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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van de voorlichtings- en communicatiestrategie van de 
Europese Unie 
(2004/2238(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende de 
tenuitvoerlegging van de voorlichtings- en communicatiestrategie van de Europese Unie 
(COM(2004)0196),

– gelet op de artikelen 45 en 112, lid 2 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0000/2005),

– overwegende dat de opkomst bij de laatste Europese verkiezingen in negen van de EU-
lidstaten van vóór de uitbreiding is gedaald,

– overwegende dat in het kader van het Europees democratisch proces het uiteindelijke doel 
van ieder voorlichtings- en communicatiebeleid in het propageren van de waarde van 
deelname aan het politieke systeem ligt, met name door het uitbrengen van de stem, 
waarvoor langetermijnplanning en nauwkeurig gerichte maatregelen zijn vereist,

1. heeft besloten aan het begin van iedere zittingsperiode van het Parlement een voorstel 
voor vijf jaar op te stellen om te waarborgen dat er voldoende budgettaire middelen zijn 
om alle belangrijke culturele evenementen op adequate wijze te vieren;

2. acht het in het belang van verbeterde samenwerking en doelmatigheid essentieel dat de 
Commissie het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Europese Unie aan 
periodieke beoordeling door het Parlement onderwerpt;

3. acht het noodzakelijk meer aandacht aan de inhoud van de uitgaande communicatie te 
schenken, om de belangstelling van de burgers te stimuleren door in te gaan op wat er 
onder hen leeft;

4. benadrukt de noodzaak om te komen tot een gedecentraliseerd informatiesysteem 
waarmee specifieke groepen gemakkelijker kunnen worden bereikt; deze groepen moeten 
in alle gevallen worden aangesproken via communicatie die op hun eigen behoeften is 
afgestemd;

5. benadrukt de noodzaak om een formule te vinden via welke de regionale en lokale media 
nauwer kunnen worden betrokken bij het voorlichtings- en communicatiebeleid, 
bijvoorbeeld door geldprijzen toe te kennen aan die media die er het best in slagen 
bekendheid te geven aan de Europese idee en waarden, of die de meeste ruimte geven aan 
berichtgeving met betrekking tot de Unie;
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6. benadrukt het belang van meer gebruikmaking van communicatiemiddelen die de 
technische mogelijkheden bieden om de woningen van alle Europese burgers te bereiken, 
zoals televisie, radio en internet;

7. is ervan overtuigd dat het voorlichtings- en communicatiebeleid niet effectief zal zijn 
voordat kennis over de EU en haar instellingen een onderdeel wordt van de 
onderwijscurricula in de lidstaten;

8. benadrukt dat het Parlement en de Commissie hun personeel meer moeten laten 
samenwerken om zo een hoger professioneel kwaliteitsniveau te bereiken, eventueel met 
de hulp van deskundige journalisten, omdat alle betrokken partijen hierbij baat zouden 
hebben en de kosten zouden dalen;

9. nodigt de EU-instellingen uit betere voorwaarden voor en werkrelaties met de 
geaccrediteerde journalisten te scheppen, en in algemenere zin te zorgen voor een zo 
breed mogelijke toegang tot kennisbronnen voor alle burgers die informatie over het
beleid en de activiteiten van de Europese Unie zoeken; nodigt alle EU-instellingen uit een 
van hun medewerkers als ombudsman aan te wijzen, aan wie bekommernissen en 
problemen rond de mediatoegang of de werkomstandigheden van professionele 
journalisten kunnen worden voorgelegd om snel een oplossing te kunnen vinden;

10. benadrukt de noodzaak dat de instellingen hun persberichten alsmede de kwaliteit van alle 
aan de pers gegeven informatie verbeteren ter vergemakkelijking van het werk van alle 
professionele journalisten die de gebeurtenissen in Brussel volgen; wenst tevens dat de 
persberichten van de instellingen zoveel mogelijk door professionele 
communicatiedeskundigen worden opgesteld;

