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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно активния диалог с гражданите относно Европа
(2008/2224(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид съвместната декларация „Да общуваме на тема Европа в 
партньорство”, подписана на 22 октомври 2008 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 2 март 2008 г. „Дебат Европа –
използване на натрупания опит от План Д за Демокрация, Диалог и Дебати” 
(COM(2008)0158),

 като взе предвид съобщението на Комисията „Комуникацията за Европа чрез 
аудиовизуалните медии” (SEC(2008)0506),

 като взе предвид съобщението на Комисията „Да общуваме за Европа с помощта на 
Интернет – привличане на гражданите”, SEC(2007)1742),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2007 г. „Да общуваме 
на тема Европа в партньорство” (COM(2007)0569),

 като взе предвид Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за 
периода 2007–2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство1,

 като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2006 г. относно Бялата книга за 
европейската комуникационна политика2, 

 като взе предвид съобщението на Комисията от 1 февруари 2006 г. „Бяла книга за 
Европейската комуникационна политика“ (COM(2006)0035), 

 като взе предвид съобщението на Комисията от 13 октомври 2005 г. „Приносът на 
Комисията към периода за размисъл и след това: План Д за Демокрация, Диалог и 
Дебати” (COM(2005)0494), 

 като взе предвид своята резолюция от 12 май 2005 г. относно прилагането на 
информационната и комуникационна стратегия на Европейския съюз3, 

 като взе предвид член 45 от своя правилник, 

                                               
1  OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.
2  OВ C 314 E, 21.12.2006 г., стр. 369.
3 OВ C 92 E, 20.04.2006 г., стр. 403.
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 като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на 
комисията по конституционни въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A6-0000/20058),

A. като има предвид, че след отхвърлянето на Договора за Конституция на Европа във 
Франция и Нидерландия 53,4 % от ирландците гласуваха на референдум против 
ратификацията на Договора от Лисабон и че е по-вероятно хората с неправилни 
разбирания за политиките и договорите на Европейския съюз да им се 
противопоставят,

Б. като има предвид, че проучване на Евробарометър 69 показа, че 52 % от 
гражданите на Съюза все още категорично смятат, че членството на родната им 
страна в ЕС е нещо добро, и едва 14 % са на противоположно мнение,

B. като има предвид, че през 2004 г. беше назначен отделен член на Европейската 
комисия по въпросите на комуникационната политика, въпреки че самата 
комуникационна политика все още не е приета, поради липса на подходящо правно 
основание в договорите,

1. припомня, че проучванията показват, че е по-вероятно гражданите на Съюза с по-
ниска степен на образование и с по-ограничено влияние да се противопоставят в 
по-голяма степен на европейската интеграция, което показва, че европейската идея, 
въпреки всички положени преди това усилия, достига предимно добре образования 
и заможен слой на европейското общество;

2. призовава Комисията да включи в диалога нови целеви групи, като начертае 
комуникационни планове, които да могат да приобщят към европейските въпроси 
хората, живеещи в малки градове и села, работническата класа и пенсионерите; 
следователно предлага въвеждането на подход от две фази, който да укрепи 
диалога между Европейския съюз и неговите граждани, като първо предостави 
информация и след това улесни разискванията със и между информираните 
граждани;

3. подчертава необходимостта от бързо приключване на ратифицирането на Договора 
от Лисабон, който допълнително ще увеличи прозрачността на ЕС и участието на 
гражданите в процеса на вземане на решения;

4. приветства цитираната по-горе съвместна декларация „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство”, която посочва ясни цели за подобряване на комуникацията 
относно ЕС от страна на Европейския парламент, Съвета и Комисията и 
държавите-членки;

5. препоръчва в програмите Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig и Comenius да 
бъдат включени гражданите, разполагащи с по-ограничено влияние, за да се улесни 
тяхната мобилност в рамките на ЕС; обръща внимание на факта, че по-малко 

Adlib Express Watermark



PR\752904BG.doc 5/10 PE415.281v01-00

BG

влиятелните граждани в момента не могат да си позволят да участват в тези 
програми;

