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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en aktiv dialog med medborgarna om EU
(2008/2224(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den gemensamma förklaringen ”Samarbete för kommunikation om 
Europa” som undertecknades den 22 oktober 2008,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Debattera EU: Bygga vidare på 
erfarenheterna från Plan D som i demokrati, dialog och debatt” av den 2 mars 2008 
(KOM(2008)0158),

– med beaktande av kommissionens meddelande om kommunikation om Europa med 
audiovisuella medier (SEK(2008)0506),

– med beaktande av kommissionens meddelande om att kommunicera om Europa via 
Internet och engagera medborgarna (SEK(2007)1742), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Samarbete för kommunikation om 
Europa” av den 3 oktober 2007 (KOM(2007)0569),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av 
den 12 december 2006 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för 
åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap1,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2006 om vitboken om EU:s 
kommunikationspolitik2,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Vitbok om EU:s kommunikationspolitik” 
av den 1 februari 2006 (KOM(2006)0035), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Kommissionens bidrag under och efter 
perioden av eftertanke: Plan D som i demokrati, dialog och debatt” av den 
13 oktober 2005 (KOM(2005)0494), 

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2005 om genomförandet av 
Europeiska unionens informations- och kommunikationsstrategi3, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från 
utskottet för konstitutionella frågor, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A6-.../2008), och av följande skäl:

                                               
1 EUT L 378, 27.12.2006, s. 32.
2 EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 369.
3 EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
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A. 53,4 procent av den irländska befolkningen röstade vid en folkomröstning mot en 
ratificering av Lissabonfördraget, efter att Frankrike och Nederländerna förkastat det 
konstitutionella fördraget. Människor med bristande kunskaper om EU-politiken eller 
fördragen är oftare emot dem. 

B. Eurobarometerundersökningen 69 visade att 52 procent av EU-medborgarna fortfarande 
uppenbarligen anser att hemlandets EU-medlemskap är en god sak och bara 14 procent 
anser motsatsen.

C. 2004 utsågs för första gången en särskild kommissionsledamot för 
kommunikationsstrategi, men man har ännu inte antagit någon kommunikationspolitik på 
grund av att det saknas en lämplig rättslig grund i fördragen.

1. Europaparlamentet erinrar om att ju lägre utbildad och mindre förmögen en 
EU-medborgare är, desto mer sannolikt är det att personen i fråga är emot ytterligare 
europeisk integration, vilket tyder på att Europatanken främst når fram till de välutbildade, 
välbärgade skikten i det europeiska samhället, trots alla tidigare ansträngningar. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga sin dialog till nya målgrupper 
genom att utarbeta kommunikationsplaner som kan få människor i småstäder och på 
glesbygden, arbetarklassen och pensionärer att engagera sig i EU-frågor. Parlamentet 
föreslår därför en tvåstegsstrategi för att stärka dialogen mellan EU och medborgarna, som 
innebär att man först informerar medborgarna och sedan främjar debatten med och bland 
dem.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att snarast fullborda ratificeringen av 
Lissabonfördraget, som ytterligare kommer att öka öppenheten i EU och medborgarnas 
delaktighet i beslutsprocessen. 

4. Europaparlamentet välkomnar ovan nämnda gemensamma förklaring om samarbete för 
kommunikation om Europa som innehåller tydliga mål för en förbättrad 
EU-kommunikation från Europaparlamentets, rådets, kommissionens och 
medlemsstaternas sida.

5. Europaparlamentet rekommenderar att programmen Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig och Comenius byggs ut för att även omfatta mindre välbärgade medborgare 
och främja deras rörlighet inom EU. Parlamentet påpekar att mindre välbärgade 
medborgare för närvarande inte har råd att delta i dessa program. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en gemensam ettårig studiekurs i 
skolorna om Europas historia efter 1945, den europeiska integrationens historia och EU:s 
funktion. Kursen bör utarbetas gemensamt av experter i medlemsstaterna och undervisas 
på frivillig basis på högstadie- och gymnasienivå på de 23 officiella språken, för att skapa 
grunden för en gemensam europeisk kunskap. 

