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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
(2004/2238(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και 
επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2004)0196),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 45 και 112, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0000/2005),

– εκτιμώντας ότι η προσέλευση στις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές μειώθηκε στα εννέα 
κράτη μέλη της ΕΕ πριν από τη διεύρυνση,

– εκτιμώντας ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημοκρατικής διαδικασίας, ο τελικός στόχος 
κάθε πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας πρέπει να είναι η προαγωγή της αξίας 
της συμμετοχής στο πολιτικό σύστημα, ιδιαίτερα μέσω της συμμετοχής στην ψηφοφορία, 
και ότι η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προσεκτικά 
στοχευμένα μέτρα,

1. αποφασίζει την εκπόνηση μιας πρότασης πενταετούς διάρκειας στην αρχή κάθε
κοινοβουλευτικής περιόδου ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη δημοσιονομικής πρόβλεψη 
για τον επαρκή εορτασμό όλων των σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων·

2. εκτιμά ότι είναι ζωτικής σημασίας, προς όφελος της βελτιωμένης συνεργασίας και της 
αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά την πολιτική πληροφόρησης 
και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινοβουλευτικό έλεγχο·

3. εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο περιεχόμενο των μηνυμάτων που 
μεταδίδονται, ώστε να διεγείρεται το ενδιαφέρον των πολιτών με θέματα που τους 
απασχολούν·

4. τονίζει την ανάγκη να καθιερωθεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληροφόρησης για να 
διευκολύνεται η προσέγγιση σε ειδικές ομάδες, στις οποίες πρέπει να απευθύνονται 
μηνύματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους σε κάθε περίπτωση·

5. τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης ενός προτύπου που θα καταστήσει δυνατή τη στενότερη 
συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην πολιτική 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, για παράδειγμα, επιβραβεύοντας με χρηματικά βραβεία 
όσους μεταδίδουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο την ιδέα και τις αξίες της Ευρώπης και 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε ειδήσεις για την Ένωση·

6. τονίζει τη σημασία της μεγαλύτερης αξιοποίησης των μέσων επικοινωνίας που έχουν την 
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τεχνολογική ικανότητα να φτάνουν σε όλα τα νοικοκυριά της Ευρώπης, όπως η 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το Διαδίκτυο·

7. είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι 
αποτελεσματική αν η γνώση για την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα δεν συμπεριληφθεί 
ως μάθημα στα σχολικά προγράμματα των κρατών μελών·

8. τονίζει την ανάγκη καλύτερης χρήσης από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή του πεδίου 
εφαρμογής για από κοινού αξιοποίηση του προσωπικού τους ώστε να επιτευχθεί 
υψηλότερος βαθμός επαγγελματικής υπεροχής, με ενδεχόμενη βοήθεια από έμπειρους 
δημοσιογράφους, καθώς έτσι επωφελούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και μειώνεται 
το κόστος·

9. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τις συνθήκες και τις εργασιακές σχέσεις 
με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και, γενικότερα, να δημιουργήσουν την 
ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε πηγές για όλους τους πολίτες που αναζητούν 
πληροφορίες για τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί 
κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ να ορίσει ένα μέλος του προσωπικού ως διαμεσολαβητή, 
στον οποίο θα εκφράζονται οι ανησυχίες και τα προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση 
σε μέσα ή τις εργασιακές συνθήκες των επαγγελματιών δημοσιογράφων με σκοπό να 
δίνονται άμεσες λύσεις·

10. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των δελτίων τύπου των θεσμικών οργάνων και της 
ποιότητας όλων των πληροφοριών που διοχετεύονται στον τύπο, προκειμένου να 
διευκολυνθεί το έργο όλων των επαγγελματιών δημοσιογράφων που παρακολουθούν 
στενά τα γεγονότα στις Βρυξέλλες· απευθύνει επίσης έκκληση στα θεσμικά όργανα να 
αναθέτουν την εκπόνηση των δελτίων τύπου σε επαγγελματίες εμπειρογνώμονες 
επικοινωνίας·

11. εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα, μέσω υποβολής προσφορών, πρέπει να συνάψουν 
συμφωνίες με ανεξάρτητους τηλεοπτικούς παραγωγούς ικανούς να δημιουργήσουν 
δραματικές σειρές, διαγωνισμούς, ταινίες, ειδησεογραφικές εκπομπές και, γενικά, 
προσβάσιμα και υψηλής ποιότητας προγράμματα όλων των ειδών που να ταυτίζονται με 
τις προτιμήσεις του κοινού και να προάγουν την ιδέα και τις αξίες της Ευρώπης·

12. ζητά να εξεταστεί λεπτομερώς η ιδέα της σύναψης συμφωνιών με το Euronews (χωρίς να 
απορρίπτεται αμέσως η πιθανότητα σύναψης σύμβασης προγράμματος ή ακόμη και η 
αγορά του σταθμού) ή με τηλεοπτικούς σταθμούς που δραστηριοποιούνται ήδη στα 
κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

13. απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη από κοινού αξιοποίηση των υφιστάμενων 
οπτικοακουστικών υποδομών που διαθέτουν μεμονωμένα τα διάφορα θεσμικά όργανα· 
επίσης, πιστεύει ότι οι υποδομές αυτές πρέπει να καταχωρηθούν σε καταλόγους και να 
αξιολογηθούν μεμονωμένα για την αποδοτικότητά τους·

14. εκτιμά ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η προσπάθεια «τοποθέτησης» συνδέσμων στο 
δικτυακό τόπο της Europa με έξυπνο και μεθοδικό τρόπο στις ιστοσελίδες υψηλής 
επισκεψιμότητας, με γνώμονα τη γενική αρχή ότι δεν πρέπει οι πολίτες να αναζητούν τις 
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πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες να αναζητούν τους πολίτες·

15. καλεί τα θεσμικά όργανα να εξετάσουν το ενδεχόμενο του σχεδιασμού σύγχρονων και 
εύκολα προσβάσιμων εικονικών επισκέψεων και της διάθεσης στο κοινό των εγγραφών 
όλων των σημαντικών γεγονότων που αφορούν τα θεσμικά όργανα μέσω ενός αρχείου 
υψηλής ποιότητας με μηχανή αναζήτησης·

16. εκτιμά ότι πρέπει να εξεταστεί η χρήση πόρων από κοινοτικά προγράμματα για την 
προώθηση της «σφραγίδας» της Ευρώπης και εκτιμά ότι στα προσεχή έτη πρέπει να 
εισαχθεί ένα μέτρο σε πειραματική βάση σύμφωνα με το οποίο ορισμένοι από τους 
πόρους που προορίζονται για προγράμματα όπως τα «Media», «Νεολαία», «Πολιτισμός» 
ή «Παιδεία» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή της «εικόνας» και του 
«πνεύματος» της Ένωσης·

17. εκτιμά ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο διεξαγωγής συζητήσεων για την 
ευρωπαϊκή πολιτική στα εθνικά κοινοβούλια, με την ενεργό συμμετοχή βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εκάστοτε ενδιαφερόμενη χώρα, ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία στα μέσα επικοινωνίας να παρακολουθήσουν στενότερα τις συζητήσεις που 
συνήθως διεξάγονται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο·

18. προτείνει την εκπόνηση αντικειμενικής έκθεσης για την αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής πληροφόρησης· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει το αίτημα του Προεδρείου, με 
ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 2005, για επανεξέταση του ρόλου των υπηρεσιών 
πληροφόρησης στα κράτη μέλη·

19. λαμβάνει υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται επί του παρόντος στο Προεδρείο του 
Κοινοβουλίου σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας δημόσιου κοινοβουλευτικού 
σταθμού·

20. προσκαλεί τις πολιτικές ομάδες να συμμετάσχουν πλήρως στην πολιτική πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους για παροχή συναφών πληροφοριών 
στους πολίτες σχετικά με τις πολιτικές τους απόψεις και την επακόλουθη δράση επί των 
ευρωπαϊκών θεμάτων·

21. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει «διαγωνισμό ιδεών» δίνοντας τη δυνατότητα στους 
ηγετικούς ειδικευμένους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις για τους καλύτερους 
τρόπους μετάδοσης του ευρωπαϊκού μηνύματος·

22. καλεί την Επιτροπή να αναθέσει σε έναν εξωτερικό φορέα με κύρος τη διεξαγωγή 
πλήρους ανάλυσης σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες που αναλαμβάνει για την 
πληροφόρηση και την επικοινωνία·

23. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει ένα σύστημα που θα καταστήσει δυνατή τη συνεχή 
χρηματοδότηση του δικτύου Infopoints σύμφωνα με τους κανόνες του νέου 
δημοσιονομικού κανονισμού·

24. εκτιμά ότι πρέπει να κατανεμηθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι στο 
Ευρωβαρόμετρο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει πληρέστερες και πιο 
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ακριβείς εκθέσεις·

25. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον δικτυακό τόπο του Europa, καθώς πολλές σελίδες 
του είναι διαθέσιμες μόνο στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, γεγονός που όχι μόνο 
συνιστά διάκριση υπέρ ορισμένων γλωσσών, αλλά και καθιστά αδύνατη την πρόσβαση 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών στις παρεχόμενες πληροφορίες·

26. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Prince περισσότερες γραμμές 
δράσης προτεραιότητας, περιορίζοντας τις ειδικές δράσεις των μεμονωμένων θεσμικών 
οργάνων στις απολύτως απαραίτητες·

27. πιστεύει ότι η διοργανική ομάδα για την πληροφόρηση πρέπει να έχει κατά βάση 
πολιτικό χαρακτήρα και ότι η σύνθεσή της πρέπει να μειωθεί ώστε να λειτουργεί πιο 
αποτελεσματικά·

28. προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα να βελτιώσουν τον εσωτερικό 
συντονισμό με σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της εγκεκριμένης στρατηγικής 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, και με αυτόν τον τρόπο να επιτευχθούν καλύτερα 
αποτελέσματα·

29. καλεί τα θεσμικά όργανα να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης μίας συντονιστικής 
ομάδας χαμηλότερου επιπέδου, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των σχετικών 
γενικών διευθύνσεων των διαφόρων θεσμικών οργάνων και το έργο των οποίων θα είναι 
να συντονίζουν τα ειδικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών που έχει χαράξει η διοργανική ομάδα για την πληροφόρηση·

30. εκτιμά ότι θα ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματική η σύσταση ενός συμβουλευτικού σώματος 
που θα αποτελείται από εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
κρατών μελών και εμπειρογνώμονες επικοινωνίας, οι οποίοι θα παρέχουν καθοδήγηση 
για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας·

31. τονίζει την ανάγκη εξέτασης πιο πειστικών μέτρων για τη διασφάλιση της συνεργασίας 
των κρατών μελών, όπως η έκδοση ενός καταλόγου των χωρών που δεν ενδιαφέρονται 
καθόλου για αυτού του είδους τη συνεργασία·

32. προσβλέπει στη λήψη της ανακοίνωσης της Επιτροπής για μία ανανεωμένη στρατηγική 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, η οποία θα ανακοινωθεί τον Μάιο του 2005· προτίθεται 
να συμμετάσχει σε έναν ενισχυμένο διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την 
εφαρμογή της· επαναλαμβάνει τη βούλησή της να συνεργαστεί πλήρως με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων που θα συμφωνηθούν·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο …
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η επανεξέταση της εφαρμογής της στρατηγικής 
πληροφόρησης και επικοινωνίας της ΕΕ. Ο εισηγητής ξαναδιάβασε όλα τα σχετικά έγγραφα 
με σκοπό να υποβάλει νέες εποικοδομητικές ιδέες που θα συμβάλουν στην προώθηση μιας 
αποτελεσματικότερης στρατηγικής πληροφόρησης στο μέλλον. Τα βασικά συμπεράσματα 
στα οποία κατέληξε είναι τα ακόλουθα:

1. Η στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας απέχει πολύ από την επίτευξη των
στόχων της.