11. is van mening dat de instellingen via openbare aanbestedingen overeenkomsten moeten 
sluiten met onafhankelijke televisieproducenten die in staat zijn dramaseries, wedstrijden, 
films, nieuwsreportages en alle andere soorten kwalitatief goede en toegankelijke 
programma's te ontwerpen, die het publiek aanspreken en die de Europese idee en 
waarden kunnen propageren;

12. roept op zorgvuldige overweging te geven aan het idee van overeenkomsten met 
Euronews (zonder bij voorbaat de mogelijkheid uit te sluiten van een programmacontract 
of zelfs van overname van het station) of met televisiezenders die reeds op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau actief zijn in de lidstaten;

13. roept op tot meer pooling van de bestaande audiovisuele infrastructuren, die thans over de 
diverse instellingen zijn verspreid; is daarnaast van mening dat deze infrastructuren 
moeten worden geïnventariseerd en dat de doelmatigheid van elk afzonderlijk moet 
worden geëvalueerd;

14. is van mening dat het bijzonder nuttig zou zijn om te trachten op intelligente en 
systematische wijze links naar de Europa-website te plaatsen op de meest bezochte 
webpagina's, op grond van het algemene principe dat niet de burger op zoek moet gaan 
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naar informatie, maar dat de informatie naar de burger toe moet komen;

15. roept de instellingen op onderzoek te doen naar de mogelijkheden om moderne en 
toegankelijke virtuele rondleidingen op te zetten en aan het publiek opnamen van alle 
belangrijke evenementen rond de instellingen beschikbaar te stellen, via een archief van 
hoge kwaliteit met een zoekmachine;

16. is van mening dat moet worden overwogen een deel van de middelen van bepaalde 
Gemeenschapsprogramma's in te zetten voor de promotie van het 'merk' Europa; meent 
tevens dat in de komende paar jaar een experimentele maatregel moet worden ingevoerd 
waarbij een deel van de voor programma's als 'Media', 'Jeugd, 'Cultuur' of 'Onderwijs' 
gereserveerde middelen zou kunnen worden gebruikt voor de promotie van het 'imago' en 
de 'ziel' van de Unie;

17. is van mening dat ernstig moet worden nagedacht over het organiseren van debatten over 
Europees beleid in de nationale parlementen, met de actieve deelname van 
europarlementariërs uit het desbetreffende land, zodat de media de gelegenheid krijgen 
om de debatten die anders meestal in Brussel of Straatsburg plaatsvinden, van naderbij te 
volgen;

18. stelt voor een objectief onderzoek te doen naar de doelmatigheid van zijn eigen 
voorlichtingsbeleid; spreekt in dit verband zijn waardering uit voor het verzoek van het 
Bureau van 10 januari 2005 om de rol van de voorlichtingsbureaus in de lidstaten te 
evalueren;

19. neemt de thans binnen het Bureau van het Parlement gaande discussies over de eventuele 
oprichting van een parlementaire zender in publieke eigendom ter kennis;

20. nodigt haar fracties uit volledig aan het voorlichtings- en communicatiebeleid deel te 
nemen door hun inspanningen op te drijven zodat de burger via de diverse kanalen over 
de relevante informatie aangaande hun politieke standpunten en de daaruit voortvloeiende 
acties met betrekking tot Europese aangelegenheden, kan beschikken;

21. roept de Commissie op een 'ideeënwedstrijd' te organiseren zodat de meest 
gezaghebbende specialistische instellingen met voorstellen kunnen komen voor de beste 
manier om de Europese boodschap over te brengen;

22. doet een dringend beroep op de Commissie om door een gerenommeerd extern orgaan 
een grondige analyse te laten uitvoeren van wat zij daadwerkelijk aan voorlichting en 
communicatie uitgeeft;

23. roept de Commissie op een systeem in te voeren waardoor het Infopoints-netwerk kan 
blijven worden gefinancierd in overeenstemming met de regels van het nieuwe Financieel 
Reglement;

24. is van mening dat aan Eurobarometer meer financiële middelen moeten worden 
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toegekend, zodat deze instelling veel vollediger en grondiger kan rapporteren;

