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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om aktiv dialog med borgerne om EU 
(2008/2224(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til fælleserklæringen om partnerskab om formidling af EU undertegnet den 
22. oktober 2008,

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 2. marts 2008 om "Debate Europe" –
udnyttelse af erfaringerne fra plan D for demokrati, dialog og debat (KOM(2008)0158),

 der henviser til meddelelse fra Kommissionens af 24. april 2008 om formidling af EU 
gennem audiovisuelle medier (SEK(2008)0506),

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 21. december 2007 om formidling af EU 
via internettet og inddragelse af borgerne (SEK(2007)1742), 

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 3. oktober 2007 om partnerskab om 
formidling af EU (KOM(2007)0569),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. 
december 2006 om programmet Europa for Borgerne til fremme af et aktivt 
medborgerskab i Europa (2007-2013)1,

 der henviser til sin beslutning af 16. november 2006 om hvidbogen om en europæisk 
kommunikationspolitik2,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. februar 2006 om hvidbog om en 
europæisk kommunikationspolitik (KOM(2006)0035), 

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 13. oktober 2005 om Kommissionens 
bidrag til tænkepausen og tiden derefter: Plan D for demokrati, dialog og debat 
(KOM(2005)0494), 

 der henviser til sin beslutning af 12. maj 2005 om gennemførelsen af en informations- og 
kommunikationsstrategi for Den Europæiske Union3, 

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om det Indre Marked og 

                                               
1  EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32.
2  EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 369.
3  EUT C 92 E af 20.4.2006, s. 403.
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Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-
0000/2008),

A. der henviser til, at efter Frankrig og Nederlandenes forkastelse af forfatningstraktaten 
stemte 53,4 % af de irske vælgere ved en folkeafstemning mod ratificering af 
Lissabontraktaten, og til at mennesker med en utilstrækkelig forståelse af EU's politikker 
eller traktaterne er mere tilbøjelige til at være imod dem, 

B. der henviser til, at Eurobarometers undersøgelse nr. 69 viste, at 52 % af Unionens borgere 
stadig er fuldt overbeviste om, at deres respektive landes medlemskab af EU er en god 
ting, mens blot 14 % mener det modsatte,  

C. der henviser til, at der i 2004 for første gang blev udnævnt en særlig kommissær for 
kommunikationsstrategi, selv om der endnu ikke er vedtaget nogen egentlig 
kommunikationspolitik på grund af det manglende retsgrundlag i traktaterne,

1. minder om, at undersøgelser viser, at jo dårligere uddannet og mindre velhavende borgere 
i Unionen er, jo mere sandsynligt er det, at de modsætter sig yderligere europæisk 
integration, hvilket viser, at den europæiske tanke på trods af alle tidligere anstrengelser 
hovedsagelig når ud til det veluddannede og velhavende segment i det europæiske 
samfund;  

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvide sin dialog til nye målgrupper ved at 
udforme kommunikationsplaner, der kan inddrage mennesker i mindre byer og landsbyer, 
arbejderklassen samt pensionister i EU-anliggender,  og foreslår derfor en totrinstilgang, 
der kan styrke dialogen mellem Den Europæiske Union og dens borgere ved først at stille 
oplysninger til rådighed og dernæst fremme debatten med og mellem oplyste borgere;

3. understreger betydningen af en hurtig ratificering af Lissabontraktaten, hvilket yderligere 
vil øge EU's gennemsigtighed og borgernes inddragelse i beslutningstagningen;  

4. glæder sig over den ovennævnte fælleserklæring om partnerskab om formidling af EU, 
som opstiller tydelige målsætninger for, hvordan Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaterne bør forbedre deres kommunikation om EU;

5. anbefaler, at programmerne Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig og Comenius 
udvides til at omfatte mindre velstående borgere for at fremme disses mobilitet inden for 
EU; henleder opmærksomheden på, at mindre velstående borgere ikke har råd til at 
deltage i disse programmer i deres nuværende form; 

