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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een actieve dialoog met de burger over Europa
(2008/2224(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over Europa in 
partnerschap, die op 22 oktober 2008 is ondertekend,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 maart 2008 "Debate Europe: voortbouwen 
op de ervaringen van Plan D voor Democratie, Dialoog en Debat" (COM(2008)0158),

– gezien de mededeling van de Commissie "Over Europa communiceren via de 
audiovisuele media" (SEC(2008)0506),

– gezien de mededeling van de Commissie "Communiceren over Europa via internet - de 
burger erbij betrekken" (SEC(2007)1742),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2007 "Communiceren over 
Europa in partnerschap" (COM(2007)0569),

– gelet op Besluit nr. 1904/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma Europa 
voor de burger ter bevordering van een actief Europees burgerschap1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 november 2006 over het Witboek inzake een 
Europees communicatiebeleid2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 februari 2006 "Witboek inzake een 
Europees communicatiebeleid" (COM(2006)0035),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 oktober 2005 "De bijdrage van de 
Commissie voor de periode van bezinning en daarna: Plan D voor Democratie, Dialoog en 
Debat" (COM(2005)0494),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 mei 2005 over de tenuitvoerlegging van de 
voorlichtings- en communicatiestrategie van de Europese Unie3,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de 
Commissie constitutionele zaken, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2008),

                                               
1 PB L 378, 27.12.2006, blz. 32.
2 PB C 314 E, 21.12.2006, blz. 369.
3 PB C 92 E, 20.4.2006, blz. 403.
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A. overwegende dat, na de verwerping van het Verdrag tot vaststelling van een grondwet in 
Frankrijk en Nederland, 53,4% van de Ierse bevolking in een referendum tegen de 
ratificatie van het Verdrag van Lissabon heeft gestemd, en dat een bevolking die niet 
voldoende begrijpt van het beleid van de Europese Unie noch van de Verdragen met 
grotere waarschijnlijkheid hiertegen is,

B. overwegende dat uit het 69ste onderzoek van Eurobarometer bleek dat 52% van de 
burgers van de Unie duidelijk nog steeds vindt dat het lidmaatschap van hun land van de 
EU een goede zaak is en niet meer dan 14% van het tegendeel overtuigd is,

C. overwegende dat in 2004 voor het eerst een aparte commissaris voor 
communicatiestrategie is benoemd, hoewel tot dusverre geen communicatiebeleid is 
vastgelegd ten gevolge van een passende rechtsgrond in de Verdragen,

1. herinnert eraan dat uit onderzoeken is gebleken dat hoe lager opgeleid en hoe minder 
welvarend een burger van de Unie is, hoe waarschijnlijker het is dat hij tegen verdere 
Europese eenwording gekant is, hetgeen aangeeft dat de Europese gedachte, ondanks alle 
pogingen tot dusverre, vooral bij het goed opgeleide, welgestelde segment van de 
Europese samenleving aanslaat;

2. dringt er bij de Commissie op aan haar dialoog tot nieuwe doelgroepen uit te breiden door 
communicatieplannen op te stellen waarmee mensen in kleinere steden en dorpen, 
arbeiders en gepensioneerden bij de zaken van de EU kunnen worden betrokken; stelt 
derhalve een tweefasenbenadering voor om de dialoog tussen de Europese Unie en haar 
burgers te intensiveren door eerst informatie te verschaffen en vervolgens het debat met en 
tussen welingelichte burgers te vergemakkelijken;

3. onderstreept dat het belangrijk is de ratificatie van het Verdrag van Lissabon snel af te 
ronden, waardoor de transparantie van de EU en de betrokkenheid van de burgers bij de 
besluitvormingprocessen verder zullen toenemen;

4. is verheugd over bovengenoemde gezamenlijke verklaring "Communiceren over Europa 
in partnerschap" waarin duidelijke doelstellingen voor de verbetering van de 
communicatie over de EU van de zijde van het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de lidstaten worden afgebakend;

5. beveelt aan om de Erasmus-, Leonardo da Vinci-, Grundtvig- en Comenius-programma's 
te verruimen tot minder welvarende burgers ten einde hun mobiliteit binnen de EU te 
vergroten; vestigt de aandacht op het feit dat minder welvarende burgers het zich thans 
niet kunnen permitteren aan deze programma's deel te nemen;

6. doet een beroep op de Commissie om een gemeenschappelijke schoolcursus van een jaar 
te stimuleren over de geschiedenis van Europa na 1945, de geschiedenis van de Europese 
integratie en de werking van de EU, die in overleg door deskundigen in de lidstaten wordt 
opgesteld en op vrijwillige basis aan de middelbare scholen in de 23 officiële talen wordt 
gegeven om de basis van gemeenschappelijke Europese kennis te vormen;