25. doet een dringend beroep op de Commissie om de Europa-website te verbeteren, 
aangezien veel van de pagina's op die site alleen in het Engels of Frans beschikbaar zijn, 
wat niet alleen discriminerend is ten opzichte van bepaalde talen, maar ook de geboden 
informatie voor de overgrote meerderheid van de burgers ontoegankelijk maakt;

26. benadrukt dat het Prince-programma meer actiepunten moet bevatten, terwijl de 
specifieke maatregelen van afzonderlijke instellingen tot het strikt noodzakelijke moeten 
worden teruggebracht;

27. is van mening dat de Interinstitutionele Groep voor Voorlichting een overwegend politiek 
karakter moet krijgen en dat de omvang van die groep moet worden gereduceerd, zodat 
zij doeltreffender kan optreden;

28. nodigt alle betrokken EU-instellingen uit de interne coördinatie te verbeteren ten behoeve 
van een grotere doelmatigheid van de vastgestelde communicatie- en 
voorlichtingsstrategie, wat tot betere resultaten zal leiden;

29. roept de instellingen op na te gaan of het mogelijk is om een coördinatiegroep op lager 
niveau op te zetten, waarin vertegenwoordigers van de relevante directoraten-generaal 
van de diverse instellingen zitting zouden hebben, en die als voornaamste taak zou 
hebben de coördinatie van de specifieke maatregelen ter uitvoering van de door de 
Interinstitutionele Groep voor Voorlichting vastgestelde richtsnoeren;

30. is van mening dat het bijzonder doeltreffend zou zijn een adviesorgaan op te richten dat 
zou bestaan uit vertegenwoordigers van de Europese instellingen en lidstaten en uit 
communicatiedeskundigen, en dat de goede tenuitvoerlegging van het voorlichtings- en 
communicatiebeleid zou begeleiden;

31. benadrukt dat er over overtuigendere maatregelen moet worden nagedacht om de 
medewerking van de lidstaten te verzekeren, zoals het publiceren van een lijst van landen 
die ervan blijk geven geen belangstelling voor medewerking te hebben;

32. kijkt uit naar de mededeling van de Commissie over een nieuwe voorlichtings- en 
communicatiestrategie, aangekondigd voor mei 2005; is voornemens een intensievere 
dialoog aan te gaan met de Commissie en de Raad over de tenuitvoerlegging daarvan; 
benadrukt nogmaals zijn bereidheid om ten volle aan de verwezenlijking van de te stellen 
doelen mee te werken;

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING 

Het doel van dit verslag is een evaluatie van de tenuitvoerlegging van de voorlichtings- en 
communicatiestrategie van de EU. Uw rapporteur heeft alle relevante stukken opnieuw 
gelezen om met constructieve ideeën te kunnen komen, die in de toekomst een effectievere 
voorlichtingsstrategie zouden kunnen bevorderen. Daarbij is hij tot de volgende voornaamste 
conclusies gekomen:

1. De voorlichtings- en communicatiestrategie heeft haar doelstellingen lang niet 
gehaald.

De voorlichtings- en communicatiestrategie is nodig om Europa dichter bij de burgers te 
brengen. Maar de meest recente gegevens van Eurobarometer laten zien dat de kennis 
onder het publiek over fundamentele Europese zaken van een erbarmelijk niveau is. In de 
oude lidstaten weet slechts 25% van de mensen af van het bestaan van het volkslied van 
de Unie; bijna de helft denkt dat Straatsburg de belangrijkste zetel van de instellingen is. 
Ook blijft de opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement dalen, tot in 2004 
het laagste niveau ooit werd bereikt (45,7%).

2. De voorlichtings- en communicatiestrategie zal niet effectief zijn tenzij de 
instellingen werk maken van de adviezen die ze ontvangen.

