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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en informations- och kommunikationsstrategi för Europeiska unionen
(2004/2238(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en 
informations- och kommunikationsstrategi för Europeiska unionen (KOM(2004)0196),

– med beaktande av artikel 45 och artikel 112.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-…/2005), och 
av följande skäl:

– Vid det senaste valet till Europaparlamentet sjönk valdeltagandet i nio av de 
medlemsstater som ingick i EU före utvidgningen.

– I den europeiska demokratiska processen måste det övergripande målet för all 
informations- och kommunikationspolitik vara att framhålla värdet av att delta i det 
politiska systemet, särskilt genom att rösta. För detta krävs långsiktig planering och 
noggrant målinriktade åtgärder.

1. Europaparlamentet har beslutat att i inledningen av varje valperiod upprätta ett förslag på 
fem års sikt för att se till att det finns budgetmedel för att på lämpligt sätt uppmärksamma 
alla betydande kulturevenemang.

2. Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse för ett bättre samarbete och en 
ökad effektivitet att kommissionen regelbundet överlämnar EU:s informations- och 
kommunikationsstrategi till parlamentet för behandling.

3. Europaparlamentet anser att större uppmärksamhet bör ägnas åt innehållet i de budskap 
som sänds ut, så att medborgarnas intresse väcks genom att de frågor som berör dem tas 
upp.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätta ett decentraliserat informationssystem, 
så att det blir lättare att alltid nå specifika grupper med individuellt anpassade budskap.

5. Europaparlamentet betonar vikten av att fastställa en metod som gör det möjligt att i högre 
grad göra regionala och lokala medier delaktiga i informations- och 
kommunikationsstrategin, exempelvis genom att dela ut priser i form av kontanter till dem 
som effektivast har förmedlat EU:s idéer och värderingar eller som ger störst utrymme åt 
nyheter med EU-anknytning.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att i högre grad utnyttja kommunikationsmedier med 
teknisk kapacitet att nå alla hushåll i EU, t.ex. TV, radio och Internet.
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7. Europaparlamentet är övertygat om att informations- och kommunikationsstrategin kan bli 
effektiv först när kunskaper om EU och dess institutioner ingår som ett ämne i 
medlemsstaternas läroplaner.

8. Europaparlamentet betonar vikten av att parlamentet och kommissionen i högre grad 
utnyttjar möjligheten att samordna sin personal för att nå en högre nivå av yrkeskunnande 
och att eventuellt ta professionella journalister till hjälp, vilket skulle gynna alla berörda 
parter och minska kostnaderna.

9. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att förbättra villkoren för och 
förbindelserna med ackrediterade journalister och att generellt sett ge alla medborgare 
som söker information om EU:s politik och verksamhet största möjliga tillgång till 
informationskällor. Europaparlamentet uppmanar varje EU-institution att utse en av sina 
anställda till ombudsman till vilken man kan vända sig med frågor och problem som gäller 
mediernas tillträde eller professionella journalisters arbetsförhållanden och snabbt få en 
lösning.

10. Europaparlamentet betonar att institutionerna bör förbättra sina pressmeddelanden och 
kvaliteten på all information som är avsedd för pressen, så att arbetet underlättas för alla 
journalister som följer händelserna i Bryssel. Europaparlamentet uppmanar också 
institutionerna att i möjligaste mån låta kommunikationsexperter utarbeta 
pressmeddelandena.

11. Europaparlamentet anser att institutionerna genom ett anbudsförfarande bör ingå avtal 
med oberoende TV-producenter som kan producera dramaserier, tävlingar, filmer, 
nyhetsinslag och andra högkvalitativa och lättillgängliga TV-program av alla slag med 
populär inriktning, som kan bidra till att föra fram EU:s idéer och värderingar.

12. Europaparlamentet anser att det noga bör övervägas om avtal skulle kunna ingås med 
Euronews (utan att utesluta möjligheten att ingå ett programavtal eller till och med köpa 
kanalen) eller med TV-bolag som redan verkar i medlemsstaterna på nationell, regional 
eller lokal nivå.