6. opfordrer Kommissionen til at fremme et fælles etårigt undervisningsforløb om Europas 
historie efter 1945, den europæiske integrations historie og EU's opbygning, der udvikles 
i enighed af eksperter i medlemsstaterne og frivilligt kan anvendes på skolernes 
sekundærtrin på EU's 23 officielle sprog, så der kan skabes et udgangspunkt for et fælles 
europæisk videngrundlag;
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7. mener, at budgetmyndigheden bør foretage yderligere forhøjelser af bevillingerne til 
skoler, universiteter og ngo'er, der fremmer EU-studier og kommunikation om EU i 
medlemsstaterne;

8.  stiller forslag om, at EU's institutioner opretter et nyt uddannelsesprojekt med navnet 
European Open University (europæisk åbent universitet), som skal være åbent og gratis 
for Unionens borgere uanset nationalitet, alder og kvalifikationer; foreslår, at det får en 
omfattende læseplan (bestående af EU's historie, formål, institutioner, politikker og 
fremtid), der udvikles af førende professorer i de 27 medlemsstater; foreslår endvidere, at 
det åbne europæiske universitet også gør brug af den seneste teknologi, såsom forskellige 
former for e-læring og webinarer, sammen med traditionelle kurser, så det kan nå ud til 
det bredest mulige publikum, og så alle, der måtte ønske det, kan deltage i kurserne;   

9. opfordrer Kommissionen til at gøre tv-programmer på alle 23 officielle sprog 
tilgængelige for offentligheden – i tråd med de tjenesteydelser, der leveres af Euronews –
ved at indgå tjenesteydelseskontrakter, der sikrer fuld redaktionel uafhængighed; mener, 
at budgetmyndigheden bør stille de nødvendige midler til rådighed;

10. glæder sig over EU Tube, som med sine næsten 1,7 mio. seere er et enestående værktøj til 
formidling af EU's politikker til unge internetbrugere; opfordrer Kommissionen til at 
udforme retningslinjer for effektive internetkampagner og dele dem med andre EU-
institutioner;

11. glæder sig over ovennævnte meddelelse fra Kommissionen om formidling af EU via 
internettet, der opstiller klare målsætninger om, hvorledes Europa-websiden kan gøres til 
en serviceorienteret web 2.0-side; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
færdiggøre den nye webside allerede i 2009 og mener, at den bør stille fora til rådighed 
for borgerne, så de kan udveksle synspunkter og deltage i meningsmålinger på internettet; 

12. mener, at det kan bidrage til at udfylde kommunikationskløften mellem institutionerne og 
borgerne, hvis EU-tjenestemænd opfordres til at give regelmæssige interviews til 
medierne, hvilket kan være med til at give EU et mere menneskeligt ansigt;

13. mener, at Europe Direct-netværket er et vigtigt redskab til at besvare borgernes spørgsmål 
per mail eller telefon (gratis opkald fra hele EU), og at der bør gøres yderligere reklame 
for det;

14. mener, at EU's institutioner bør iværksætte yderligere diskussioner om Europa og straks 
omsætte ideerne fra fælleserklæringen om partnerskab om formidling af EU, den 
ovennævnte hvidbog om en europæisk kommunikationspolitik og meddelelsen om 
partnerskab om formidling af EU;

15. mener, at EU's institutioner og medlemsstaterne bør samordne deres 
kommunikationsindsats og opbygge et partnerskab med civilsamfundet, så der kan drages 
nytte af eventuelle synergier; 
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16. opfordrer Kommissionen til at sørge for bredere offentlig omtale af sine internethøringer 
om EU-politikker og -initiativer for at sikre, at alle interessenter, navnlig små og 
mellemstore virksomheder og lokale ngo'er, inddrages i debatten;

17. mener, at en præcisering af de politiske forskelle mellem EU's politiske partier vil kunne 
hjælpe borgerne til at identificere sig med og vælge mellem forskellige syn på Europas 
fremtid, og foreslår, at alle partier præsenterer deres program for valget til Europa-
Parlamentet i 2009;

18. foreslår, at Kommissionen lancerer en webside, hvor ngo'er, offentlige institutioner og 
privatpersoner kan dele deres erfaringer med deres kommunikationsprojekter om EU; 
opfordrer Kommissionen til at indsamle og offentliggøre de oplevelser, som modtagerne 
har haft i forbindelse med aktiviteter finansieret under Plan D;