Η στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι απαραίτητη προκειμένου η Ευρώπη 
να προσεγγίσει τους πολίτες της. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου 
δείχνουν ότι το επίπεδο γνώσης του κοινού περί βασικών ευρωπαϊκών θεμάτων είναι 
αξιοθρήνητο. Στα παλαιά κράτη μέλη, μόνο το 25% των ατόμων γνωρίζει για την ύπαρξη 
του ύμνου της Ένωσης και σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι η κύρια έδρα των θεσμικών 
οργάνων βρίσκεται στο Στρασβούργο. Επιπλέον, η προσέλευση στις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζει να μειώνεται, σημειώνοντας το 2004 το 
χαμηλότερο ποσοστό της (45,7%).

2. Η στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική παρά 
μόνο εάν τα θεσμικά όργανα ακολουθήσουν τις συστάσεις που λαμβάνουν.

Από το 1993 μέχρι σήμερα, όλες οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου απευθύνουν έκκληση για 
τη διεξαγωγή ετήσιας συζήτησης για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η 
συζήτηση αυτή δεν έχει διεξαχθεί ποτέ. Στην πορεία της παρούσας έκθεσης θα 
προκύψουν και άλλα παραδείγματα, αλλά επί του παρόντος το γεγονός αυτό από μόνο 
του δικαιολογεί επαρκώς την απαίτηση για τακτική υποβολή της στρατηγικής 
πληροφόρησης και επικοινωνίας της Επιτροπής σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

3. Η στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική παρά 
μόνο εάν καταστεί δυνατή η μετάδοσης στο ευρύ κοινό της πραγματικής έννοιας του 
«πνεύματος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 1993, ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνώρισε ότι ο υποβιβασμός 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε κάτι λίγο περισσότερο από οικονομική κοινότητα είχε 
υπονομεύσει το δημόσιο ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη.

Οι θεμιτές προσδοκίες των πολιτών να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της 
Ένωσης θα εκπληρωθούν μόνο αν καταφέρουμε να αγγίξουμε τα αισθήματα των 
ανθρώπων. Το μελλοντικό σύνταγμα αποτελεί ένα παράδειγμα του γεγονότος ότι η 
Ευρώπη συνίσταται κατά πρώτο και κύριο λόγο σε ένα κοινό σχέδιο, στόχος του οποίου 
είναι να καταστήσει την Ευρώπη μια καλύτερη ανθρώπινη κοινωνία. Από τα άρθρα I-1 
και I-2 του Συντάγματος συνάγεται ότι η βούληση των πολιτών και των κρατών της 
Ευρώπης είναι να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον, βασισμένο σε κοινές αξίες. Οι αξίες 
αυτές προσδιορίζουν την ταυτότητα της Ευρώπης. Η ΕΕ δεν είναι ένας κοινός διεθνής 
οργανισμός με οικονομικούς στόχους, αλλά μία κοινότητα αξιών.
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Κατά τον εισηγητή, δεν υπάρχει καλύτερος ορισμός του «πνεύματος» της νέας Ευρώπης. 
Το ερώτημα τώρα είναι πώς αυτό θα καταστεί ορατό. Μία ανακοίνωση της Επιτροπής 
έχει ήδη προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με αυθεντικούς διαμορφωτές 
κοινής γνώμης, μια σειρά προσωπικοτήτων που θα δανείσουν το πρόσωπό τους στην 
Ένωση. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να διεξαχθεί ένας «διαγωνισμός ιδεών» που θα δώσει 
τη δυνατότητα στους ηγετικούς ειδικευμένους φορείς να δώσουν μορφή στις καλύτερες 
ιδέες τους· δεν πρέπει, ωστόσο, να ξεχνούμε ότι τα στοιχεία, που συχνά ενσαρκώνουν με 
τον καλύτερο τρόπο την πραγματική ταυτότητα τις Ευρώπης, είναι ανεξίτηλα χαραγμένα 
στην ιστορία του κοινού μας πολιτισμού. Για παράδειγμα, το τρέχον έτος σηματοδοτεί
την τέταρτη εκατονταετηρίδα από τη δημιουργία του Δον Κιχώτη, ωστόσο είναι λυπηρό 
που τα θεσμικά όργανα δεν έκριναν σκόπιμο να τιμήσουν τη μνήμη του Μιγκέλ ντε 
Θερβάντες. Ούτε πρόκειται να πράξουν κάτι αντίστοιχο για τον Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν. Η Αμερική μπορεί να είναι σε θέση να πουλά το Άγαλμα της Ελευθερίας ως 
εμπορική εικόνα ή τη διαφημιστική ιδέα της «χώρας των ευκαιριών», εντούτοις δεν θα 
μπορέσει ποτέ να διεκδικήσει τον έναστρο γαλαξία ανθρώπινης μεγαλοφυΐας που μόνο η 
Ευρώπη μπορεί.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπονήσει μία πρόταση πενταετούς διάρκειας ώστε να 
διασφαλιστεί η διάθεση δημοσιονομικής χρηματοδότησης για τον κατάλληλο εορτασμό 
όλων των σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων.