7. Europaparlamentet anser att budgetmyndigheten ytterligare bör öka stödet till skolor, 
universitet och icke-statliga organisationer som stöder EU-studier och EU-kommunikation 
i medlemsstaterna.

8. Europaparlamentet föreslår att EU-institutionerna utarbetar ett nytt utbildningsprojekt som 
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man kallar det europeiska öppna universitetet, dvs. ett universitet som är öppet och fritt 
för EU-medborgare, oberoende av nationalitet, ålder eller kvalifikationer. Parlamentet 
föreslår att en omfattande läroplan (som innefattar EU:s historia, mål, institutioner, politik 
och framtid) utarbetas för projektet av ledande professorer i de 27 medlemsstaterna. 
Parlamentet föreslår att det europeiska öppna universitetet även använder sig av den 
senaste tekniken som exempelvis e-lärande och webbaserad undervisning vid sidan av 
traditionell undervisning, för att nå ut till så många som möjligt så att alla som vill kan 
delta i kurserna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom tjänstekontrakt garantera ett fullt 
redaktionellt oberoende och göra tv-program tillgängliga för allmänheten på alla de 23 
officiella språken, på samma sätt som Euronews tillhandahåller sina tjänster. Parlamentet 
anser att budgetmyndigheten bör avsätta nödvändiga resurser.

10. Europaparlamentet välkomnar initiativet EU Tube som med sina nästan 1,7 miljoner 
tittare är ett unikt verktyg för att informera unga Internetanvändare om EU-politiken. 
Parlamentet uppmanar även kommissionen att utarbeta riktlinjer för effektiva 
Internetkampanjer och låta andra EU-institutioner ta del av dessa riktlinjer.

11. Europaparlamentet välkomnar det ovan nämnda meddelandet från kommissionen om att 
kommunicera om Europa via Internet, där tydliga mål anges för att göra webbplatsen 
Europa till en serviceinriktad webb 2.0-webbplats. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att färdigställa den nya webbplatsen redan 2009 och anser att webbplatsen kan utgöra ett 
forum där medborgarna delar med sig av sina åsikter och deltar i opinionsundersökningar 
online. 

12. Europaparlamentet anser att EU-tjänstemännen ska uppmuntras att ge regelbundna 
intervjuer i media, eftersom det bidrar till att överbrygga kommunikationsklyftan mellan 
institutionerna och medborgarna och ge EU ett mänskligt ansikte.

13. Europaparlamentet anser att nätverket Europe direct är ett viktigt verktyg för att svara på 
medborgarnas frågor via e-post eller kostnadsfria telefonsamtal inom hela EU, och att 
detta är ett verktyg som man skulle kunna göra mer reklam för.

14. Europaparlamentet anser att EU-institutionerna bör ta initiativ till fler diskussioner om 
Europa och genast tillämpa de koncept i praktiken som fastställs i den gemensamma 
förklaringen om samarbete för kommunikation om Europa, den ovan nämnda vitboken om 
EU:s kommunikationspolitik och det ovan nämnda meddelandet om samarbete för 
kommunikation om Europa.

15. Europaparlamentet anser att EU-institutionerna och medlemsstaterna bör samordna sina 
kommunikationsstrategier och upprätta ett samarbete med det civila samhället för att 
utnyttja eventuella synergieffekter. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra mer reklam för samråden på Internet 
om EU-politik och EU-initiativ för att se till att alla intressenter, särskilt små och 
medelstora företag och lokala icke-statliga organisationer, deltar i debatten.

17. Europaparlamentet anser att ett klargörande av de politiska skillnaderna mellan EU:s 
politiska partier skulle hjälpa medborgarna att identifiera sig själva med och välja mellan 
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olika koncept för framtidens Europa, och föreslår att alla partier presenterar sina 
programförklaringar inför valet till Europaparlamentet 2009.