6. призовава Комисията да насърчи едногодишен курс на обучение по 
общоевропейска програма на историята на Европа след 1945 г., история на 
европейската интеграция и функциониране на ЕС, който да бъде разработен и 
обмислен въз основа на постигнато съгласие на експерти от държавите-членки и да 
бъде въведен доброволно в обучението във висшите учебни заведения на 23 
официални езика, като по този начин формира основата на общоевропейско 
познание;

7. счита, че бюджетният орган следва да увеличи допълнително средствата за 
училищата, университетите и НПО, които подкрепят проучванията за ЕС и 
комуникацията по въпроси, свързани с ЕС в държавите-членки;

8. предлага институциите на ЕС да създадат нов образователен проект, наречен 
Европейски отворен университет, университет, който ще бъде отворен и безплатен 
за гражданите на Съюза, независимо от тяхната националност, възраст и 
квалификация; предлага за целите на обучението водещи професори от 27 
държави-членки да разработят всеобхватна учебна програма (включваща 
историята, целите, институциите, политиките и бъдещето на ЕС); предлага 
Европейският отворен университет да използва, наред с традиционните форми на 
обучение, най-добре развитите технологии, като различни форми на електронно 
обучение и мрежови семинари, за да достигне до възможно най-широка публика и 
да предостави възможност на всеки, който желае, да посещава курсовете;

9. призовава Комисията, чрез договори за услуги, гарантиращи цялостна редакционна 
независимост, да предостави на обществеността достъп до телевизионни програми 
на всички 23 официални езика, като последва примера на услугите, предоставяни 
от Евронюз; счита, че бюджетният орган следва да предостави необходимото 
финансиране;

10. приветства идеята за EU Tube, който поради факта, че има поне 1,7 милиона 
посетители, представлява единственият инструмент, посредством който 
европейските политики могат да бъдат споделени с млади потребители на 
Интернет; призовава също така Комисията да подготви насоки относно ефикасни 
интернет-кампании и да ги сподели с другите институции на ЕС;

11. приветства цитираното по-горе съобщение на Комисията „Да общуваме за Европа с 
помощта на Интернет – привличане на гражданите за участие”, което посочва ясни 
цели по отношение на превръщането на уебсайта Europa в ориентиран към 
предоставянето на услуги уебсайт от типа „web 2.0“; настоятелно призовава 
Комисията да завърши бързо изграждането на новия уебсайт през 2009 г., счита, че 
новият уебсайт следва да предоставя на гражданите форум за споделяне на мнения
и участие в електронни анкети;
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12. счита, че чрез насърчаването на представителите на ЕС редовно да предоставят 
интервюта на медиите, помага за попълване на пропастта в областта на 
комуникацията между институциите и гражданите, като следователно помага за 
придаването на по-човешко лице на ЕС;

13. счита мрежата Europe Direct за важен инструмент за предоставяне на отговор на 
питанията на гражданите чрез електронни съобщения или безплатен телефон от 
всяка точка на ЕС, като този инструмент следва да бъде по-добре популяризиран;

14. счита, че институциите на ЕС следва да инициират по-нататъшна дискусия относно 
Европа и незабавно да приложат на практика концепцията, съдържаща се в 
съвместната декларация „Да общуваме на тема Европа в партньорство” в 
посочената по-горе Бяла книга относно европейската комуникационна политика и в 
споменатото съобщение „Да общуваме на тема Европа в партньорство”,

15. счита, че институциите на ЕС и държавите-членки следва да координират усилията 
си в областта на комуникацията и да изградят партньорство с гражданското 
общество, за да използват възможните взаимодействия;

16. призовава Комисията да оповести на по-широка публика проведените по Интернет 
консултации относно политиките и инициативите на ЕС, така че да гарантира, че 
всички заинтересовани страни, най-вече малките и средни предприятия и местните 
НПО, са включени в дискусията;

17. счита, че изясняването на политическите различия между европейските 
политически партии ще помогне на гражданите да се идентифицират с различните 
концепции за бъдещето на Европа и да направят своя избор, и предлага всички
партии да представят своите програми за изборите за Европейски парламент през 
2009 г;