4. Η στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική εάν 
συνεχίσει να βασίζεται κυρίως στα μέσα που χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα.

Έχει συσταθεί ένα σύστημα δικτύων και συνδέσμων για την παροχή πληροφοριών στους 
πολίτες που έχουν ήδη αποφασίσει να αναζητήσουν αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, 
απαιτείται αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης: δεν είναι οι πολίτες που πρέπει να 
αναζητούν πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες που πρέπει να αναζητούν τους πολίτες. 
Προκειμένου αυτό να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, απαιτείται ένα υγιές αποκεντρωμένο 
σύστημα πληροφόρησης που θα παρέχει πρόσβαση στις ειδικές ομάδες, στις οποίες 
πρέπει να απευθύνονται μηνύματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Η αποκέντρωση της πληροφόρησης, βασισμένη στο σύστημα δικτύων και συνδέσμων, 
αποτελεί έναν χρήσιμο τρόπο βελτίωσης της ροής των πληροφοριών, αλλά δεν είναι ούτε 
ο αποτελεσματικότερος ούτε ο αποδοτικότερος οικονομικά. Ούτε και λύνει τα 
προβλήματα εργασιακού συντονισμού που προκύπτουν από τη συνύπαρξη κάτω από την 
ίδια στέγη υπαλλήλων διαφορετικών ευρωπαϊκών θερμικών οργάνων, του Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής. Μπορεί να μοιράζονται τις γενικές δαπάνες, αλλά δεν μοιράζονται το 
σημαντικότερο στοιχείο που είναι το έργο τους. Οι πολίτες βλέπουν την ΕΕ ως ενιαία 
οντότητα και δεν μπορούν να γνωρίζουν αν οι αιτήσεις για παροχή πληροφοριών πρέπει 
να απευθύνονται στην Επιτροπή ή το Κοινοβούλιο. Αν τα δύο θεσμικά όργανα 
αξιοποιούσαν από κοινού το προσωπικό τους, τα επαγγελματικά πρότυπα και η εργασία 
θα βελτιώνονταν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων, μειώνοντας παράλληλα τις 
δαπάνες.

5. Η στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική παρά 



PR\557811EL.doc 9/12 PE 355.447v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

μόνο εάν βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής.

Η προηγούμενη ΓΔ ΙΙ της Επιτροπής, η οποία είχε θέσει παλαιότερα όλα τα τμήματα που 
ασχολούνταν με την πληροφόρηση και την επικοινωνία υπό τον έλεγχό της, έχει τώρα 
διαιρεθεί σε τέσσερις ξεχωριστές ΓΔ.