18. Europaparlamentet föreslår att kommissionen startar en webbplats där alla icke-statliga 
organisationer och enskilda privatpersoner kan dela med sig av sina erfarenheter från EU:s 
kommunikationsprojekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att på denna webbplats 
samla och publicera erfarenheter från personer som gynnats av den verksamhet som 
finansierats inom ramen för Plan D. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att starta lokala, mindre kampanjer om 
EU-kommunikation i samarbete med lokala icke-statliga organisationer, i stället för dyra 
och ineffektiva kampanjer som omfattar hela Europa. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att sprida den bästa praxis som har framkommit genom sådana kampanjer.

 20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bättre utnyttja det audiovisuella material 
om Europa som finns tillgängligt via satellit genom att upprätta förbindelser med lokala 
tv-kanaler och icke-kommersiella medier som är intresserade av att få tillgång till sådant 
material för utsändning, i syfte att nå en bredare publik.

21. Europaparlamentet anser att EU-institutionerna bör integrera slutsatserna från de lokala 
debatter som anordnats inom ramen för Plan D i sin politik och ta hänsyn till de 
förväntningar som medborgare har på EU när ny lagstiftning antas. 

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, ministerrådet, domstolen, revisionsrätten, Regionkommittén, Ekonomiska 
och sociala kommittén samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Europa är den gamla kontinenten för alla med förfäder som en gång i tiden lämnade Europa 
för att finna en fristad eller en bättre framtid på annat håll. Europa är hoppets kontinent för 
alla som kommer hit från fattigdom och förtryck. Europa är ett löfte för européer som bor på 
Balkan eller i Östeuropa och som tror att en anslutning till Europeiska unionen kommer att ge 
dem tillträde till de privilegierades klubb. Och Europa är Europeiska unionen, alliansen 
mellan 27 medlemsstater, vars medborgare sällan delar de utanförståendes optimistiska 
illusioner om EU – medborgare som ofta ifrågasätter eller till och med förnekar fördelarna 
med unionen. De professionella EU-informatörerna gör sitt bästa för att sprida kunskap om 
frukterna av den europeiska integrationen, men deras insatser liknar ofta mer en föreläsning 
än en dialog med medborgarna. Därför uppmanar föredraganden EU-institutionerna att inleda 
en aktiv dialog med medborgarna där dessa – vanliga medborgare, företrädare för icke-statliga 
organisationer, journalister och mediearbetare – kan tala om för oss hur de skulle förmedla 
fördelarna med den europeiska integrationen. Föredraganden har arrangerat konferenser med 
företrädare för frivilligorganisationer, miljöaktivister och journalister i Ungern, och även 
inhämtat deras rekommendationer via e-post. En av dessa konferenser ägde rum i Budapest 
med över hundra aktiva deltagare, de övriga hölls i Miskolc och Békéscsaba. Föredragandens 
tid och kapacitet räcker inte till för att organisera sådana konferenser i alla medlemsstater men 
det skulle vara till stor nytta om det gjordes i framtiden. 

De som är engagerade i eller studerar EU-frågor känner oftast till och förstår vad europeisk 
integration betyder. Eurobarometerns enkäter visar dock att ju lägre utbildade och mindre 
välbärgade medborgarna är, desto troligare är det att de är emot en fortsatt europeisk 
integration. Europatanken når framför allt fram till det välutbildade och välmående skiktet i 
det europeiska samhället. De mindre välutbildade och välmående medborgarna får inte 
särskilt mycket information om EU-politiken. Informationen är dessutom främst inriktad på 
studerande och unga yrkesarbetande. Därför uppmanar föredraganden kommissionen att 
utvidga sin dialog till nya målgrupper genom att utforma kommunikationsplaner som är 
inriktade på andra än eliten och därigenom engagera människor i småstäder och på 
glesbygden, arbetarklassen och pensionärerna i EU-frågor. Det räcker inte med att ha 
kommunikationsplaner för eliten och studenterna – människor på landsbygden, 
industriarbetare och pensionärer måste också nås. 