13. Europaparlamentet uppmanar till en ökad samordning av den befintliga audiovisuella 
infrastruktur som i dag är spridd mellan de olika institutionerna. Denna infrastruktur bör 
inventeras och effektiviteten hos de ingående delarna utvärderas.

14. Europaparlamentet anser att det vore mycket lämpligt att på ett genomtänkt och metodiskt 
sätt placera länkar till webbplatsen Europa på de webbplatser som besöks oftast, med 
utgångspunkt i den allmänna principen att det inte bör vara medborgaren som söker 
information utan informationen som söker upp medborgaren.

15. Europaparlamentet uppmanar institutionerna att undersöka möjligheten att utforma 
moderna och lättillgängliga virtuella besök och att ge allmänheten tillgång till inspelningar 
av alla viktiga evenemang vid institutionerna genom ett högkvalitativt arkiv med 
sökmotor.

16. Europaparlamentet anser att man bör överväga att utnyttja en del av resurserna från vissa 
gemenskapsprogram för att föra fram det europeiska ”varumärket” och att man under de 
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närmaste åren bör inleda försök med att utnyttja en del av de medel som avsatts för 
program som Media, Ungdom, Kultur eller Utbildning för att föra fram EU:s profil och 
EU-andan.

17. Europaparlamentet anser att det allvarligt bör övervägas att hålla debatter om europeisk 
politik i de nationella parlamenten, med aktivt deltagande av Europaparlamentets 
ledamöter från landet i fråga, så att kommunikationsmedierna får möjlighet att på närmare 
håll följa debatter som vanligtvis hålls i Bryssel och Strasbourg.

18. Europaparlamentet föreslår att det genomförs en objektiv undersökning om effektiviteten i 
informationsstrategin. I detta sammanhang välkomnar parlamentet presidiets begäran av 
den 10 januari 2005 om en översyn av informationskontorens roll i medlemsstaterna.

19. Europaparlamentet noterar att det för närvarande förs diskussioner inom parlamentets 
presidium om möjligheten att upprätta en offentligt ägd parlamentarisk kanal.

20. Europaparlamentet uppmanar de politiska grupperna att till fullo delta i informations- och 
kommunikationsstrategin genom att förstärka insatserna för att på olika sätt ge 
medborgarna relevant information om sina politiska ståndpunkter och sitt agerande i 
Europafrågor.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anordna en ”idétävling” för att ge ledande 
kommunikationsbyråer möjlighet att lägga fram sina förslag om hur det europeiska 
budskapet bäst kan föras ut.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge en framstående extern byrå i uppdrag 
att göra en grundlig analys av hur stora resurser som kommissionen faktiskt satsar på 
information och kommunikation.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett system som gör det möjligt att 
fortsätta att finansiera euroinfonätet i enlighet med bestämmelserna i den nya 
budgetförordningen.

24. Europaparlamentet anser att Eurobarometern bör få större ekonomiska resurser, så att mer 
heltäckande och genomgripande undersökningar kan göras.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra webbplatsen Europa, där många 
sidor endast är tillgängliga på engelska eller franska. Det är diskriminerande att gynna 
vissa språk framför andra, och det innebär dessutom att de allra flesta medborgare inte kan 
utnyttja den information som ges.

26. Europaparlamentet betonar att Princeprogrammet bör omfatta fler prioriterade åtgärder 
och att enskilda institutioners specifika åtgärder bör dras ned till ett minimum.

27. Europaparlamentet anser att Interinstitutionella gruppen för information (IGI) främst bör 
ha politisk karaktär och att den bör bli mindre för att kunna arbeta effektivare.

28. Europaparlamentet uppmanar alla berörda EU-institutioner att förbättra sin interna 
samordning för att göra kommunikations- och informationsstrategin mer effektiv och 
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därmed uppnå bättre resultat.