Van 1993 tot heden werd in alle verslagen van het Parlement tot een jaarlijks debat over 
het voorlichtings- en communicatiebeleid opgeroepen. Een dergelijk debat werd echter 
nooit gehouden. Meer voorbeelden zullen in de loop van het verslag worden gegeven; 
momenteel is dit feit alleen al voldoende reden om te eisen dat de Commissie haar 
voorlichtings- en communicatiestrategie aan periodieke beoordeling door het Parlement 
onderwerpt. 

3. De voorlichtings- en communicatiestrategie zal niet effectief zijn tenzij aan het 
publiek duidelijk kan worden gemaakt wat de 'ziel' van de Europese Unie werkelijk 
inhoudt.

In 1993 werd in een resolutie van het Europees Parlement erkend dat de belangstelling en 
het vertrouwen van het publiek waren ondermijnd doordat de Europese integratie tot 
weinig meer dan een economische gemeenschap was gereduceerd.

De legitieme verwachting van de burger voor een actieve rol bij de ontwikkeling van de 
Unie kan alleen werkelijkheid worden als we aansluiting vinden bij de gevoelens van de 
bevolking. De toekomstige grondwet is een voorbeeld van het feit dat Europa eerst en 
vooral een gezamenlijk project is, met als doel om van Europa een betere menselijke 
samenleving te maken. Artikel I.1 van de grondwet spreekt van 'de wil van de burgers en 
de staten van Europa om een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen' op basis van 
gemeenschappelijke waarden. Deze waarden bepalen de identiteit van Europa. De EU is 
niet zomaar een internationale organisatie met economische doelstellingen, maar een 
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waardengemeenschap.

In de visie van uw rapporteur is er geen betere definitie van de 'ziel' van het nieuwe 
Europa denkbaar. De vraag is nu hoe dit zichtbaar kan worden gemaakt. In een 
mededeling van de Commissie is reeds gesuggereerd dat er moet worden nagedacht over 
eventuele samenwerking met een aantal echte opinieleiders, een reeks persoonlijkheden 
die de Unie een gezicht zouden kunnen geven. Ook zou het nuttig zijn een 
'ideeënwedstrijd' te organiseren zodat de meest gezaghebbende specialistische 
instellingen vorm zouden kunnen geven aan de beste ideeën. Toch mag niet worden 
vergeten dat diegenen die bij uitstek de ware identiteit van Europa belichamen, 
onuitwisbaar in de geschiedenis van onze gezamenlijke cultuur staan gegrift. Zo wordt dit 
jaar de vierhonderdste verjaardag van Don Quichote gevierd; de instellingen hebben 
echter jammer genoeg geen reden gezien om de nagedachtenis van Miguel de Cervantes 
te eren. Evenmin zal dit het geval zijn voor Hans Christian Andersen. Amerika mag er 
dan in slagen het vrijheidsbeeld als productlogo of marketingconcept voor het 'land der 
onbegrensde mogelijkheden' aan de man te brengen, het zal zich nooit op een soortgelijk 
pantheon van het menselijk genie kunnen beroemen als Europa.

Het Parlement moet een voorstel voor vijf jaar opstellen om te waarborgen dat de 
benodigde budgettaire middelen beschikbaar zijn om alle belangrijke culturele 
evenementen op adequate wijze te kunnen vieren.

4. De voorlichtings- en communicatiestrategie zal niet effectief zijn indien zij 
hoofdzakelijk van de oude instrumenten gebruik blijft maken.

Er is een systeem van netwerken en links opgezet om informatie te bieden aan burgers die 
reeds het initiatief hebben genomen om die informatie op te zoeken. Er is echter een 
andere aanpak nodig: niet de burger moet op zoek gaan naar informatie, maar de 
informatie moet naar de burger komen. Wil deze aanpak effectief zijn, dan is een 
behoorlijk gedecentraliseerd informatiesysteem nodig, dat aan de diverse specifieke 
groepen toegang biedt, die moeten worden aangesproken via communicatie die op hun 
eigen behoeften is afgestemd.

