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EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY 

az Európai Unió információs és kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról
(2004/2238(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, és Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az Európai Unió információs és 
kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról szóló közleményére (COM(2004)0196),

– tekintettel az Eljárási Szabályzatának 45. és 112 (2) szabályára, 

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0000/2005), 

– mivel a legutóbbi európai választásoknál a szavazói részvétel 9 bővítés előtt álló EU-
tagállamban csökkent;

– mivel az európai demokratikus folyamat kontextusában bármely információs és 
kommunikációs politikának a végső célja a politikai rendszerben való részvétel értékének 
népszerűsítése kell, hogy legyen, különösen a szavazás aktusán keresztül, amely hosszú-
távú tervezést és gondosan célzott intézkedéseket igényel; 

1. Elhatározta, hogy kidolgoz egy ötéves javaslatot minden parlamenti megbízatási időszak 
elején annak biztosítása érdekében, hogy rendelkezésre álljon költségvetési tartalék 
minden fontos kulturális esemény megfelelő megünneplésére. 

2. Alapvető fontosságúnak tartja a fokozott együttműködés és hatékonyság érdekében, hogy 
a Bizottság az Európai Unió információs és kommunikációs politikáját rendszeresen 
nyújtsa be parlamenti ellenőrzésre. 

3. Szükségesnek tarja, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a közzétett üzenetek tartalmára 
annak érdekében, hogy a polgárok érdeklődését felkeltsék gondjaik megragadásával. 

4. Hangsúlyozza egy olyan decentralizált információs rendszer létrehozásának 
szükségességét, amely megkönnyíti olyan specifikus célcsoportok elérését, amelyeket 
minden esetben egyedileg megszabott üzenetekkel kell célba venni. 

5. Hangsúlyozza egy olyan formula megtalálásának szükségességét, amely lehetővé teszi a 
regionális és a helyi média nagyonn mértékű bevonását az információs és kommunikációs 
politikába, például pénzjutalmak odaítélésével azoknak, akik a leghatékonyabban 
közvetítik Európa ideáját és értékeit, és amelyek a legtöbb teret szentelik az Unióval 
kapcsolatos híreknek. 

6. Hangsúlyozza a kommunikációs média nagyobb mértékű kihasználásának fontosságát, 
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amely rendelkezik a technológiai kapacitással ahhoz, hogy minden európai polgár 
otthonába elérjen, mint pl. televízió, radio és internet.  

7. Meggyőződése, hogy az információs és kommunikációs politika nem lesz hatékony, amíg 
az EU-hoz és annak intézményeihez kapcsolódó ismeretek tantárgyként nem válnak a 
tagállamok tanterveinek részévé. 

8. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Parlament és a Bizottság jobban használja ki 
a személyzete tapasztalatcseréjének területét magasabb szintű szakmai szint elérése 
érdekében, szakképzett újságírók segítségével, mivel ez minden érintett fél számára és a 
költségek csökkentése szempontjából előnyös lenne. 

9. Felhívja az EU intézményeit az akkreditált újságírók munkakörülményei és a velük 
fenntartott munkakapcsolat javítására, és általánosabban arra, hogy teremtsék meg a 
lehető legszélesebb körben a forrásokhoz való hozzáférést minden, az Európai Unió 
politikájáról és tevékenységéről információt kereső polgár számára; felhív minden EU-s 
intézményt, hogy jelöljön ki egy olyan személyzeti tagot, aki ombudsmanként jár el, és 
akihez a média-hozzáféréshez vagy a professzionális újságírók munkakörülményeihez 
kapcsolódó gondokkal vagy problémákkal fordulni lehet a gyors megoldások megtalálása 
érdekében.  

10. Hangsúlyozza, hogy az intézményeknek fejleszteniük kell sajtókiadványaikat és 
javítaniuk kell a sajtónak szánt valamennyi információ minőségét a brüsszeli eseményeket 
folyamatosan követő minden professzionális újságíró munkájának megkönnyítése 
érdekében; felhív továbbá arra, hogy az intézmények sajtókiadványait, amennyiben 
lehetséges, professzionális kommunikációs szakértők készítsék. 

11. Úgy találja, hogy az intézményeknek közbeszerzés útján megállapodásra kell jutniuk a 
drámasorozatokat, versenyeket, filmeket, hírjelentéseket és általában mindenfajta magas 
színvonalú és elérhető olyan műsorokat szerkesztő független televíziós producerekkel, 
amelyek megfelelnek a közízlésnek, és Európa ideájának és értékeinek népszerűsítését 
szolgálják.