29. Europaparlamentet uppmanar institutionerna att undersöka möjligheten att inrätta en 
samordningsgrupp på lägre nivå, med företrädare för relevanta generaldirektorat vid de 
olika institutionerna, vars främsta uppgift skulle vara att samordna de specifika åtgärder 
som utformats för att genomföra riktlinjerna från Interinstitutionella gruppen för 
information.

30. Europaparlamentet anser att det vore ytterst lämpligt att inrätta ett rådgivande organ 
bestående av företrädare för EU:s institutioner och medlemsstaterna samt 
kommunikationsexperter, som kan ge vägledning om hur informations- och 
kommunikationsstrategin bör tillämpas.

31. Europaparlamentet understryker behovet av att överväga effektivare åtgärder för att få 
medlemsstaterna att samarbeta. Exempelvis skulle en lista över de länder som inte är 
samarbetsvilliga kunna offentliggöras.

32. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens meddelande om en ny informations-
och kommunikationsstrategi, som aviserats till maj 2005. Europaparlamentet har för 
avsikt att inleda en förstärkt dialog med kommissionen och rådet om genomförandet av 
denna strategi. Europaparlamentet upprepar sin vilja att samarbeta fullt ut för att nå de mål 
som man kommer att enas om.

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till …
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MOTIVERING

Syftet med detta betänkande är att se över genomförandet av EU:s informations- och 
kommunikationsstrategi. Föredraganden har läst alla relevanta dokument för att kunna komma 
med konstruktiva idéer om hur informationsstrategin kan bli effektivare i framtiden. Nedan 
redogörs för de huvudsakliga slutsatserna.

1. Informations- och kommunikationsstrategin har inte nått sina syften.

Syftet med informations- och kommunikationsstrategin är att föra Europa närmare 
medborgarna. Av den senaste Eurobarometern framgår dock att allmänhetens kunskaper 
om EU-frågor är mycket dåliga. I de gamla medlemsstaterna känner endast 25 procent av 
befolkningen till den europeiska hymnen, och nästan hälften tror att institutionerna 
huvudsakligen finns i Strasbourg. Vidare har valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 
fortsatt att sjunka för att nå en bottennivå 2004 (45,7 procent).

2. Informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när institutionerna 
följer de rekommendationer de får.

Från 1993 och fram till i dag har parlamentets alla betänkanden innehållit en uppmaning 
till en årlig debatt om informations- och kommunikationspolitiken. Någon sådan debatt 
har aldrig hållits. Andra exempel ges längre fram i betänkandet, men denna omständighet 
motiverar i sig själv kravet att kommissionen regelbundet skall överlämna sin 
informations- och kommunikationsstrategi till parlamentet för behandling.

3. Informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när det är möjligt 
att förmedla till allmänheten vad EU:s ”anda” egentligen är.

Europaparlamentet konstaterade i en resolution från 1993 att allmänhetens intresse och 
tilltro underminerats av att den europeiska integrationen i princip reducerats till en 
ekonomisk gemenskap.

Medborgarnas legitima förväntningar på att kunna spela en aktiv roll i EU:s utveckling 
kan bara uppfyllas om vi kan röra vid folks känslor. Den framtida konstitutionen 
illustrerar att EU först och främst är ett gemensamt projekt med målet att göra Europa till 
ett bättre samhälle för sina medborgare. I artiklarna I-1 och I-2 i konstitutionen talas om 
de europeiska medborgarnas och staternas önskan att bygga sin gemensamma framtid på 
grundval av gemensamma värden. Med hjälp av dessa värden definieras EU:s identitet. 
EU är inte någon vanlig internationell organisation med ekonomiska mål, utan en 
värdegemenskap.

