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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ενεργό διάλογο με τους πολίτες για την Ευρώπη
(2008/2224(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των 
ευρωπαϊκών θεμάτων» που υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2008 «Debate Europe –
αξιοποίηση των εμπειριών του σχεδίου Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια 
συζήτηση» (COM(2008)0158),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Επικοινωνιακή προβολή της Ευρώπης με 
οπτικοακουστικά μέσα» (SEC(2008)0506),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας για 
την Ευρώπη - Συμπερίληψη των πολιτών» (SEC(2007)1742), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2007 «Σύμπραξη για 
την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» (COM(2007)0569),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για 
τους Πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για 
την ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2006 «Λευκή 
Βίβλος για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας» (COM(2006)0035), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2005 «Η συμβολή 
της Επιτροπής κατά την περίοδο προβληματισμού και πέραν αυτής: Σχέδιο Δ για 
δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση» (COM(2005)0494), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση και την επικοινωνία3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπή Εσωτερικής 

                                               
1 ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σελ. 32.
2 ΕΕ C 314 E της 21.12.2006, σελ. 369.
3 ΕΕ C 92 E της 20.4.2006, σελ. 403.
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Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έπειτα από την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης στη 
Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, το 53,4% του ιρλανδικού λαού ψήφισε κατά της 
επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας σε δημοψήφισμα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι άνθρωποι που δεν κατανοούν επαρκώς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις 
Συνθήκες είναι περισσότερο πιθανόν να αντιτίθενται σε αυτές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 69 έδειξε ότι το 52% των 
πολιτών της Ένωσης σαφώς εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συμμετοχή της πατρίδας τους
στην ΕΕ είναι κάτι θετικό, ενώ μόλις το 14% πιστεύει το αντίθετο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ξεχωριστή Επίτροπος αρμόδια για θέματα επικοινωνιακής
στρατηγικής ορίστηκε για πρώτη φορά το 2004, παρόλο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί 
επικοινωνιακή πολιτική αυτή καθαυτή λόγω έλλειψης της κατάλληλης νομικής βάσης 
στις Συνθήκες,

1. υπενθυμίζει ότι οι έρευνες δείχνουν ότι όσο χαμηλότερο είναι το μορφωτικό και 
οικονομικό επίπεδο ενός πολίτη της Ένωσης, τόσο πιθανότερη θα είναι η αντίθεσή του 
στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κάτι που δείχνει ότι η ευρωπαϊκή ιδέα, παρά 
τις προηγούμενες προσπάθειες, αγγίζει κυρίως τα ανώτερα μορφωτικά και οικονομικά 
στρώματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας ·

2. προτρέπει την Επιτροπή να επεκτείνει τον διάλογό της σε νέες ομάδες στόχους 
σχεδιάζοντας επικοινωνιακά σχέδια που μπορούν να ελκύσουν το ενδιαφέρον ανθρώπων
που ζουν σε μικρότερες πόλεις και χωριά, της εργατικής τάξης και των συνταξιούχων 
στα θέματα της ΕΕ· συνεπώς, προτείνει μια προσέγγιση σε δύο στάδια, προκειμένου να 
ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της, παρέχοντας 
πρώτα πληροφορίες και στη συνέχεια διευκολύνοντας τη συζήτηση με τους 
ενημερωμένους πολίτες, καθώς και μεταξύ αυτών·

3. τονίζει τη σημασία που έχει η ταχεία ολοκλήρωση της επικύρωσης της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, που θα αυξήσει περαιτέρω τη διαφάνεια της ΕΕ και τη συμμετοχή των 
πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

4. επιδοκιμάζει την προαναφερθείσα κοινή δήλωση «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων», η οποία θέτει σαφείς στόχους για τη βελτίωση της 
επικοινωνιακής προβολής της ΕΕ από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών μελών·