7. is van oordeel dat de begrotingsautoriteit nog meer middelen ter beschikking moet stellen 
voor scholen, universiteiten en NGO's die een bijdrage leveren aan EU-studies en EU-
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communicatie in de lidstaten;

8. stelt voor dat de instellingen van de EU een nieuwe onderwijsproject opzetten onder de 
noemer Europese Open Universiteit, een universiteit die open staat en gratis is voor 
burgers van de Unie, ongeacht hun nationaliteit, leeftijd en kwalificaties; stelt voor om 
hiervoor een veelomvattend leerplan (bestaande uit geschiedenis, doelstellingen, 
instellingen, beleid en toekomst van de EU) te laten ontwikkelen door leidende 
professoren in de 27 lidstaten; stelt voor dat de Europese Open Universiteit tevens 
gebruikt maakt van de modernste technologieën, zoals diverse vormen van e-learning en 
webinar, naast traditionele cursussen, ten einde het grootst mogelijke publiek te bereiken 
en eenieder die dit wenst, in staat te stellen de cursussen te volgen;

9. verzoekt de Commissie om, via dienstencontracten met volledige redactionele vrijheid, 
aan het publiek t.v.-programma's in alle 23 officiële talen ter beschikking te stellen in 
navolging van de diensten die door Euronews worden geboden; is van oordeel dat de 
begrotingsautoriteit de nodige middelen ter beschikking moet stellen;

10. is verheugd over het idee van EU Tube, aangezien dit met bijna 1,7 miljoen kijkers een 
uniek instrument is waarmee het beleid van de EU onder de aandacht van jonge 
internetgebruikers kan worden gebracht; doet tevens een beroep op de Commissie om 
richtsnoeren inzake doelmatige internetcampagnes op te stellen en deze met andere 
instellingen van de EU te delen;

11. is verheugd over bovengenoemde mededeling van de Commissie "Communiceren over 
Europa via internet" waarin duidelijke doelstellingen worden uiteengezet over de wijze 
waarop de Europa-website kan worden veranderd in een op dienstverlening gerichte 
web 2.0-site; dringt er bij de Commissie op aan om de volledige inrichting van de nieuwe 
site in 2009 te voltooien en is van mening dat de nieuwe website een forum aan de burgers 
moet bieden om hun meningen uit te wisselen en aan online-enquêtes deel te nemen;

12. is van oordeel dat het aanmoedigen van ambtenaren van de EU tot het geven van 
regelmatige interviews aan de media bijdraagt tot het overbruggen van de 
communicatiekloof tussen de instellingen en de burgers, en aldus ertoe bijdraagt de EU 
een menselijker gezicht te geven;

13. beschouwt het Europe Direct-netwerk als een belangrijk middel om vragen van de burgers 
via mail of een gratis telefoongesprek vanaf elke plek in de EU te beantwoorden, een
instrument waaraan meer ruchtbaarheid zou moeten worden gegeven;

14. is van mening dat de instellingen van de EU verdere discussies over Europa op gang 
zouden moeten brengen en de ideeën die zijn opgenomen in de gezamenlijke verklaring 
"Communiceren over Europa in partnerschap", in bovengenoemd witboek over een 
Europees communicatiebeleid en in bovengenoemde mededeling "Communiceren over 
Europa in partnerschap", onmiddellijk in de praktijk zouden moeten brengen;

15. is van oordeel dat de instellingen van de EU en de lidstaten hun inspanningen inzake 
communicatie moeten coördineren en een partnerschap met het maatschappelijk 
middenveld moeten opzetten om mogelijke synergieën te benutten;
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16. doet een beroep op de Commissie om meer ruchtbaarheid te geven aan raadplegingen via 
internet over het beleid en de initiatieven van de EU, opdat alle belanghebbenden, vooral 
het midden- en kleinbedrijf en de plaatselijke NGO's, bij het debat worden betrokken;

17. is van oordeel dat het verduidelijken van de politieke verschillen tussen de politieke 
partijen in de EU burgers zou helpen om zich vertrouwd te maken met en te kiezen tussen 
uiteenlopende ideeën over de toekomst van Europa, en stelt voor dat alle partijen hun 
programma voor de verkiezingen van het Europees Parlement voor 2009 bekendmaken;

18. stelt voor dat de Commissie een website openstelt waarop alle NGO's, 
overheidsinstellingen en individuen hun ervaringen met de communicatieprojecten van de 
EU kunnen delen; doet een beroep op de Commissie om de ervaringen van de 
begunstigden van de in het kader van Plan D gefinancierde activiteiten te verzamelen en 
op deze website bekend te maken;