18. предлага Комисията да създаде уебсайт, където всички НПО, обществени 
институции и частни лица да могат да споделят опита си от своите проекти в 
областта на европейската комуникация; призовава Комисията да събере и 
публикува на тази уебстраница опита на бенефициерите от дейностите, 
финансирани в рамките на План Д;

19. призовава Комисията да лансира местни кампании с малък мащаб, посветени на 
европейската комуникация с участието на местни НПО, вместо скъпи и 
неефективни компании, обхващащи цяла Европа; призовава Комисията да 
разпространи най-добрите практики, установени благодарение на тези кампании;

20. призовава Комисията да използва по-добре достъпните чрез сателит 
аудиовизуални средства в Европа, като създаде връзки с местни телевизионни 
канали и местни медии, които се интересуват от получаването на подобен материал 
за целите на своите предавания, така че да се достигне до по-широка аудитория;

21. счита, че институциите на ЕС следва да включат в своите политики заключенията 
от местните дискусии, организирани в рамките на План Д, и да вземат под 
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внимание очакванията на гражданите от ЕС, когато вземат решения за приемане на 
ново законодателство;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския 
съвет, на Комисията, на Съвета на министрите, на Съда на Европейските общности, 
на Сметната палата, на Комитета на регионите, на Икономическия и социален 
комитет и на правителствата и парламентите на държавите-членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европа е Старият континент за тези, чиито предци в миналото са потърсили в нея 
убежище или по-добро бъдеще. Европа е Континент на надеждата за тези, които 
пристигат тук, прогонени от бедност или тирания. Европа е Обещание за онези 
европейци, които живеят на Балканите или в Източна Европа и които вярват, че 
евентуалното присъединяване към Европейския съюз ще ги въведе в клуба на 
привилегированите. Европа е и Европейският съюз, алиансът на двадесет и седем 
държави-членки, чиито граждани рядко споделят оптимистичните илюзии относно ЕС 
на тези, които са извън съюза: по-често те критикуват или дори отричат предимствата 
на Съюза. Професионалистите на ЕС в областта на комуникацията полагат максимални 
усилия, за да разпространяват плодовете на европейската интеграция, но усилията им 
понякога приличат повече на лекция, отколкото на диалог с гражданите. По тази 
причина, докладчикът насърчава европейските институции да започнат активен диалог 
с гражданите, в който те, редовите граждани, представителите на НПО, журналистите и
работещите в медиите, да могат да кажат как биха формулирали предимствата на 
европейската интеграция. Докладчикът организира конференции с представители на 
НПО, екоактивисти и журналисти в Унгария, като събра препоръките им и чрез 
съобщения по електронната поща. Една от конференциите се състоя в Будапеща, като в 
нея участваха над хиляда души, другите се състояха в Miskolc и Békéscsaba. Времето и 
възможностите на докладчика не му позволиха да организира такива конференции и в 
други държави-членки, но в бъдеще ще бъде много полезно това да се направи.

Хората, които участват в или проучват европейски въпроси, обикновено знаят и 
разбират значението на европейската интеграция. Все пак проучванията на 
Евробарометър показват, че гражданите с по-ниска степен на образование и с по-
ограничено влияние обикновено са тези, които най-много се противопоставят на 
европейската интеграция. Европейската идея достига най-вече до добре образования и 
заможен слой от европейското общество. Гражданите с по-ниска степен на образование 
и с по-ограничено влияние получават малко информация относно европейските 
политики, които, освен това, са насочени главно към студентите и младите 
професионалисти. По тази причина докладчикът насърчава Комисията да включи в 
диалога нови целеви групи, като начертае комуникационни планове, които да не са 
насочени към елита, като по този начин приобщи към европейските въпроси хората, 
живеещи в малки градове и села, работническата класа и пенсионерите. Наличието на 
комуникационни планове единствено за елита и студентите не е достатъчно: към 
целевите групи следва да се приобщят и хората от селата, работниците и пенсионерите.