Στο Κοινοβούλιο υπάρχει μόνο μία ΓΔ που ασχολείται με την πληροφόρηση. Εντούτοις, 
ο τρόπος που διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της είναι παράλογος: το 43% του 
προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου διατίθεται στη χρηματοδότηση των ομάδων 
επισκεπτών (μισό εκατομμύριο ετησίως), το 30% στην παραγωγή έντυπου υλικού, ενώ 
ένα 18% δαπανάται σε υποδομές. Απομένει μόνο ένα 10% (2,5 εκατομμύρια ευρώ) για 
άλλα μέτρα. Αξίζει να δαπανώνται τόσα πολλά χρήματα για ένα τόσο μικρό αντάλλαγμα;

Το μοναδικό φόρουμ στο οποίο η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ανταλλάσσουν τις 
απόψεις τους είναι η επονομαζόμενη ΔΟΠ. Το έργο της είναι να θέσει τις προτεραιότητες 
για το πρόγραμμα PRINCE. Τα μέτρα που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα αυτό 
θεωρούνται ως ειδικές δράσεις των μεμονωμένων θεσμικών οργάνων.

Το πρόγραμμα PRINCE πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερες γραμμές δράσης 
προτεραιότητας, ενώ τα ειδικά μέτρα κάθε θεσμικού οργάνου πρέπει να περιοριστούν 
στα απολύτως απαραίτητα.

Η ΔΟΠ πρέπει να έχει κατά βάση πολιτικό χαρακτήρα και η σύνθεσή της να είναι 
περιορισμένη ώστε να είναι πιο αποδοτική. Πρέπει να συσταθεί επίσης μία συντονιστική 
ομάδα χαμηλότερου επιπέδου, με εκπροσώπους από τις σχετικές ΓΔ των διαφόρων 
θεσμικών οργάνων, η οποία θα συντονίζει τα ειδικά μέτρα για την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών που θα χαράξει η ΔΟΠ. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να αναβιώσει 
η παλιά ιδέα της Επιτροπής για τη σύσταση ενός συμβουλευτικού σώματος 
αποτελούμενου από εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων, ενώ τα κράτη μέλη και οι 
εμπειρογνώμονες επικοινωνίας θα παρέχουν καθοδήγηση για την ορθή εφαρμογή της 
στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού, η ευθύνη για την πολιτική 
πληροφόρησης και επικοινωνίας εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναπόκειται στην 
Επιτροπή Πολιτισμού. Εντούτοις, σημαντικές συζητήσεις, αποφάσεις και δράσεις που 
εντάσσονται στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της λαμβάνουν χώρα εν αγνοία της. Για 
παράδειγμα, η Επιτροπή Πολιτισμού δεν εκπροσωπείται στην ομάδα εργασίας για την 
πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπου συζητούνται άκρως σημαντικά θέματα. 
Πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η επιτροπή μας δεν θα 
εξαιρείται από συζητήσεις που αφορούν αυτά τα θέματα.

 
 

6. Η πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική παρά 
μόνο εάν τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια αποφασίσουν να συνεργαστούν 
ενεργά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Τα κράτη μέλη έχουν επιδείξει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στην πολιτική 
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πληροφόρησης και επικοινωνίας μέσω της υπογραφής μνημονίων συμφωνίας. Μέχρι 
στιγμής, έχουν υπογραφεί έντεκα μνημόνια, ενώ άλλα έντεκα είναι υπό διαπραγμάτευση.

Επιπροσθέτως, προηγούμενοι εισηγητές, όπως οι Herzog και Andreaesen, εισηγήθηκαν 
την ιδέα για προσπάθεια διασφάλισης της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων. 

Ο εισηγητής εκτιμά ότι πρέπει να εξεταστεί η λήψη πιο πειστικών μέτρων για την 
εξασφάλιση της συνεργασίας των κρατών μελών.

Η διεξαγωγή συζητήσεων για την ευρωπαϊκή πολιτική στα εθνικά κοινοβούλια, με την 
ενεργό συμμετοχή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εκάστοτε 
ενδιαφερόμενη χώρα, θα προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή και θα δώσει στα μέσα 
επικοινωνίας και στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πιο στενά τις συζητήσεις 
που συνήθως λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

7. Η πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική παρά 
μόνο εάν οι ομάδες που θα αποτελέσουν στόχο κάθε ειδικής δράσης επιλεχθούν 
προσεκτικά.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι η έλλειψη της 
νομιμότητάς της. Οι πολίτες πιστεύουν ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν τους αφορά και ότι 
δεν έχουν καμία συμμετοχή στη δημιουργία της.