12. Felhív arra, hogy alaposan meg kell fontolni az Euronews-zal vagy a tagállamokban 
nemzeti, regionális vagy helyi szinten már működő tévéállomásokkal történő 
megállapodás kötését (anélkül, hogy ezzel a műsorszerződés aláírását vagy akár az 
állomás megvételét kizárná). 

13. Felhív a létező, jelenleg a különböző intézmények között szétszórt audiovizionális 
infrastruktúrák nagyobb mértékű kicserélésére; hiszi továbbá, hogy ezeket az 
infrastruktúrákat katalogizálni kell, és egyedi hatékonyságukat értékelni kell. 

14. Hiszi, hogy nagyon hasznos lenne a leggyakrabban látogatott weboldalakon intelligensen 
és módszeresen az Europa website-ra vezető linkeket elhelyezni, azon általános alapelv 
szerint, hogy nem a polgároknak kell az információ után menniük, hanem az 
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információnak kell a polgárokat megtalálnia. 

15. Felhívja az intézményeket, hogy vizsgálják meg modern és elérhető virtuális látogatások 
tervezésének és annak a lehetőségét, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé váljon 
az intézményeket érintő minden fontos eseményről szóló beszámoló egy magas 
színvonalú, keresővel ellátott archívum segítségével. 

16. Hiszi, hogy meg kell fontolni egyes közösségi programmok néhány forrásának 
felhasználását az Európa “név” népszerűsítése céljára, és hiszi, hogy az elkövetkezendő 
néhány évben kísérleti alapon olyan intézkedést kell bevezetni, amely alapján olyan 
programmokra előirányzott pénzeszközök, mint a “Média”, “Ifjúság”, “Kultúra”, vagy 
“Oktatás”, felhasználhatóvá válnak az Unió “image”-ének és “szellemének” 
népszerűsítésére. 

17. Hiszi, hogy komolyan meg kell fontolni viták tartását az európai politikáról a nemzeti 
parlamentekben, az érintett ország európai parlamenti tagjainak aktív részvételével, hogy 
a kommunikációs média megkapja a lehetőséget, hogy közelebbről kövesse a Brüsszelben 
vagy Strasbourg-ban tartott  vitákat. 

18. Javasolja egy objektív tanulmány elkészítését az információs politikájának 
hatékonyságáról; ebben az összefüggésben üdvözli az iroda 2005. január 5.-i kérését a 
tagállamok információs hivatalai szerepének felülvizsgálatára vonatkozóan.

19. Tudomásul veszi a parlament irodájával jelenleg folytatott megbeszéléseket a 
köztulajdonban álló parlamenti csatornákra vonatkozóan. 

20. Felhívja politikai csoportjait, hogy teljes mértékben vegyenek részt az információs és 
kommunikációs politikában azáltal, hogy fokozzák erőfeszítéseiket aziránt, hogy a 
polgárokat különböző eszközök útján megfelelő információval lássák el politikai 
nézeteikről és az európai ügyekkel kapcsolatos következetes fellépésükről. 

21. Felhívja a Bizottságot, hogy tartson “ötletversenyt” annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy a szakosodott ügynökségek előterjeszthessék javaslataikat az európai üzenet 
közvetítésének legjobb módszereire vonatkozóan.

22. Sürgeti a Bizottságot, hogy egy tekintélyes külső ügynökséget bízzon meg egy alapos 
elemzés elkészítésével arra vonatkozóan, hogy mennyit költ valójában az információra és 
kommunikációra. 

23. Felhívja a Bizottságot olyan rendszer bevezetésére, amely lehetővé teszi az Infopoints 
hálózat további finanszírozását az új költségvetési rendeletben megállapított szabályok 
szerint. 

24. Hiszi, hogy több pénzügyi forrást kell az Eurobarometer-re allokálni annak érdekében, 
hogy az teljesebb és szigorúbb jelentéseket állíthasson össze. 
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25. Sürgeti a Bizottságot, hogy fejlessze az Europa website-ot, mivel annak sok oldala csak 
angolul és franciául elérhető, amely nemcsak diszkrimációt jelent néhány nyelv a 
többivel szemben való előnyben részesítésével, hanem szintén lehetetlenné teszi a 
polgárok többsége számára a rendelkezésre bocsátott információhoz való hozzáférést. 