Tv-utsändningar hör till ett av de allra viktigaste verktygen för att nå ut till vanliga 
medborgare. Därför uppmanar föredraganden kommissionen att göra tv-program om EU-
frågor tillgängliga för allmänheten på samtliga 23 officiella språk via tjänsteavtal som 
garanterar fullt redaktionellt oberoende. Detta skulle bidra till att öka andelen nyheter med
EU-anknytning i medierna, som för närvarande ligger på 10 procent i medlemsstaterna och 
som till och med är lägre än andelen USA-relaterade nyheter. Eftersom våra journalister inte 
är vare sig sämre eller mindre begåvade än de amerikanska skulle en sådan tv-kanal, 
eventuellt Euronews, kunna nå samma inflytande och samma professionella klass och 
popularitet som CNN. Det är också oacceptabelt att EU-finansierade Euronews inte sänder på 
alla officiella språk i medlemsstaterna. Kommissionen bör hitta finansieringskällor för sådana 
ändamål. Euronews måste också inse – och visa i sina program – att Europa inte endast utgörs 
av några få stora västeuropeiska länder: Finland, Ungern eller Bulgarien tillhör också vårt 
gemensamma Europa. 

Unga och välutbildade personer kan framför allt nås via Internet. I meddelandet 
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”Kommunicera om Europa via Internet – Engagera medborgarna” finns en tydligt angiven 
målsättning om att förvandla EU:s webbplats till en tjänsteinriktad webbplats enligt webb 
2.0-mönster, som ger feedback om medborgarnas åsikter och där det finns utrymme för en 
aktiv dialog. Den nya webbplatsen bör öppnas före 2009 års val till Europaparlamentet för att 
verkligen effektivt kunna informera medborgarna om EU-frågor. EU Tube är också ett 
intressant projekt, som dock har färre än 8 000 prenumeranter och ganska få besökare jämfört 
med YouTube-programmen. Det måste alltså förbättras för att nå fler tittare.

Europa har en gemensam historia, men den lärs ut och förstås på olika sätt i medlemsstaterna, 
och skiljer sig till och med åt i vissa regioner. Föredraganden föreslår därför att man utarbetar 
en gemensam europeisk kursplan på de 23 officiella språken om Europas historia efter 1945 
som ska användas till en ettårig utbildning på högstadie- och gymnasienivå och utvecklas i 
samförstånd mellan medlemsstaternas experter. Den borde också täcka Europeiska unionens 
historia och arbetssätt, inbegripet medborgarnas rättigheter. Kursplanen skulle kunna antas 
frivilligt av medlemsstaterna för att lägga grunden till en gemensam Europakunskap i 
gymnasieskolorna. Föredraganden välkomnar också tanken att öppna ett museum för 
europeisk historia i Bryssel, intill Europaparlamentets byggnad. Föredraganden välkomnar 
den idé som lanserats av en ungersk professor och följer hans råd och föreslår ett öppet 
Europauniversitet. Detta bör vara öppet och kostnadsfritt för alla EU-medborgare oberoende 
av nationalitet, ålder och kvalifikationer. I den omfattande kursplanen för det öppna 
europeiska universitetet bör Europeiska unionens historia, mål, institutioner, politik och 
möjliga framtid ingå. Universitet skulle kunna arbeta i befintliga utbildningsinstitutioners 
lokaler i samarbete med kommissionen och vara ett av sätten att tillämpa den nya 
gemensamma förklaringen om samarbete för kommunikation om Europa. Det vore 
också bra om de mest utvecklade teknikerna, exempelvis olika former av e-lärande och 
seminarier på webben, utnyttjades för att nå ut till så många som möjligt, och därmed skulle 
alla som vill kunna delta i kurserna. 

Få EU-medborgare känner till vilka gemensamma mål och skilda ståndpunkter de politiska 
partierna har på EU-nivå. Om de politiska skillnaderna mellan EU:s partier blir synliga kan 
det bli lättare för medborgarna att identifiera sig själva med olika tankar om EU:s framtid. 
Därför föreslår föredraganden att alla EU:s partier ska presentera sina programförklaringar 
inför valet till Europaparlamentet 2009 i både en längre och en kortare form för att nå ut till 
olika samhällsskikt.