19. opfordrer Kommissionen til at iværksætte små, lokale kommunikationskampagner om 
EU med inddragelse af lokale ngo'er i stedet for de dyre og ineffektive kampagner i hele 
Europa; opfordrer Kommissionen til at udbrede den bedste praksis, der fremkommer i 
forbindelse med sådanne kampagner;

20.  opfordrer Kommissionen til at gøre bedre brug af det audiovisuelle materiale, der står til 
rådighed på Europe by Satellite, ved at oprette forbindelser til lokale fjernsynsstationer og 
lokale medier, der er interesserede i at udsende den form for materiale, og på den måde 
nå ud til et bredere publikum; 

21. mener, at EU's institutioner bør indarbejde konklusionerne fra de lokale debatter 
organiseret i forbindelse med Plan D i deres politikker og tage højde for de forventninger, 
borgerne har til EU, når der vedtages ny lovgivning; 

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU's 
Ministerråd, EF-Domstolen, Revisionsretten, Regionsudvalget, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Europa er det gamle kontinent for dem, hvis forfædre forlod det for at opnå asyl eller en bedre 
fremtid. Europa er håbets kontinent for dem, som kommer hertil fra fattigdom eller tyranni. 
Europa er en forjættelse for de europæere, som lever på Balkan eller i Østeuropa, og som 
håber, at en fremtidig tiltræden af Den Europæiske Union kan bringe dem ind i de 
privilegeredes klub. Og Europa er Den Europæiske Union, forbundet af 27 medlemsstater, 
hvis borgere sjældent deler de udenforståendes optimistiske illusioner om EU. Mestendels 
kritiserer eller ligefrem benægter de Unionens fordele. De, der er ansat til at varetage EU's 
kommunikation, gør deres bedste for at fortælle om den europæiske integrations resultater, 
men deres anstrengelser minder sommetider mere om en forelæsning end om en dialog med 
borgerne. Derfor opfordrer ordføreren de europæiske institutioner til at iværksætte en aktiv 
dialog med borgerne, hvor de – de menige borgere, repræsentanter for ngo'er, journalister og 
mediefolk – kan fortælle os, hvordan de ville sprede budskabet om fordelene ved den 
europæiske integration. Ordføreren organiserede konferencer med repræsentanter for ngo'er, 
aktivister fra De Grønne og journalister i Ungarn og indsamlede ligeledes deres anbefalinger 
via e-mail.  Den ene af disse konferencer fandt sted i Budapest med flere end hundrede aktive 
deltagere. De andre blev afholdt i Miskolc og Békéscsaba. Ordførerens kalender og kapacitet 
tillod ham ikke at afholde flere konferencer af samme art i andre medlemsstater, men det ville 
være meget nyttigt at gøre det i fremtiden. 

De, der er involveret i eller studerer europæiske spørgsmål, kender og forstår for det meste 
betydningen af den europæiske integration. Men undersøgelser fra Eurobarometer viser, at jo 
dårligere uddannet og mindre velhavende borgerne er, jo mere sandsynligt er det, at de vil 
modsætte sig yderligere europæisk integration. Den europæiske tanke når mest ud til det 
veluddannede og velhavende segment i det europæiske samfund. Borgere med kortere 
uddannelser og færre midler modtager få informationer om europæiske politikker, der 
desuden for det meste er rettet mod studerende og unge erhvervsaktive. Derfor opfordrer 
ordføreren indtrængende Kommissionen til at udvide sin dialog til at omfatte nye målgrupper 
ved at udforme kommunikationsplaner, der ikke er rettet mod eliten, for dermed at inddrage 
mennesker i små byer og landsbyer, arbejderklassen samt pensionister i EU-spørgsmål. Det er 
ikke nok blot at have kommunikationsplaner for eliten og de studerende. De skal også rettes 
mod provinsboere, arbejdere og pensionister. 