26. Hangsúlyozza a szükségét, hogy a PRINCE program több kiemelt intézkedést 
tartalmazzon, és korlátozza az egyedi fellépéseket a külön intézményekkel a szigorúan 
szükségesekre. 

27. Hiszi, hogy az Információs Intézményközi Csoportnak főképp politikai jellegűnek kell 
lennie, és hogy összetételét le kell csökkenteni, hogy hatékonyabban működjön. 

28. Felhív minden érintett EU-intézményt, hogy fejlessze a belső koordinációt a 
megállapodás tárgyát képező kommunikációs és információs stratégia hatékonyságának 
növelése érdekében, ezáltal jobb eredményeket elérve. 

29. Felhívja az intézményeket, hogy vizsgálják meg egy olyan alacsonyabb szintű 
koordinációs csoport felállításának lehetőségét, amelyben a különböző intézmények 
megfelelő főigazgatóságainak képviselői vesznek részt, és amelynek a fő feladata az 
Információs Intézményközi Csoport által megállapított iránymutatások végrehajtására 
tervezett egyedi intézkedések koordinálása. 

30. Hiszi, hogy rendkívül hatásos lenne egy konzultatív szerv létrehozása, amely az európai
intézmények és a tagállamok képviselőiből, és kommunikációs szakértőkből áll, és amely 
útmutatást ad az információs és kommunikációs politika megfelelő alkalmazásáról. 

31. Hangsúlyozza meggyőzőbb intézkedések megfontolása szükségességét a tagállamok 
együttműködésének biztosítása érdekében, mint például azon országok listájának 
közzététele, amelyek ilyen együttműködés iránt nem mutatnak érdeklődést. 

32. Várakozással tekint a megújított információs és kommunikációs stratégiáról szóló, 2005. 
májusára bejelentett bizottsági közlemény elé; fokozott mértékben párbeszédet kíván 
folytatni a Bizottsággal és a Tanáccsal a végrehajtásáról; hangsúlyozza a teljes 
együttműködésre irányuló szándékát a későbbiekben meghatározott célok elérése 
érdekében. 

33. Utasítás ad az elnökének, hogy ezt az állásfoglalást továbbítsa………………..
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EXPLANATORY STATEMENT

The aim of this report is to review the implementation of the EU's information and 
communication strategy. Your rapporteur has re-read all relevant documents with the aim of 
putting forward constructive ideas that will serve to promote a more effective information 
strategy in future. The main conclusions he has reached are as follows:

1. The information and communication strategy has fallen far short of achieving its 
objectives.

The information and communication strategy is required to bring Europe closer to its 
citizens. However, the latest Eurobarometer data show that the level of public knowledge 
of basic EU matters is lamentable. In the old Member States, only 25% of people are 
aware of the existence of the Union's anthem and almost half believe that the main seat of 
the institutions is in Strasbourg. In addition, turnout in European Parliament elections has 
continued to decline, falling to its lowest ever level in 2004 (45.7%).

2. The information and communication strategy will not be effective unless the 
institutions act on the recommendations they receive.

From 1993 to the present day, all Parliament reports have called for an annual debate to 
be held on information and communication policy. No such debate has ever been held. 
Other examples will emerge in the course of  the report, but for the moment this fact 
alone is sufficient justification for the requirement that the Commission should regularly 
submit its information and communication strategy to parliamentary scrutiny.

3. The information and communication strategy will not be effective unless it is 
possible to convey to the general public what the 'spirit' of the European Union 
really means.

In 1993, a European Parliament resolution acknowledged that reducing European 
integration to little more than an economic community had undermined public interest 
and trust.

The legitimate expectations of citizens to play am active part in developing the Union 
will only be realised if we are able to touch people's feelings. The future constitution is an 
example of the fact that Europe is first and foremost a common project whose goal is to 
make Europe a better human society. Article I.1 of the Constitution speaks of 'the will of 
the citizens and States of Europe to build a common future', based on common values. 
These values define Europe's identity. The EU is not an ordinary international 
organisation with economic goals, but a community of values.