19. verzoekt de Commissie om plaatselijke EU-communicatiecampagnes op kleine schaal te 
lanceren waarbij plaatselijke NGO's betrokken zijn, in plaats van dure en inefficiënte 
campagnes in heel Europa; doet een beroep op de Commissie om de uit dergelijke 
campagnes geselecteerde optimale praktijken te verspreiden;

20. verzoekt de Commissie met klem om beter gebruik te maken van het op Europe by 
Satellite beschikbare audiovisuele materiaal door links te leggen met plaatselijke 
televisiezenders en gemeenschapsmedia die belangstelling hebben voor dergelijk 
materiaal, ten einde een groter publiek te bereiken;

21. is van mening dat de instellingen van de EU de conclusies van plaatselijke debatten die in 
het kader van Plan D worden georganiseerd, in hun beleid moeten verwerken, en dat zij 
bij de besluitvorming over nieuwe wetgeving rekening moeten houden met de 
verwachtingen die de burgers van de EU hebben;

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de 
Commissie, de Raad van Ministers, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Comité van 
de Regio's, het Economisch en Sociaal Comité, alsmede aan de regeringen en parlementen 
van de lidstaten.
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TOELICHTING

Europa is het oude continent voor degenen wier voorouders Europa in het verleden hebben 
verlaten op zoek naar een goed heenkomen en een betere toekomst. Europa is het continent 
van de hoop voor degenen die hier aankomen op de vlucht voor armoede of tirannie. Europa 
houdt een belofte in voor die Europeanen die op de Balkan of in Oost-Europa leven, en die 
geloven dat een eventuele toetreding tot de Europese Unie hen toegang tot de club van 
bevoorrechten geeft. En Europa is de Europese Unie, dat verband van zevenentwintig 
lidstaten waarvan de burgers zelden de optimistische illusies van de buitenstaanders over de 
Europese Unie delen. Zij bekritiseren veeleer de voordelen van de Unie of ontkennen deze.
Degenen die zich beroepshalve bezighouden met de communicatie van de EU, doen hun best 
om de voordelen van de Europese integratie uit te dragen, maar hun inspanningen lijken soms 
meer op een preek dan op een dialoog met de burger. Derhalve moedigt uw rapporteur de 
Europese instellingen ertoe aan een actieve dialoog met de burgers op gang te brengen in het 
kader waarvan zij - de gewone burgers, de vertegenwoordigers van NGO's, journalisten en 
mediawerkers - ons kunnen vertellen hoe zij de voordelen van de Europese integratie zouden 
uitdragen. Uw rapporteur heeft conferenties met vertegenwoordigers van NGO's, milieu-
activisten en journalisten in Hongarije belegd en ook hun aanbevelingen via e-mails 
verzameld. Een van deze conferenties vond plaats in Boedapest met meer dan honderd actieve 
deelnemers, andere werden gehouden in Miskolc en Békéscsaba. De termijn waaraan uw 
rapporteur gebonden was en de capaciteit maakte het onmogelijk om dergelijke conferenties 
ook in andere lidstaten te organiseren, maar het zou zeer nuttig zijn om dit in de toekomst wel 
te doen.

Degenen die bij Europese kwesties betrokken zijn of deze bestuderen, weten doorgaans wat 
de Europese eenwording inhoudt. Uit onderzoeken van Eurobarometer blijkt echter dat hoe 
lager opgeleid en hoe minder welvarend burgers zijn, hoe waarschijnlijker het is dat zij zich 
tegen een verdere Europese eenwording keren. De Europese gedachte slaat het beste aan bij 
het goed opgeleide en welvarende segment van de Europese samenleving. De lager opgeleide 
en minder welvarende burgers krijgen weinig informatie over het Europese beleid, die 
bovendien vooral gericht is op studenten en jonge beroepsbeoefenaren. Derhalve dringt uw 
rapporteur er bij de Commissie op aan haar dialoog tot nieuwe doelgroepen te verruimen door 
niet-elitaire, gerichte communicatieplannen te ontwikkelen waarmee mensen in kleine steden 
en dorpen, arbeiders en gepensioneerden bij kwesties inzake de EU worden betrokken.
Communicatieplannen voor de elite en studenten volstaan niet: mensen op het platteland, 
arbeiders en gepensioneerden moeten ook een doelgroep zijn.