Η έκθεση Andreasen επεσήμανε ότι η έλλειψη αξιοπιστίας της Ένωσης προκύπτει από τη 
μεταφυσική ανικανότητά της να πλησιάσει κάθε έναν από τους πολίτες της. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό ένας από τους βασικούς στόχους της νέας στρατηγικής να είναι ο 
προσδιορισμός του σωστού ακροατηρίου. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα θα 
διεγείρουν το ενδιαφέρον του κοινού ανταποκρινόμενα στις ανησυχίες του.

Πρέπει επίσης να βρεθεί ένα πρότυπο που θα καταστήσει δυνατή τη στενότερη 
συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην πολιτική 
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η 
επιβράβευση με χρηματικά βραβεία όσων μεταδίδουν με πιο επιτυχή τρόπο τις ιδέες και 
τις αξίες της Ευρώπης ή όσων αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μετάδοση ειδήσεων 
για την Ένωση.

8. Η πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική παρά 
μόνο εάν εκφράσει ανοιχτά την εμπιστοσύνη της στη χρήση νέων εργαλείων.

Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα σοβαρότερα λάθη στα οποία θα μπορούσε να 
υποπέσει η μελλοντική στρατηγική είναι να θεωρήσει ότι ο πολίτης είναι αυτός που 
πρέπει να αναζητήσει τις πληροφορίες και όχι οι πληροφορίες τον πολίτη. Ο καλύτερος 
τρόπος αποφυγής αυτού του λάθους είναι η ευρύτερη χρήση των μέσων επικοινωνίας 
που παρέχουν πρόσβαση σε όλα τα νοικοκυριά της Ευρώπης, όπως η τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο και το Διαδίκτυο.

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι η τηλεόραση είναι 



PR\557811EL.doc 11/12 PE 355.447v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

η πηγή πληροφόρησης που προτιμούν οι ευρωπαίοι πολίτες (76%), ακολουθούμενη από 
τον έντυπο τύπο (52%) και το ραδιόφωνο – που συχνά παραμελείται - (43%). Πράγματι, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη να δοθεί ένας πιο 
ενεργός ρόλος στα οπτικοακουστικά μέσα.

Επιπλέον, το Προεδρείο του Κοινοβουλίου εξετάζει, ως γνωστόν, την πιθανότητα 
ίδρυσης ενός δημόσιου κοινοβουλευτικού τηλεοπτικού σταθμού. Ο εισηγητής καλεί τα 
μέλη της επιτροπής να απαιτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μία τόσο σημαντική 
συζήτηση, καθώς το δικαιούνται. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να υπάρχει πρόθεση να 
προδικαστεί η τελική έκβαση της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αξίζει να τονιστεί 
ότι τρεις βασικές αρχές, τουλάχιστον, είναι αδιαπραγμάτευτες:

(α)ανεξάρτητη διαχείριση, χωρίς πολιτική υποταγή στην εκάστοτε πλειοψηφία.
(β)η ποιότητα των πληροφοριών
(γ)ποικιλία και προσβασιμότητα περιεχομένου.

Οι πληροφορίες που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να 
περιορίζονται αποκλειστικά στο ίδιο το θεσμικό όργανο. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
διάφορες πολιτικές απόψεις θα φτάνουν στο ευρύ κοινό. Σύμφωνα με το 
Ευρωβαρόμετρο, μόνο το 36% των πολιτών των νέων κρατών μελών πιστεύουν ότι η 
κάλυψη της Ευρώπης στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά το 2004 ήταν 
αντικειμενική.

Η τηλεόραση βασίζεται, πάνω απ’ όλα, στο περιεχόμενο. Μία στρατηγική βασισμένη 
στην τηλεόραση πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προγράμματα που θα είναι διαθέσιμα στο 
κοινό θα είναι προσβάσιμα, ποικίλα και υψηλής ποιότητας. Μέσω διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, τα θεσμικά όργανα πρέπει να συνάψουν συμφωνία με ανεξάρτητους 
τηλεοπτικούς παραγωγούς, ικανούς να δημιουργήσουν δραματικές σειρές, διαγωνισμούς, 
ταινίες και άλλα είδη προγραμμάτων που να ταυτίζονται με τις προτιμήσεις του κοινού, 
να είναι προσβάσιμα και υψηλής ποιότητας και να προάγουν την ιδέα και τις αξίες της 
Ευρώπης. 