In the eyes of your rapporteur, there is no better definition of the 'spirit' of the new 
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Europe. The question now is how to make it visible. A Commission communication has 
already suggested that consideration should be given to the possibility of working with 
genuine opinion leaders, a series of personalities who would lend their face to the Union. 
It would also be useful to hold an 'ideas competition' that would enable the leading 
specialised agencies to give shape to their best ideas, but it should not be forgotten that 
often the figures which best incarnate the true identity of Europe are indelibly etched in 
the history of our common culture. For example, this year marks the fourth centenary of 
Don Quixote, although sadly the institutions have not seen fit to honour the memory of 
Miguel de Cervantes. Nor will  they do so for Hans Christian Andersen. America may be 
able to sell the Statue of Liberty as a brand image or the marketing concept of the 'land of 
opportunity', yet it will never be able to lay claim to such a star-studded galaxy of human 
genius as Europe can.

Parliament must draw up a five-year proposal to ensure that budgetary funding is 
available to celebrate all-important cultural events properly

4. The information and communication strategy will not be effective if it continues to 
based mainly on the instruments used hitherto.

A system of networks and links has been set up to provide information to citizens who 
have already decided to seek out such information. However, a change in approach is 
needed: it is not citizens who should go looking for information, but information which 
should go looking for citizens. If this is to work, a sound decentralised information 
system is needed that will provide access for the specific groups which should be targeted 
with individually tailored messages.

Decentralisation of information, based on the system of networks and links, is a useful 
way of improving the flow of information, but is neither the most effective nor the most 
cost-efficient. Nor does it resolve the work coordination problems derived from the 
coexistence under the same roof of officials from different European institutions, 
Parliament and the Commission. They may share the general expenses, but they do not 
share the most important thing, which is their work. Citizens see the EU as a single entity 
and have no way of knowing whether requests for information should be addressed to the 
Commission or the Parliament. If the two institutions pooled their staff this would 
improve professional standards and work to the benefit of all concerned, while reducing 
costs.

5. The information and communication strategy will not be effective unless 
cooperation between Parliament and the Commission is improved.

The Commission's former DG II, which previously brought together all departments 
dealing with information and communication under its control, has now been divided up 
into four separate DGs.
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In Parliament there is a single DG dealing with information. Nevertheless, the way it 
spends its budget makes little sense: 43% of Parliament's budget is allocated to the 
financing of visitors' groups (half a million per year), 30% to the production of printed 
material, while 18% is spent on infrastructures. This leaves only 10% (2.5 million euro) 
for other measures. Is it worth spending so much money for so little return?

The only forum in which the Commission and Parliament share their views is the so-
called IGI. Its task is to set the priorities for the PRINCE programme. All measures not 
covered by this programme are deemed to be specific actions by individual institutions.

The PRINCE programme should include more priority action lines and specific measures 
by individual institutions should confined to what is strictly necessary.

The IGI should be predominantly political in character and its composition should be 
reduced to make it more efficient. A lower level coordination group should also be set up, 
with representatives from the relevant DGs from the various institutions, to coordinate 
specific measures to put into practice the guidelines set by the IGI. It would also be useful 
to revive the Commission's old idea of setting up a consultative body consisting of 
representatives of the institutions, and Member States and communications experts to 
provide guidance on the proper application of the information and communication 
strategy. 

Under Annex VI of the Rules of Procedure, responsibility for information and 
communication policy within the European Parliament rests with the Committee on 
Culture. However, major discussions, decisions and actions within its sphere of 
competence take place behind its back. For example, the Committee on Culture is not 
represented on the working group on information and communication policy, where 
topics of great importance are currently being discussed. Steps should be taken as a 
matter of urgency to ensure that our committee is not excluded from any debates 
concerning these matters.

 
 

6. The information and communication policy will not be effective until Member States 
and national parliaments decide to work actively together with the European 
institutions.

Member States have shown their willingness to take part in the information and 
communication policy through the signing of memorandums of understanding. Eleven 
such memorandums have so far been signed, while a further 11 are under negotiation.

Furthermore, previous rapporteurs such as Herzog and Andreaesen put forward the idea 
trying to secure the cooperation of national parliaments. 
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The rapporteur believes that consideration should be given to more persuasive measures 
to gain the cooperation of the Member States.

The holding of debates on European policy in national parliaments, with the active 
participation of MEPs from the country concerned, would attract greater attention and 
give communications media and the public the opportunity of following more closely 
debates which usually take place in Brussels and Strasbourg.