Fjernsyn er et af de vigtigste redskaber til at nå ud til almindelige, menige borgere. Derfor 
opfordrer ordføreren Kommissionen til at gøre tv-programmer på alle 23 officielle sprog om 
europæiske spørgsmål tilgængelige for offentligheden ved at indgå tjenesteydelseskontrakter, 
der sikrer fuld redaktionel uafhængighed. Dette kan bidrage til at øge andelen af EU-
relaterede nyheder i medierne. Den er for tiden på 10 % i medlemsstaterne, hvilket tilmed er 
lavere end andelen af USA-relaterede nyheder. Eftersom vores journalister ikke er værre eller 
mindre dygtige end de amerikanske, bør en sådan tv-kanal, som f.eks. kunne være Euronews, 
kunne opnå samme indflydelse, professionelle standard og popularitet som CNN. Det er også 
uacceptabelt, at Euronews – et projekt, der medfinansieres af EU – ikke har udsendelser på 
alle de officielle sprog i medlemsstaterne. Kommissionen bør stille finansielle midler til 
rådighed til dette formål. Euronews bør også indse og i sine programmer vise, at Europa ikke 
er lig med en række store vesteuropæiske lande, men at Finland, Ungarn eller Bulgarien også 
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er en del af vores fælles Europa.  

Unge og veluddannede mennesker kan man først og fremmest nå ud til via internettet. 
Meddelelsen om formidling af EU via internettet og inddragelse af borgerne opstiller en klar 
målsætning om, at Europa-hjemmesiden skal gøres til en serviceorienteret web 2.0-side, 
hvilket vil give mulighed for at give feedback på grundlag af borgernes holdninger og for 
aktiv dialog. Den nye side bør åbnes inden valget til Europa-Parlamentet i 2009 for at sætte 
den i stand til effektivt at informere borgerne om europæiske spørgsmål. EU Tube er også et 
interessant projekt, som imidlertid har færre end 8 000 abonnenter og temmelig få besøg 
sammenlignet med andre programmer på YouTube. Derfor skal det forbedres, så kan nå ud til 
flere seere.

Europa har en fælles historie, men der undervises i den på forskellige måder, og den opfattes
forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, undertiden endog fra region til region. Derfor 
foreslår ordføreren, at der udarbejdes et fælles, etårigt europæisk undervisningsforløb om 
Europas historie efter 1945, der kan anvendes på skolesystemernes sekundærtrin, og som 
udvikles i enighed af eksperter fra medlemsstaterne på de 23 officielle sprog. Det bør også 
omfatte EU's historie og funktionsmåde, herunder borgernes rettigheder. 
Undervisningsforløbet kan inddrages frivilligt i medlemsstaterne, så det kan udgøre 
grundlaget for en fælles europæisk viden på skolesystemernes sekundærtrin. Ordføreren 
glæder sig også over ideen om at åbne et museum for europæisk historie i Bruxelles i 
nærheden af Europa-Parlamentets bygning. Ordføreren hilser endvidere en ungarsk professors 
ide om oprettelse af et europæisk åbent universitet velkommen og foreslår i forlængelse heraf, 
at et sådant oprettes. Det bør være åbent og gratis for alle europæiske borgere uanset 
nationalitet, alder og kvalifikationer. Den omfattende læseplan for det europæiske åbne 
universitet skal dække Den Europæiske Unions historie, formål, institutioner, politikker og 
mulige fremtid. Universitetet kan have til huse i allerede eksisterende 
uddannelsesinstitutioners bygninger i samarbejde med Kommissionen, og det kan dermed 
blive en af måderne, hvorpå den nylige fælleserklæring om partnerskab om formidling 
af EU kan føres ud i livet. Det bør imidlertid også gøre brug af den seneste teknologi, såsom 
forskellige former for e-læring og webinarer, så det kan nå ud til det bredest mulige publikum, 
og så alle, der måtte ønske det, kan deltage i kurserne. 

Det er kun få europæiske borgere, der kan genkende de europæiske politiske partiers fælles 
mål og forskellige holdninger. Hvis de politiske forskelle på de europæiske partier er synlige, 
kan det hjælpe borgerne til at identificere sig med forskellige forestillinger om Europas 
fremtid. Derfor foreslår ordføreren, at alle europæiske partier præsenterer deres program for 
valget til Europa-Parlamentet i 2009 i både en lang og en kort form for at nå ud til forskellige 
segmenter i samfundet.
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