Enligt föredraganden finns det ingen bättre definition av det nya Europas ”anda”. Frågan 
är nu hur denna skall synliggöras. Kommissionen har redan i ett meddelande föreslagit att 
man skulle kunna överväga att arbeta med verkliga opinionsledare, ett antal personligheter 
som skulle tala för EU. Man skulle också kunna anordna en ”idétävling” för att ge ledande 
kommunikationsbyråer möjlighet att lägga fram sina bästa idéer, men man får inte 
glömma att de personer som bäst förkroppsligar Europas verkliga identitet ofta utgör en 
bestående del av vår gemensamma kultur. I år är det exempelvis 400 år sedan Don Quijote 
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skrevs, men institutionerna har tyvärr inte ansett det lämpligt att hedra minnet av 
Miguel de Cervantes. Inte heller Hans Christian Andersen kommer att uppmärksammas. 
USA kan visserligen sälja in frihetsgudinnan som ett varumärke eller ett sätt att 
marknadsföra ”möjligheternas land”, men man kan aldrig göra anspråk på en så 
stjärnspäckad samling mänskliga genier som Europa har.

Parlamentet bör upprätta ett förslag på fem års sikt för att se till att det finns budgetmedel 
för att på lämpligt sätt uppmärksamma alla betydande kulturevenemang.

4. Informations- och kommunikationsstrategin kan inte bli effektiv om den fortsätter 
att främst bygga på de instrument som hittills använts.

Ett system av nätverk och länkar har skapats för att ge information till medborgare som 
redan bestämt sig för att söka den. Ett nytt synsätt är dock nödvändigt: det bör inte vara 
medborgarna som söker information utan informationen som söker upp medborgarna. För 
att detta skall fungera krävs ett väl genomtänkt, decentraliserat informationssystem med 
tillträde för de specifika grupper man vill nå med individuellt anpassade budskap.

Decentraliserad information på grundval av systemet med nätverk och länkar är ett bra sätt 
att förbättra informationsflödet, men det är varken det effektivaste eller det mest 
kostnadseffektiva sättet. Det är inte heller en lösning på de samordningsproblem som 
uppstår när tjänstemän från olika EU-institutioner, såsom parlamentet och kommissionen, 
arbetar med samma frågor. De delar visserligen de allmänna utgifterna, men de delar inte 
det viktigaste, nämligen arbetet. Medborgarna ser EU som en enhet och kan inte veta om 
de skall vända sig till kommissionen eller parlamentet för att få information. Om de två 
institutionerna samordnade sin personal skulle nivån på yrkeskunnandet höjas, vilket 
skulle gynna alla berörda samtidigt som kostnaderna skulle minska.

5. Informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när samarbetet 
mellan parlamentet och kommissionen fungerar bättre.

Kommissionens tidigare GD II, där alla avdelningar som sysslar med information och 
kommunikation ingick, har nu delats upp i fyra olika generaldirektorat. 

Parlamentet har ett enda generaldirektorat som sysslar med information. Detta använder 
dock inte sina budgetmedel på något särskilt förnuftigt sätt: 43 procent av parlamentets 
budget går till att finansiera besöksgrupper (en halv miljon om året), 30 procent går till 
produktion av tryckt material, och 18 procent går till infrastruktur. Kvar finns bara 
10 procent (2,5 miljoner euro) för andra åtgärder. Är det rimligt att spendera så mycket 
och få så lite? 

Det enda forum där kommissionen och parlamentet utbyter åsikter är den så kallade IGI. 
Den har till uppgift att fastställa prioriteringarna för Princeprogrammet. Alla åtgärder som 
inte omfattas av programmet betraktas som enskilda institutioners specifika åtgärder. 