7 The information and communication policy will not be effective unless the groups to 
be targeted by each specific action are carefully selected.

One of the main problems facing Europe is its lack of legitimacy. Citizens feel that 
Community law does not concern them and that they have no part in creating it.

The Andreasen report pointed out that the Union’s lack of credibility derived from its 
metaphysical inability to reach each and every one of its citizens. It is vital that one of the 
main objectives of the new strategy should be to identify the correct audience. there is a 
need to ensure that messages stimulate interest on the part of the public by responding to 
its concerns.

We must also find a formula which makes it possible to involve regional and local media 
more closely in information and communication policy. One way of doing so would be to 
award cash prizes to those media which have most successfully put across the ideas and 
the values of Europe or to those which have devoted most space to broadcasting Union-
related new.

8. The information and communication policy will not be effective until it openly puts 
its faith in the use of new tools.

As mentioned above, one of the most serious mistakes the future strategy could make 
would be to think that it must be the citizen who comes looking for information, rather 
than the information going in search of the citizen. The best way of avoiding this mistake 
is to make greater use of communications media which give access to all European 
homes, such as television, radio and the Internet.

The most recent Eurobarometer statistics show that television is the preferred source of 
information for European citizens (76%), followed by the written press (52%) and the 
radio - so often overlooked - (43%). Indeed, the European Parliament has frequently 
stressed the need to give a more prominent role to audio-visual media.

In addition, Parliament’s Bureau is known to be examining the possibility of setting up a 
publicly-owned parliamentary television channel. Your rapporteur urges members of this 
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committee to demand the right to take part in a debate of such importance, as they are 
entitled to do. In any case, without wishing to prejudice the final outcome of the debate in 
progress, it is worth pointing out that three basic principles, at least, are not negotiable:

(a) independent management, not owing political obedience to the majority of the day.
(b)the quality of information
(c)variety and accessibility of content.

Information from the European Parliament should not pertain solely to the institution 
itself. There is a need to ensure that the various political points of view also reach the 
general public. According to Eurobarometer, only 36% of citizens from the new Member 
States believe that the coverage of Europe in their national media during 2004 was 
objective.

Television is first and foremost content based. Any strategy based on television must 
ensure that the programmes made available to the public are accessible, varied and of 
high quality. By means of a tendering process, the institutions should reach agreement 
with independent television producers capable of devising drama series, competitions, 
films and other kinds of programmes appealing to popular taste, which are of high quality 
and accessible and can promote the idea and values of Europe. 

Support for the broadcasting of such programmes, complementing conventional 
information programmes and the broadcasting of institutional events (part-sessions, 
committee debates, etc.) need not necessarily be linked to the introduction of European 
public service television or a parliamentary channel. It would also be possible to explore 
the idea of reaching agreement with Euronews (without rejecting out of hand the option 
of signing a programme contract or even purchasing the channel) or with television 
stations already operating in the Member States either at national, regional or local level. 

Another possibility worthy of consideration is making joint use of existing audio-visual 
infrastructures which are scattered between the institutions. These need to be catalogued 
and their efficiency assessed.

Nor should we forget the extensive resources offered by the Internet. The Europa website 
needs to be improved. Many of its pages are available only in English or French, which 
not only represents discrimination in favour of some languages other others, but also 
makes it impossible for the vast majority of citizens to have access to the information 
provided.

The Internet is also an excellent vehicle for transmitting information targeted at a specific 
public.  The intelligent and methodical placing of links on most frequently visited web 
pages is all that is needed to reach audiences fitting a homogenous profile. Consideration 
should also be given to the possibility of devising modern and accessible virtual visits to 



PE 355.447v01-00

Külső fordítás

12/12 PR\557811HU.doc

HU

the institutions and making available to the public recordings of all important institutional 
events through a high-quality archive with search engine.

9. The information and communication policy will not be effective until it is allowed to 
make use of other Community programmes, either fully or in part.

The European Union has a multitude of programmes which in themselves represent a way 
of bringing Europe to its citizens. Consideration should be given to devoting part of the 
resources from some of these Community programmes to promoting the Europe ‘brand’. 
By way of example, the Media programme could devote part of its budget allocation to 
funding the best projects by European producers, directors and distributors for spreading 
the idea of Europe, to be identified via a public tender.

10. The information and communication policy will not be effective until knowledge of 
the EU and its institutions is included as a subject in the Member States’ school 
curricula.
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