internettet tilvejebringer. 
Europa-webstedet skal forbedres. Mange af dets sider er kun tilgængelige på engelsk 
eller fransk, hvilket ikke blot er diskrimination, som favoriserer visse sprog frem for 
andre, men det gør det også umuligt for størstedelen af borgerne at få adgang til den 
information, der gives.

Internettet er også et fantastisk værktøj til at udsende information, der er rettet mod en 
bestemt målgruppe. En intelligent og metodisk placering af links på de internetsider, der 
har den højeste besøgsfrekvens, er alt, hvad der er brug for, når man vil nå ud til 
målgrupper, der har en homogen profil. Man bør også overveje mulighederne for at 
udvikle moderne og tilgængelige virtuelle besøg i institutionerne samt at gøre 
optegnelser fra alle vigtige institutionelle begivenheder tilgængelige for offentligheden 
ved hjælp af et veludviklet arkiv med indbygget søgemaskine.

9. Informations- og kommunikationspolitikken vil ikke være effektiv, medmindre det 
bliver muligt enten helt eller delvis at gøre brug af andre fællesskabsprogrammer.

Den Europæiske Union har et stort udvalg af programmer, som i sig selv repræsenterer 
en måde, hvorpå Europa kan nå ud til dets borgere. Man bør overveje at sætte nogle af 
ressourcerne fra disse fællesskabsprogrammer til side for at fremme det europæiske 
"brand". Eksempelvis kan man anvende nogle af de midler, der er tildelt 
medieprogrammet, til at finansiere de bedste projekter fra europæiske producenter, 
instruktører og distributører for at sprede den europæiske idé. Disse bør udvælges ved 
en offentlig licitation. 

10. Informations- og kommunikationspolitikken vil ikke være effektiv, medmindre 
kendskabet til EU og dets institutioner udgør en del af medlemsstaternes 
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