5. συνιστά την επέκταση των προγραμμάτων Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και 
Comenius στους λιγότερο εύπορους πολίτες, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κινητικότητά τους στο εσωτερικό της ΕΕ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι 
λιγότερο εύποροι πολίτες επί του παρόντος δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα·
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6. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ένα κοινό σχολικό μάθημα διάρκειας ενός έτους 
σχετικά με την ιστορία της Ευρώπης μετά το 1945, την ιστορία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο θα αναπτυχθεί με τη συναίνεση 
εμπειρογνωμόνων στα κράτη μέλη και θα διδάσκεται προαιρετικά στα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 23 επίσημες γλώσσες, ώστε να αποτελέσει τη βάση 
μιας κοινής ευρωπαϊκής γνώσης·

7. θεωρεί ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να αυξήσει περαιτέρω τα 
κονδύλια για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις ΜΚΟ που στηρίζουν τις σπουδές 
σχετικά με την ΕΕ και την επικοινωνιακή προβολή της ΕΕ στα κράτη μέλη·

8. προτείνει τα θεσμικά όργανα τις ΕΕ να δημιουργήσουν ένα νέο εκπαιδευτικό σχέδιο που 
θα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι 
ανοικτό και δωρεάν για τους πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την 
ηλικία και τους τίτλους σπουδών τους· προτείνει να αναπτυχθεί για αυτό ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών (που θα περιλαμβάνει την ιστορία, τους στόχους, τα 
θεσμικά όργανα, τις πολιτικές και το μέλλον της ΕΕ) από κορυφαίους καθηγητές στα 27 
κράτη μέλη· προτείνει το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί, επίσης, τις 
πλέον προηγμένες τεχνολογίες, όπως διάφορες μορφές ηλεκτρονικής μάθησης και 
διαδικτυακών σεμιναρίων, παράλληλα με τα παραδοσιακά μαθήματα, ώστε να 
προσεγγίζεται το μεγαλύτερο δυνατό κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε το 
επιθυμεί να παρακολουθεί τα μαθήματα·

9. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει διαθέσιμα στο κοινό, μέσω συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία, τηλεοπτικά 
προγράμματα και στις 23 επίσημες γλώσσες, ακολουθώντας το παράδειγμα των 
υπηρεσιών που παρέχει το Euronews· θεωρεί ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
πρέπει να διαθέσει την απαραίτητη χρηματοδότηση·

10. επιδοκιμάζει την ιδέα του EU Tube, δεδομένου ότι με σχεδόν 1,7 εκατομμύρια θεατές, 
αποτελεί ένα μοναδικό μέσο για την επικοινωνιακή προβολή των πολιτικών της ΕΕ 
στους νεαρούς χρήστες του Διαδικτύου· επίσης, καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αποτελεσματικές διαδικτυακές εκστρατείες και να 
τις διαβιβάσει στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

11. επιδοκιμάζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής «Το Διαδίκτυο ως μέσο 
επικοινωνίας για την Ευρώπη - Συμπερίληψη των πολιτών», η οποία ορίζει σαφείς 
στόχους όσον αφορά το πώς ο δικτυακός τόπος Europa μπορεί να μετατραπεί σε έναν
δικτυακό τόπο web 2.0 προσανατολισμένο στην παροχή υπηρεσιών· προτρέπει την 
Επιτροπή να ολοκληρώσει τη δημιουργία του νέου δικτυακού τόπου ήδη το 2009· 
πιστεύει ότι ο νέος δικτυακός τόπος πρέπει να προσφέρει έναν τόπο συζήτησης, ώστε οι 
πολίτες να ανταλλάσσουν απόψεις και να συμμετέχουν σε επιγραμμικές δημοσκοπήσεις·

12. θεωρεί ότι η παρότρυνση προς τους υπαλλήλους της ΕΕ να δίνουν τακτικά συνεντεύξεις 
στα μέσα ενημέρωσης συμβάλλει στην κάλυψη του επικοινωνιακού κενού μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων και των πολιτών, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πιο 
ανθρώπινο πρόσωπο στην ΕΕ·
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13. θεωρεί ότι το δίκτυο Europe Direct αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την παροχή 
απαντήσεων σε ερωτήσεις πολιτών μέσω ταχυδρομείου ή δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης
από οπουδήποτε στην ΕΕ, ένα εργαλείο που θα πρέπει να διαφημιστεί περαιτέρω·

14. πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να δρομολογήσουν περαιτέρω συζητήσεις 
σχετικά με την Ευρώπη, και να εφαρμόσουν αμέσως στην πράξη τις ιδέες που 
επισημαίνονται στην κοινή δήλωση «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των 
ευρωπαϊκών θεμάτων», στην προαναφερθείσα Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική 
επικοινωνίας και στην προαναφερθείσα ανακοίνωση «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων»·

15. πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν τις 
επικοινωνιακές τους προσπάθειες και να δημιουργήσουν μια σύμπραξη με την κοινωνία 
των πολιτών, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις πιθανές συνέργειες·

16. καλεί την Επιτροπή να διαφημίζει ευρύτερα τις διαδικτυακές διαβουλεύσεις σχετικά με 
τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη συζήτηση, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
οι τοπικές ΜΚΟ·

17. θεωρεί ότι η διασαφήνιση των πολιτικών διαφορών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της 
ΕΕ θα βοηθήσει τους πολίτες να ταυτιστούν με αυτά και να επιλέξουν μεταξύ διάφορων 
αντιλήψεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, και προτείνει όλα τα κόμματα να 
παρουσιάσουν την πολιτική τους διακήρυξη για τις εκλογές του 2009 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

18. προτείνει η Επιτροπή να δημιουργήσει έναν δικτυακό τόπο όπου όλες οι ΜΚΟ, οι 
δημόσιοι φορείς και οι ιδιώτες θα μπορούν να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους από τα 
επικοινωνιακά σχέδια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να δημοσιεύσει 
στην εν λόγω ιστοσελίδα τις εμπειρίες των δικαιούχων των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δ·

19. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει τοπικές, μικρής κλίμακας εκστρατείες για την 
επικοινωνιακή προβολή της ΕΕ με τη συμμετοχή τοπικών ΜΚΟ, αντί για δαπανηρές και 
αναποτελεσματικές εκστρατείες σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διαδώσει τις 
βέλτιστες πρακτικές που διαπιστώθηκαν σε τέτοιου είδους εκστρατείες·

20. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα το οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την 
Ευρώπη που είναι διαθέσιμο μέσω δορυφόρου, καθιερώνοντας συνδέσμους με τοπικά 
τηλεοπτικά κανάλια και κοινοτικά μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 
και να μεταδώσουν το εν λόγω υλικό, προκειμένου να προσεγγιστεί ένα ευρύτερο κοινό·

21. θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να ενσωματώσουν στις πολιτικές τους τα 
συμπεράσματα των τοπικών συζητήσεων που οργανώνονται υπό την αιγίδα του Σχεδίου 
Δ, και να λάβουν υπόψη τις προσδοκίες που έχουν οι πολίτες για την ΕΕ όταν 
αποφασίζουν σχετικά με νέα νομοθεσία·
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22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο των Υπουργών, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρώπη είναι η Γηραιά Ήπειρος για εκείνους των οποίων οι πρόγονοι την εγκατέλειψαν 
στο παρελθόν αναζητώντας άσυλο ή ένα καλύτερο μέλλον. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος της 
ελπίδας για εκείνους που καταφθάνουν εδώ από συνθήκες φτώχειας ή τυραννίας. Η Ευρώπη 
είναι η Γη της Επαγγελίας για τους Ευρωπαίους που ζουν στα Βαλκάνια ή στην Ανατολική 
Ευρώπη, και που πιστεύουν ότι η μελλοντική προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους 
συμπεριλάβει στη λέσχη των προνομιούχων. Και η Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
συμμαχία των είκοσι επτά κρατών μελών, των οποίων οι πολίτες σπάνια τρέφουν τις ίδιες 
αισιόδοξες αυταπάτες σχετικά με την ΕΕ με όσους βρίσκονται εκτός αυτής: συχνότερα 
μάλλον επικρίνουν ή ακόμη και αρνούνται τα πλεονεκτήματα της Ένωσης. Οι επαγγελματίες 
της επικοινωνιακής προβολής της ΕΕ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να 
διαδώσουν τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά οι προσπάθειές τους 
ορισμένες φορές μοιάζουν περισσότερο με διάλεξη και όχι με διάλογο με τους πολίτες. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, ο εισηγητής προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αρχίσουν έναν 
ενεργό διάλογο με τους πολίτες, στον οποίο οι απλοί πολίτες - οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ, οι 
δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης - μπορούν να μας πουν πώς θα 
προέβαλαν επικοινωνιακά τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο εισηγητής 
οργάνωσε διασκέψεις με εκπροσώπους ΜΚΟ, οικολόγων ακτιβιστών και δημοσιογράφων 
στην Ουγγαρία, και, επίσης, συνέλεξε τις συστάσεις τους μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Μία από τις εν λόγω διασκέψεις έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη με 
περισσότερους από εκατό ενεργούς συμμετέχοντες, ενώ οι άλλες διεξήχθησαν στο Miskolc 
και στο Békéscsaba. Τα χρονικά όρια και οι πόροι του εισηγητή δεν επέτρεψαν τη 
διοργάνωση τέτοιων διασκέψεων σε άλλα κράτη μέλη, αλλά θα ήταν πολύ ωφέλιμο να 
πραγματοποιηθούν στο μέλλον. 