Телевизията е едно от най-важните средства за достигане до обикновения, редови 
гражданин. Следователно докладчикът призовава Комисията да осигури на публиката 
достъп до телевизионни програми по европейски въпроси на всички 23 официални 
езика, чрез договори за услуги, гарантиращи пълна редакционна независимост. Това ще 
допринесе за увеличаване на дела на свързани с ЕС новини в медиите, който в момента 
е 10 % за държавите-членки, което е дори по-малко от дела на новините, свързани със 
САЩ. Като се има предвид, че нашите журналисти не са по-лоши или по-бездарни от 
американските им колеги, такъв телевизионен канал, който би могъл да бъде Евронюз, 
следва да достигне влиянието, професионалния стандарт и популярността на CNN. 
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Недопустимо е също така Евронюз, проект, който се финансира съвместно от ЕС, да не 
излъчва на всички официални езици на държавите-членки. Комисията следва да намери 
финансови източници за тази цел. Евронюз следва също така да проумее, и това да бъде 
показано в програмите му, че Европа не означава няколко големи западноевропейски 
държави; Финландия, Унгария или България също са част от нашата обединена Европа.

В по-голямата си част до младите и добре образовани хора може да се достигне чрез 
Интернет. Съобщението относно „Да общуваме за Европа с помощта на Интернет –
привличане на гражданите за участие” посочва ясни цели по отношение на 
превръщането на уебсайта Europa в ориентиран към предоставянето на услуги уебсайт
от типа „web 2.0“, който би предоставил възможност за обратна реакция и за активен 
диалог въз основа на мнения, изразени от гражданите. Новият сайт следва да бъде 
открит преди изборите за Европейски парламент през 2009 г. и да бъде в състояние 
ефективно да предоставя информация по европейски въпроси на гражданите. EUtube е 
друг интересен проект, въпреки че има по-малко от 8000 регистрирали се потребители 
и е по-малко посещаван от програмите на Youtube, така че се налага да се подобри, за 
да достигне до по-широка аудитория.

Европа има обща история, но тя се осъзнава и разбира по различни начини в 
държавите-членки, като различията съществуват понякога дори между отделни 
региони. Поради това докладчикът предлага да се изработи едногодишна 
общоевропейска програма на историята на Европа след 1945 г., която да се използва в 
обучението във висшите учебни заведения, разработена на 23 официални езика въз 
основа на постигнато съгласие на експерти от държавите-членки. Тя следва да обхваща 
също историята и работните механизми на Европейския съюз, включително правата на 
гражданите. Програмата може да бъде доброволно приета в държавите-членки и да 
служи за основа на общоевропейско познание, преподавано във висшите училища. 
Докладчикът приветства също идеята за откриване на Музей на европейската история в 
Брюксел, който да бъде близо до сградата на Европейския парламент. Докладчикът 
приветства идеята на унгарски професор, и следвайки неговия съвет, предлага да се 
основе Европейски отворен университет. Той следва да бъде отворен и безплатен за 
европейски граждани, независимо от тяхната националност, възраст и квалификация. 
Цялостната програма на Европейския отворен университет ще включва история, цели, 
институции, политики и възможното бъдеще на Европейския съюз. Университетът би 
могъл да функционира в сградите на съществуващи образователни институции в 
сътрудничество с Комисията и би бил едно от средствата за прилагането на практика на 
съвместната декларация „Да общуваме на тема Европа в партньорство“. Все пак той 
следва да използва също най-развитите технологии, като различни форми на 
електронно обучение, за да достигне до възможно най-широка публика, и следователно 
всеки, който желае, да може да посещава курсовете.

Малко европейски граждани разпознават общите цели и различните гледни точки на 
европейските политически партии. Ако политическите различия сред европейските 
партии са явни, това може да помогне на гражданите да се идентифицират с различните 
концепции за бъдещето на Европа. Следователно докладчикът предлага европейските 
партии да представят предизборните си платформи за изборите за Европейски 
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парламент през 2009 г. в по-дълга и по-кратка форма, за да достигнат различните 
слоеве на обществото. 
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