Decentralisatie van informatie op basis van dit systeem van netwerken en links is een 
nuttige manier om de informatiestroom te verbeteren, maar is noch de meest effectieve 
noch de meest kostenefficiënte manier. Ook de coördinatieproblemen, die het gevolg zijn 
van de gezamenlijke aanwezigheid onder één dak van ambtenaren van diverse Europese 
instellingen, het Parlement en de Commissie, worden hiermee niet opgelost. Deze 
ambtenaren delen weliswaar hun algemene uitgaven, maar ze delen niet het belangrijkste, 
namelijk hun werk. De burgers zien de EU als een eenheid en weten niet of 
informatieverzoeken aan de Commissie of aan het Parlement moeten worden gericht. 
Indien de twee instellingen hun personeel zouden laten samenwerken, zou dat tot 
verbetering van de professionele normen leiden, waarbij alle betrokken partijen baat 
zouden hebben, en waardoor de kosten zouden dalen.
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5. De voorlichtings- en communicatiestrategie zal niet effectief zijn tenzij de 
samenwerking tussen Parlement en Commissie verbetert.

Het voormalige DG II van de Commissie, waaronder destijds alle afdelingen die zich 
bezighielden met voorlichting en communicatie ressorteerden, is nu verdeeld over vier 
afzonderlijke DG's.

Bij het Parlement houdt één enkel DG zich met de voorlichting bezig, maar de wijze 
waarop dit zijn budget besteedt, is weinig logisch: 43% van het door het Parlement 
verschafte budget is toegewezen aan de financiering van bezoekersgroepen (een half 
miljoen per jaar), 30% aan de productie van gedrukt materiaal, terwijl 18% aan 
infrastructuur wordt uitgegeven. Hierna blijft slechts 10% (2,5 miljoen euro) over voor 
andere maatregelen. Is het de moeite waard om zoveel geld uit te geven voor zo weinig 
rendement?

Het enige forum waar de Commissie en het Parlement hun meningen uitwisselen, is de 
zogeheten IGV. De taak van die groep is het stellen van prioriteiten voor het PRINCE-
programma. Alle maatregelen die buiten dit programma vallen, worden geacht specifieke 
maatregelen van individuele instellingen te zijn.

Het PRINCE-programma moet meer actiepunten bevatten; specifieke maatregelen van 
individuele instellingen moeten zich tot het strikt noodzakelijke beperken.

De IGV moet een overwegend politiek karakter krijgen en de omvang van de groep moet 
worden gereduceerd, zodat zij doeltreffender kan optreden. Tevens moet een 
coördinatiegroep op lager niveau worden opgezet met vertegenwoordigers van de 
betrokken DG's van de diverse instellingen, om specifieke maatregelen te coördineren die 
de door de IGV vastgestelde richtsnoeren in de praktijk brengen. Ook zou het nuttig zijn 
het oude idee van de Commissie nieuw leven in te blazen om een adviesorgaan op te 
richten dat zou bestaan uit vertegenwoordigers van de instellingen en lidstaten en uit 
communicatiedeskundigen, en dat de goede tenuitvoerlegging van het voorlichtings- en 
communicatiebeleid zou begeleiden. 

Krachtens Bijlage VI van het Reglement berust de verantwoordelijkheid voor het 
voorlichtings- en communicatiebeleid binnen het Europees Parlement bij de Commissie 
cultuur. Toch vinden veel belangrijke discussies, besluiten en maatregelen die binnen 
haar bevoegdheid liggen achter de rug van die commissie plaats. Zo is de Commissie 
cultuur niet in de werkgroep inzake het voorlichtings- en communicatiebeleid 
vertegenwoordigd, waar momenteel uiterst belangrijke onderwerpen worden besproken. 
Er moeten dringend stappen worden gezet om te waarborgen dat onze commissie niet uit 
de debatten over deze kwesties wordt uitgesloten.

6. Het voorlichtings- en communicatiebeleid zal niet effectief zijn voordat de lidstaten 
en de nationale parlementen actief met de Europese instellingen gaan samenwerken.
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De lidstaten hebben door het ondertekenen van memoranda van overeenstemming laten 
zien dat zij bereid zijn aan het voorlichtings- en communicatiebeleid deel te nemen. Tot 
nu toe zijn elf van deze memoranda ondertekend, terwijl nog eens elf in onderhandeling 
zijn.