De televisie vormt een van de belangrijkste instrumenten om gewone doorsneeburgers te 
bereiken. Derhalve verzoekt uw rapporteur de Commissie met klem om t.v.-programma's over 
Europese zaken aan het publiek aan te bieden via dienstverleningscontracten met een 
volledige redactionele vrijheid in alle 23 officiële talen. Aldus zou worden bijgedragen tot een 
vergroting van het aandeel met de EU verband houdende nieuwsberichten in de media, die in 
de lidstaten thans 10% uitmaken en zelfs na het aandeel nieuwsberichten over de VS komen.
Aangezien onze journalisten niet slechter of minder getalenteerd zijn dan hun Amerikaanse 
collega's, zou een dergelijke t.v.-zender, bijvoorbeeld Euronews, de invloed, het niveau en de 
populariteit van CNN moeten kunnen evenaren. Het is eveneens onaanvaardbaar dat 
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Euronews - een door de EU medegefinancierd project - niet in alle officiële talen van de 
lidstaten uitzendt. De Commissie zou financiële middelen hiervoor moeten vinden. Euronews 
zou zich tevens moeten realiseren en in zijn programma's laten zien, dat Europa niet louter en 
alleen bestaat uit een aantal grote West-Europese landen, maar dat ook Finland, Hongarije of 
Bulgarije deel uitmaken van ons gemeenschappelijke Europa.

Jonge en goed opgeleide mensen kunnen meestal via internet worden bereikt. In de 
mededeling "Communiceren over Europa via internet - de burger erbij betrekken" zijn 
duidelijke doelstellingen opgenomen over het veranderen van de Europa-website in een op 
dienstverlening gerichte web 2.0-site die voor feedback kan zorgen op basis van meningen 
van de burgers, alsmede voor een actieve dialoog. De nieuwe site zou vóór de verkiezingen 
van het Europees Parlement in 2009 kunnen worden ingericht, opdat de burgers efficiënt over 
Europese kwesties kunnen worden geïnformeerd. Ook EU-tube is een interessant project dat 
echter minder dan 8000 abonnees heeft en weinig bezocht wordt in vergelijking met de 
Youtube-programma's. Dit project moet dus worden verbeterd om meer bezoekers te trekken.

Europa heeft een gemeenschappelijke geschiedenis, die echter in de lidstaten en zelfs in 
sommige regio's op verschillende wijze wordt onderwezen en begrepen. Derhalve stelt uw 
rapporteur voor om een gemeenschappelijk Europees leerplan van een jaar over de Europese 
geschiedenis na 1945 uit te werken, dat in het middelbaar onderwijs dient te worden gebruikt 
en in overleg tussen deskundigen uit de lidstaten in 23 officiële talen wordt ontwikkeld.
Hierin zouden ook de geschiedenis en de werking van de Europese Unie aan bod moeten 
komen, met inbegrip van de rechten van haar burgers. Dit leerplan kan op vrijwillige basis in 
de lidstaten worden overgenomen om als basis te dienen voor gemeenschappelijke kennis van 
Europa op de middelbare scholen. Uw rapporteur is tevens verheugd over het idee om in 
Brussel, in de buurt van het gebouw van het Europees Parlement, een museum over de 
Europese geschiedenis te openen. Uw rapporteur stemt in met het idee van een Hongaarse 
professor en stelt, in navolging van zijn advies, voor om een Europese Open Universiteit op te 
richten. Deze zou moeten openstaan en gratis moeten zijn voor alle Europese burgers, 
ongeacht hun nationaliteit, leeftijd en kwalificaties. Het veelomvattende leerplan van de 
Europese Open Universiteit zou bestaan uit geschiedenis, doelstellingen, instellingen, beleid 
en mogelijke toekomst van de Europese Unie. De Universiteit zou een onderkomen kunnen 
vinden in de gebouwen van bestaande onderwijsinstellingen in samenwerking met de 
Commissie en zou één van de middelen zijn om de recente gezamenlijke verklaring over 
Communiceren over Europa in partnerschap in de praktijk te brengen. Zij zou tevens 
gebruik moeten maken van de modernste technologieën, zoals diverse vormen van e-learning 
en webinar, om het grootst mogelijke publiek te bereiken en aldus eenieder die dit wenst, in 
staat te stellen de cursussen te volgen.

Weinig Europese burgers zijn op de hoogte van de gemeenschappelijke doelstellingen en de 
uiteenlopende opvattingen van de Europese politieke partijen. Wanneer de politieke 
verschillen tussen de Europese partijen zichtbaar worden, kan de burgers helpen om zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende ideeën over de toekomst van Europa. Derhalve stelt 
uw rapporteur voor dat alle Europese partijen hun programma voor de verkiezingen van het 
Europees Parlement in 2009 zowel in een langere als kortere vorm bekendmaken om de 
diverse groepen in de samenleving te bereiken.
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