Princeprogrammet bör omfatta fler prioriterade åtgärder, och enskilda institutioners 
specifika åtgärder bör dras ned till ett minimum. 
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IGI bör främst ha politisk karaktär och den bör bli mindre för att kunna arbeta effektivare. 
En samordningsgrupp på lägre nivå bör också inrättas, bestående av företrädare för 
relevanta generaldirektorat vid de olika institutionerna, med uppgift att samordna 
specifika åtgärder för att genomföra IGI:s riktlinjer i praktiken. Det vore också lämpligt 
att återuppliva kommissionens gamla idé om ett rådgivande organ bestående av 
företrädare för EU:s institutioner och medlemsstaterna samt kommunikationsexperter, 
som kan ge vägledning om hur informations- och kommunikationsstrategin bör tillämpas. 

Enligt bilaga VI till arbetsordningen ligger ansvaret för informations- och 
kommunikationspolitiken inom Europaparlamentet hos kulturutskottet. Viktiga 
diskussioner, beslut och åtgärder inom utskottets behörighetsområde äger emellertid rum 
bakom dess rygg. Kulturutskottet är t.ex. inte företrätt i arbetsgruppen för informations-
och kommunikationspolitik, där diskussioner om mycket viktiga frågor pågår. Det bör 
snarast vidtas åtgärder för att se till att vårt utskott inte utesluts från debatter om dessa 
frågor.

6. Informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när 
medlemsstaterna och de nationella parlamenten bestämmer sig för att aktivt 
samarbeta med EU:s institutioner.

Medlemsstaterna har genom att underteckna avsiktsförklaringar visat sin vilja att delta i 
informations- och kommunikationsstrategin. Elva sådana avsiktsförklaringar har 
undertecknats hittills, och förhandlingar pågår om ytterligare elva. 

Dessutom har tidigare föredragande, t.ex. Philippe A.R. Herzog och Ole Andreasen, fört 
fram idén att försöka försäkra sig om samarbete från de nationella parlamentens sida. 

Föredraganden anser att effektivare åtgärder bör övervägas för att få medlemsstaterna att 
samarbeta. 

Debatter om europeisk politik i de nationella parlamenten, med aktivt deltagande av 
Europaparlamentets ledamöter från landet i fråga, skulle väcka större uppmärksamhet och 
ge kommunikationsmedierna och allmänheten möjlighet att på närmare håll följa debatter 
som vanligtvis hålls i Bryssel och Strasbourg

7. Informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när målgrupper 
för varje specifik åtgärd valts ut.

Ett av EU:s största problem är bristen på legitimitet. Medborgarna har känslan av att 
gemenskapsrätten inte angår dem och att de inte har någon del i dess tillkomst. 

I Andreasens betänkande påpekades att EU:s bristande trovärdighet härrörde från dess 
verklighetsfrämmande oförmåga att nå ut till var och en av medborgarna. Ett av de 
viktigaste målen för den nya strategin måste vara att identifiera rätt målgrupp. Budskapen 
måste väcka allmänhetens intresse genom att de frågor som berör dem tas upp. 

Vi måste också hitta en metod som gör det möjligt att i högre grad göra regionala och 
lokala medier delaktiga i informations- och kommunikationsstrategin. Ett sätt skulle 
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kunna vara att dela ut priser i form av kontanter till de medier som effektivast har 
förmedlat EU:s idéer och värderingar eller till dem som gett störst utrymme åt nyheter 
med EU-anknytning. 

8. Informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när den öppet 
sätter sin tilltro till nya redskap.

Som nämns ovan vore ett av de största misstag som kunde göras i samband med den 
framtida strategin att tro att det måste vara medborgaren som söker information, i stället 
för att informationen söker upp medborgaren. Det bästa sättet att undvika detta misstag är 
att i större utsträckning utnyttja kommunikationsmedier som når alla hushåll i EU, 
t.ex. TV, radio och Internet. 

Den senaste Eurobarometerundersökningen visar att de flesta EU-medborgare föredrar TV 
som informationskälla (76 procent). Därnäst kommer tryckt press (52 procent) och radio, 
som så ofta förbises (43 procent). Europaparlamentet har också ofta betonat vikten av att 
ge audiovisuella medier en mer framträdande roll. 