Η στήριξη για τη μετάδοση τέτοιων προγραμμάτων, τα οποία θα συμπληρώνουν τα 
τυπικά ενημερωτικά προγράμματα και τη μετάδοση των θεσμικών γεγονότων (σύνοδοι, 
συζητήσεις επιτροπής, κ.λπ.), δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνδεθεί με την εισαγωγή 
ευρωπαϊκής δημόσιας τηλεοπτικής υπηρεσίας ή κοινοβουλευτικού σταθμού. Θα 
μπορούσε επίσης να εξεταστεί η ιδέα σύναψης συμφωνίας με το Euronews (χωρίς να 
απορρίπτεται αμέσως η πιθανότητα σύναψης σύμβασης προγράμματος ή ακόμη και η 
αγορά του σταθμού) ή με τηλεοπτικούς σταθμούς που δραστηριοποιούνται ήδη στα 
κράτη μέλη σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

Ένα άλλο ενδεχόμενο που αξίζει να εξεταστεί είναι η από κοινού αξιοποίηση των 
υφιστάμενων οπτικοακουστικών υποδομών που είναι διασκορπισμένες μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων. Οι υποδομές αυτές πρέπει να καταχωρηθούν σε καταλόγους και να 
και να αξιολογηθούν μεμονωμένα για την αποδοτικότητά τους.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε τα σημαντικά μέσα που παρέχει το Διαδίκτυο. Ο 
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δικτυακός τόπος του Europa χρήζει βελτίωσης. Πολλές από τις σελίδες του είναι 
διαθέσιμες μόνο στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, γεγονός που όχι μόνο συνιστά 
διάκριση υπέρ ορισμένων γλωσσών, αλλά και καθιστά αδύνατη την πρόσβαση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών στις παρεχόμενες πληροφορίες.

Το Διαδίκτυο αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό όχημα για τη μετάδοση πληροφοριών που 
απευθύνονται σε ειδικό κοινό.  Η έξυπνη και μεθοδική τοποθέτηση συνδέσμων σε 
δικτυακούς τόπους υψηλής επισκεψιμότητας είναι το μόνο που χρειάζεται για την 
προσέγγιση κοινού με ομοιογενές προφίλ. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο του 
σχεδιασμού σύγχρονων και εύκολα προσβάσιμων εικονικών επισκέψεων στα θεσμικά 
όργανα και της διάθεσης στο κοινό των εγγραφών όλων των σημαντικών θεσμικών 
γεγονότων μέσω ενός αρχείου υψηλής ποιότητας με μηχανή αναζήτησης.

9. Η πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική παρά 
μόνο εάν της επιτραπεί να αξιοποιήσει άλλα κοινοτικά προγράμματα, είτε πλήρως 
είτε εν μέρει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια πληθώρα προγραμμάτων τα οποία αποτελούν από 
μόνα τους έναν τρόπο να προσεγγίσει η Ευρώπη τους πολίτες της. Πρέπει να εξεταστεί 
επίσης το ενδεχόμενο διάθεσης μέρους των πόρων ορισμένων κοινοτικών προγραμμάτων 
για την προώθηση της ευρωπαϊκής «σφραγίδας». Επί παραδείγματι, το πρόγραμμα Media 
θα μπορούσε να διαθέσει μέρος των κονδυλίων του προϋπολογισμού του για τη 
χρηματοδότηση των καλύτερων έργων ευρωπαίων παραγωγών, διευθυντών και 
διανομέων για τη διάδοση της ιδέας της Ευρώπης, οι οποίοι θα προσδιορίζονται μέσω 
μιας διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

10. Η πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική παρά 
μόνο εάν η γνώση για την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα συμπεριληφθεί ως μάθημα 
στα σχολικά προγράμματα των κρατών μελών.
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