Όσοι ενδιαφέρονται ή πραγματοποιούν σπουδές σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα, συνήθως 
γνωρίζουν και κατανοούν τη σημασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, οι έρευνες του 
Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι όσο χαμηλότερο είναι το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο 
των πολιτών της Ένωσης, τόσο πιθανότερο είναι ότι θα εναντιωθούν στην περαιτέρω 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ευρωπαϊκή ιδέα αγγίζει κυρίως το τμήμα της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας που είναι υψηλότερου μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. Οι πολίτες 
χαμηλότερου μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου ενημερώνονται λιγότερο σχετικά με τις 
πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες, επιπλέον, στοχεύουν κυρίως στους σπουδαστές και στους νέους 
επαγγελματίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο εισηγητής προτρέπει την Επιτροπή να επεκτείνει τον 
διάλογό της σε νέες ομάδες στόχους σχεδιάζοντας επικοινωνιακά σχέδια που δεν θα 
εστιάζουν στην τάξη των προνομιούχων, ελκύοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον των 
ανθρώπων που ζουν σε μικρές πόλεις και χωριά, της εργατικής τάξης και των συνταξιούχων 
στα θέματα της ΕΕ. Τα επικοινωνιακά σχέδια μόνο για την ελίτ και τους σπουδαστές δεν 
επαρκούν: πρέπει να εστιάσουμε, επίσης, στους κατοίκους της υπαίθρου, στους χειρώνακτες
και στους συνταξιούχους.

Η τηλεόραση είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για να προσεγγίσουμε τους απλούς 
πολίτες. Συνεπώς, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να καταστήσει διαθέσιμα στο κοινό 
τηλεοπτικά προγράμματα σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα, μέσω συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία, και στις 23 επίσημες 
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γλώσσες. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της αναλογίας των σχετικών με την ΕΕ ειδήσεων 
στα μέσα ενημέρωσης, που επί του παρόντος είναι 10% στα κράτη μέλη και υστερεί ακόμη 
και της αναλογίας των σχετικών με τις ΗΠΑ ειδήσεων. Δεδομένου ότι οι δημοσιογράφοι μας 
δεν είναι χειρότεροι ή λιγότερο ταλαντούχοι από τους αμερικανούς δημοσιογράφους, ένα 
τέτοιου είδους τηλεοπτικό κανάλι, που μπορεί να είναι το Euronews, θα πρέπει να φθάσει την 
επιρροή, το επαγγελματικό επίπεδο και τη δημοτικότητα του CNN. Επίσης, είναι απαράδεκτο 
ότι το Euronews –ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο– δεν εκπέμπει σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξεύρει χρηματοδοτικούς 
πόρους για τον σκοπό αυτόν. Το Euronews πρέπει, επίσης, να συνειδητοποιήσει –και να 
δείξει στα προγράμματά του– ότι η Ευρώπη δεν περιλαμβάνει μόνον ορισμένες μεγάλες 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες· η Φινλανδία, η Ουγγαρία ή η Βουλγαρία αποτελούν επίσης μέρος 
της κοινής μας Ευρώπης.