Ook eerdere rapporteurs als Herzog en Andreaesen hebben dit idee geopperd in een 
poging om de medewerking van de nationale parlementen te verkrijgen. 

De rapporteur is van mening dat er over overtuigendere maatregelen moet worden 
nagedacht om de medewerking van de lidstaten te garanderen.

Het organiseren van debatten over Europees beleid in de nationale parlementen, met de 
actieve deelname van europarlementariërs uit het desbetreffende land, zou meer aandacht 
krijgen en zou zowel de media als het publiek meer gelegenheid geven om de debatten 
die anders meestal in Brussel of Straatsburg plaatsvinden, van naderbij te volgen.

7 Het voorlichtings- en communicatiebeleid zal niet effectief zijn tenzij de doelgroepen 
voor iedere specifieke maatregel zorgvuldig worden geselecteerd.

Een van de grootste problemen van Europa is het gebrek aan legitimiteit. De burgers 
hebben het gevoel dat het Gemeenschapsrecht hen niet aanbelangt en dat ze niet 
betrokken zijn bij de totstandkoming ervan.

In het verslag-Andreasen werd erop gewezen dat het gebrek aan geloofwaardigheid van 
de Unie te wijten was aan haar inherente onvermogen om al haar burgers te bereiken. Het 
is daarom essentieel dat een van de voornaamste doelstellingen van de nieuwe strategie 
het identificeren van de juiste doelgroep wordt. Er moet voor worden gezorgd dat de 
communicatie de belangstelling van het publiek wekt doordat wordt ingegaan op wat er 
leeft.

Daarnaast moeten we een formule vinden waarmee de regionale en lokale media nauwer 
bij het voorlichtings- en communicatiebeleid kunnen worden betrokken. Een van de 
manieren daarvoor zou het toekennen van geldprijzen zijn aan die media die het best de 
ideeën en waarden van Europa overbrengen of die de meeste ruimte geven aan 
berichtgeving met betrekking tot de unie.

8. Het voorlichtings- en communicatiebeleid zal niet effectief zijn totdat het 
ondubbelzinnig gaat vertrouwen op het gebruik van nieuwe instrumenten.

Zoals reeds gesteld zou een van de ernstigste fouten van een toekomstige strategie zijn 
ervan uit te gaan dat het de burger is die op zoek moet gaan naar informatie, in plaats van 
dat de informatie naar de burger komt. De beste manier om deze fout te vermijden, is 
meer gebruik te maken van communicatiemedia waarmee alle Europese woningen 
kunnen worden bereikt, zoals televisie, radio en internet.
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De meest recente cijfers van Eurobarometer laten zien dat de televisie voor de Europese 
burger de informatiebron is (76%) die hun voorkeur wegdraagt, gevolgd door de 
schrijvende pers (52%) en de radio, die zo dikwijls over het hoofd wordt gezien (43%). 
Het Europees Parlement heeft dan ook vaak benadrukt dat aan de audiovisuele media een 
grotere rol moet worden toegekend.

Daarnaast is bekend dat het Bureau van het Parlement onderzoek doet naar de eventuele 
oprichting van een parlementaire televisiezender in publieke eigendom. Uw rapporteur 
roept de leden van deze commissie op het hun toekomende recht op deelname aan dit 
belangrijke debat ook daadwerkelijk op te eisen. Zonder vooruit te lopen op de 
uiteindelijke resultaten van het lopende debat, moet wel alvast worden gesteld dat 
minimaal drie basisprincipes in ieder geval niet onderhandelbaar zijn:

a) een onafhankelijk bestuur dat geen politieke gehoorzaamheid is verschuldigd aan de 
meerderheid van het moment.
b) de kwaliteit van de informatie.
c) diversiteit en toegankelijkheid van de inhoud.