Vidare vet vi att parlamentets presidium undersöker möjligheten att skapa en offentligt 
ägd parlamentarisk TV-kanal. Föredraganden uppmanar utskottets ledamöter att kräva att 
få delta i en så betydelsefull diskussion, vilket de också har rätt till. Utan att föregripa 
resultatet av de pågående diskussionerna är det under alla omständigheter värt att påpeka 
att det finns åtminstone tre grundläggande principer som inte är förhandlingsbara: 

a) styrning som är oberoende av den rådande majoriteten, utan krav på politisk lydnad,

b) högkvalitativ information,

c) varierat och lättillgängligt innehåll. 

Informationen från Europaparlamentet bör inte gälla endast institutionen själv. Det är 
viktigt att se till att de olika politiska ståndpunkterna också når allmänheten. Enligt 
Eurobarometern anser bara 36 procent av medborgarna i de nya medlemsstaterna att 
EU-bevakningen i de nationella medierna under 2004 var objektiv. 

TV är i första hand innehållsbaserat. En TV-strategi måste gå ut på att de program som 
riktar sig till allmänheten är lättillgängliga och varierade och håller hög kvalitet. 
Institutionerna bör genom ett anbudsförfarande ingå avtal med oberoende TV-producenter 
som kan producera dramaserier, tävlingar, filmer och andra högkvalitativa och 
lättillgängliga program med populär inriktning som kan bidra till att föra fram EU:s idéer 
och värderingar. 

Stöd till sådana sändningar, som utgör ett komplement till traditionella 
informationsprogram och sändningar från institutionella evenemang 
(sammanträdesperioder, utskottsdebatter osv.) måste inte nödvändigtvis knytas till 
inrättandet av europeisk public service-TV eller en parlamentarisk kanal. Man skulle 
också kunna undersöka idén att ingå avtal med Euronews (utan att utesluta möjligheten att 
ingå ett programavtal eller till och med köpa kanalen) eller med TV-bolag som redan 
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verkar i medlemsstaterna på nationell, regional eller lokal nivå. 

En annan möjlighet som skulle kunna övervägas är att gemensamt utnyttja den befintliga 
audiovisuella infrastruktur som är spridd mellan institutionerna. Denna infrastruktur bör 
inventeras och dess effektivitet utvärderas. 

Vi får inte heller glömma de stora möjligheter som Internet innebär. Webbplatsen Europa 
måste förbättras. Många av dess sidor är endast tillgängliga på engelska eller franska. Det 
är diskriminerande att gynna vissa språk framför andra, och det innebär dessutom att de 
allra flesta medborgare inte kan utnyttja den information som ges. 

Internet är dessutom ett utmärkt redskap för att förmedla information som är avsedd för en 
viss målgrupp. En genomtänkt och metodisk placering av länkar på de webbplatser som 
besöks oftast är allt som behövs för att nå homogena målgrupper. Man bör också 
undersöka möjligheten att utforma moderna och lättillgängliga virtuella besök vid 
institutionerna och att ge allmänheten tillgång till inspelningar av alla viktiga evenemang 
vid institutionerna genom ett högkvalitativt arkiv med sökmotor. 

9. Informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när den kan 
utnyttja andra gemenskapsprogram, helt eller delvis.

EU har en mängd program som i sig själva är ett sätt att föra Europa närmare 
medborgarna. Man bör överväga att utnyttja en del av resurserna från vissa av dessa 
gemenskapsprogram för att föra fram det europeiska ”varumärket”. En del av 
Mediaprogrammets budgetanslag skulle exempelvis kunna användas för att finansiera de 
bästa projekten för att sprida EU:s budskap. Genom en anbudsinfordran skulle lämpliga 
europeiska producenter, regissörer och distributörer kunna identifieras. 

10. Informations- och kommunikationsstrategin kan bli effektiv först när kunskaper om 
EU och dess institutioner ingår som ett ämne i medlemsstaternas läroplaner.
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