Οι νέοι και οι μορφωμένοι μπορούν, κυρίως, να προσεγγισθούν μέσω του Διαδικτύου. Η 
ανακοίνωση «Το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας για την Ευρώπη - Συμπερίληψη των 
πολιτών» θέτει σαφείς στόχους όσον αφορά τη μετατροπή του δικτυακού τόπου Europa σε 
δικτυακό τόπο web2.0 προσανατολισμένο στην παροχή υπηρεσιών, κάτι που θα δώσει τη 
δυνατότητα για ανατροφοδότηση με βάση τις απόψεις των πολιτών και για ενεργό διάλογο. Ο 
νέος δικτυακός τόπος πρέπει να λειτουργήσει πριν από τις εκλογές του 2009 για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να καταστεί ικανός να ενημερώνει αποτελεσματικά 
τους πολίτες σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα. Το EUtube είναι, επίσης, ένα ενδιαφέρον σχέδιο, 
ωστόσο, έχει λιγότερους από 8 000 συνδρομητές και μάλλον λίγες επισκέψεις σε σύγκριση με 
τα προγράμματα του Youtube, συνεπώς πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να προσεγγίσει 
περισσότερους θεατές.

Η Ευρώπη έχει κοινή ιστορία, αλλά διδάσκεται και κατανοείται με διαφορετικούς τρόπους 
στα κράτη μέλη, ακόμη και διαφέρει σε ορισμένες περιοχές. Συνεπώς, ο εισηγητής προτείνει 
να αναπτυχθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαθημάτων διάρκειας ενός έτους σχετικά με 
την ιστορία της Ευρώπης μετά το 1945 που θα εφαρμοστεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
και θα αναπτυχθεί με τη συναίνεση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στις 23 επίσημες 
γλώσσες. Θα πρέπει, επίσης, να καλύπτει την ιστορία και τους μηχανισμούς λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πολιτών. Το εν λόγω 
πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά στα κράτη μέλη, ώστε να 
αποτελέσει τη βάση μιας κοινής ευρωπαϊκής γνώσης στα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Ο εισηγητής επιδοκιμάζει, επίσης, την ιδέα να ανοίξει ένα Μουσείο 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες, κοντά στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο 
εισηγητής επιδοκιμάζει την ιδέα ενός ούγγρου καθηγητή, και ακολουθώντας τη συμβουλή 
του, προτείνει την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αυτό θα πρέπει να 
είναι ανοικτό και δωρεάν για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα, την ηλικία και τους τίτλους σπουδών τους. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
μαθημάτων του Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα καλύπτει την ιστορία, τους 
στόχους, τα θεσμικά όργανα, τις πολιτικές και το πιθανό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να λειτουργήσει στα κτίρια υφιστάμενων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων σε συνεργασία με την Επιτροπή, και θα είναι ένα από τα μέσα εφαρμογής στην 
πράξη της πρόσφατης κοινής δήλωσης σχετικά με τη «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων». Ωστόσο, θα πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιεί τις 
πλέον προηγμένες τεχνολογίες, όπως διάφορες μορφές ηλεκτρονικής μάθησης και 
διαδικτυακών σεμιναρίων, ώστε να καλύπτει κατά το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, και με 
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αυτόν τον τρόπο οποιοσδήποτε το επιθυμεί να μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα.

Ελάχιστοι ευρωπαίοι πολίτες αναγνωρίζουν τους κοινούς στόχους και τις διαφορετικές 
απόψεις των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Αν οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των 
ευρωπαϊκών κομμάτων είναι ορατές, αυτό μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να ταυτιστούν με 
διάφορες αντιλήψεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Συνεπώς, ο εισηγητής προτείνει όλα 
τα ευρωπαϊκά κόμματα να εξαγγείλουν την πολιτική τους διακήρυξη για τις εκλογές του 2009 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μακρά, καθώς και συντομότερη μορφή, ώστε να 
προσεγγίσουν διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας.
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