De voorlichting vanuit het Europees Parlement moet niet alleen op de instelling zelf 
betrekking hebben. Er moet tevens worden gezorgd dat de diverse politieke standpunten 
ook aan het publiek worden overgebracht. Volgens Eurobarometer beschouwde slechts 
36% van de burgers van de nieuwe lidstaten in 2004 de berichtgeving over Europa in hun 
nationale media als objectief.

Televisie is eerst en vooral gebaseerd op inhoud. Iedere strategie op basis van televisie 
moet ervoor zorgen dat de aan het publiek ter beschikking gestelde programma's 
toegankelijk, gevarieerd en van goede kwaliteit zijn. Via aanbestedingsprocedures moet 
de instelling overeenkomsten sluiten met onafhankelijke televisieproducenten die in staat 
zijn dramaseries, wedstrijden, films en andere kwalitatief goede en toegankelijke 
programma's te ontwerpen, die het publiek aanspreken en de Europese idee en waarden 
kunnen propageren. 

De steun voor dergelijke programma's als aanvulling op de conventionele 
voorlichtingsprogramma's en voor het uitzenden van institutionele gebeurtenissen 
(vergaderperiodes, commissiedebatten enz.) behoeft niet noodzakelijkerwijs aan de 
invoering van een Europese overheidstelevisie of een parlementaire zender te worden 
gekoppeld. Ook het idee van overeenkomsten met Euronews (zonder bij voorbaat de 
mogelijkheid uit te sluiten van een programmacontract of zelfs van overname van het 
station) of met televisiestations die reeds op nationaal, regionaal of lokaal niveau actief 
zijn in de lidstaten, kan nader worden verkend. 

Een andere mogelijkheid die overweging verdient, is gezamenlijk gebruik maken van de 
bestaande audiovisuele infrastructuren, die nu over de instellingen zijn verspreid. Deze 
dienen te worden geïnventariseerd en op hun doelmatigheid beoordeeld.



PE 355.447v01-00 12/4 ______________

Externe vertaling

PR\557811NL.doc

NL

Ook mogen we de vele mogelijkheden van het internet niet vergeten. De Europa-website 
moet worden verbeterd. Veel van de pagina's op die site zijn alleen in het Engels of het 
Frans beschikbaar, wat niet alleen discriminerend is ten opzichte van bepaalde talen, 
maar ook de geboden informatie voor de overgrote meerderheid van de burgers 
ontoegankelijk maakt.

Het internet is ook een uitstekend kanaal voor het geven van voorlichting aan specifieke 
doelgroepen. Een intelligente en systematische plaatsing van links op de meest bezochte 
webpagina's is alles wat nodig is om doelgroepen te bereiken die aan een homogeen 
profiel voldoen. Ook moet worden nagedacht over de mogelijkheid om moderne en 
toegankelijke virtuele rondleidingen door de instellingen aan te bieden en om aan het 
publiek opnamen van alle belangrijke institutionele gebeurtenissen beschikbaar te stellen, 
via een archief van hoge kwaliteit met een zoekmachine.

9. Het voorlichtings- en communicatiebeleid zal niet effectief zijn voordat het geheel of 
gedeeltelijk van de overige Gemeenschapsprogramma's gebruik kan maken.

De Europese Unie beschikt over een veelheid aan programma's die op zichzelf reeds 
staan voor manieren om Europa naar de burgers toe te brengen. Er zou moeten worden 
overwogen een deel van de middelen van bepaalde Gemeenschapsprogramma's aan de 
promotie van het 'merk' Europa te wijden. Bij wijze van voorbeeld zou het Media-
programma een deel van zijn begroting kunnen reserveren voor de beste projecten van 
Europese producenten, regisseurs en distributeurs ter verspreiding van de Europese idee; 
die projecten zouden via een openbare aanbesteding kunnen worden geïdentificeerd.

10. Het voorlichtings- en communicatiebeleid zal niet effectief zijn voordat kennis over 
de EU en haar instellingen in de onderwijscurricula in de lidstaten wordt 
opgenomen.
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