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Συµµετοχή των πολιτών στη συζήτηση για την Ευρώπη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ‘ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΣΜΑ’
Μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει και έχει επωµιστεί
µια σειρά από καθήκοντα που άπτονται πολλαπλώς της ζωής των πολιτών. Η επικοινωνία
όµως της Ευρώπης µε τους πολίτες της δεν έχει συντονίσει το βήµα της µε την εξέλιξη αυτή.
Όλοι δεχόµαστε ότι υπάρχει χάσµα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Σε
δηµοσκοπήσεις του ευρωβαροµέτρου τα τελευταία χρόνια, πολλοί από τους ερωτηθέντες
έχουν πει ότι γνωρίζουν λίγα για την ΕΕ και έχουν την αίσθηση ότι σχεδόν δεν έχουν λόγο
στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ενηµέρωση και η επικοινωνία είναι
ουσιαστικής σηµασίας σε µια υγιή δηµοκρατία και λειτουργούν αµφίδροµα. Η δηµοκρατία
τότε µόνο ευηµερεί όταν οι πολίτες γνωρίζουν τι συµβαίνει και είναι να θέση να συµµετέχουν
πλήρως.
Η ενηµέρωση ποτέ δεν µπορεί να διαχωριστεί από την πληροφορία που µεταδίδεται. Οι
πολίτες περιµένουν από την Ευρώπη ευηµερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια απέναντι στην
παγκοσµιοποίηση. Εποµένως, για κάθε επικοινωνιακή πολιτική, έχει ουσιαστική σηµασία να
εκπονείται από την ΕΕ ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα δράσης, πράγµα όµως που από µόνο
του δεν είναι αρκετό.
Πέρυσι, η Επιτροπή χάραξε ένα σχέδιο δράσης όπου απαριθµούνται λεπτοµερώς τα ειδικά
µέτρα που θα λάβει για να βελτιώσει τον τρόπο επικοινωνίας της µε τους πολίτες1. Μεταξύ
των µέτρων περιλαµβάνονται π.χ. η ενίσχυση των γραφείων αντιπροσωπείας της Επιτροπής,
η βελτίωση του εσωτερικού συντονισµού και σχεδιασµού, η δουλειά σε θέµατα γλώσσας και
παρουσίασης εγγράφων, περισσότερα σηµεία πρόσβασης για τους πολίτες.
Η Επιτροπή δροµολόγησε επίσης το σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια
συζήτηση2, µέσω του οποίου θα εµπλακούν οι πολίτες σε µια ευρεία συζήτηση για την
Ευρωπαϊκή Ένωση – γιατί υπάρχει, προς τα πού βαδίζει και τι θα έπρεπε να κάνει.
Οι πρωτοβουλίες όµως αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε µόνο θα επιτύχουν εάν µπουν
στο παιγνίδι πολύ περισσότερες δυνάµεις. Μια εταιρικού τύπου προσέγγιση θα είναι
ουσιαστικής σηµασίας. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την εµπλοκή όλων των κεντρικών
παικτών των άλλων θεσµικών οργάνων της ΕΕ· των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
αρχών στα κράτη µέλη· των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων· της κοινωνίας των πολιτών.
Ο κύριος σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι να ανοιχτεί ένας δρόµος και να κληθούν όλοι οι
παίκτες να καταθέσουν τις ιδέες τους για το πώς µπορούµε καλύτερα να συνεργαστούµε για
τη γεφύρωση του χάσµατος. Θα διαµορφωθεί έτσι µια ατζέντα που θα κοιτάζει µπροστά
ώστε, µέσω βελτιωµένης επικοινωνίας, να ενισχυθεί ο δηµόσιος διάλογος στην Ευρώπη.3
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Σχέδιο δράσης: SEC (2005) 985 τελικό, 20 Ιουλίου 2005
Σχέδιο ∆: COM (2005) 494 τελικό, 13 Οκτωβρίου 2005
Κατά την εκπόνηση της Λευκής Βίβλου, η Επιτροπή έλαβε δεόντως υπόψη τις συστάσεις που
περιέχονται στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Implementation of the European Union’s
Information and Communication Strategy (Έκθεση Herrero, (2004/2238(INI))·συνεκτίµησε επίσης
πολύτιµα δεδοµένα προερχόµενα από δηµόσια γεγονότα και ατοµικές συµβολές εµπειρογνωµόνων και
λοιπών ενδιαφεροµένων.Στις 8 Νοεµβρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
διοργάνωσε φόρουµ ενδιαφεροµένων µε θέµα “Bridging the Gap” (να γεφυρώσουµε το χάσµα)

2

EL

Η ατζέντα θα υπερβεί το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου δράσης της Επιτροπής, αφού
επιδιώκει να εµπλέξει όλα τα επίπεδα διοίκησης και φορέων στα κράτη µέλη και έχει
µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
Η Λευκή Βίβλος καλεί σε ζωντανή και ανοικτή συζήτηση. Στο µέρος Ι εκτίθεται το όραµα
της Επιτροπής για µια επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ. Το µέρος ΙΙ προσδιορίζει τα
νευραλγικά πεδία διαβούλευσης και µελλοντικής δράσης.
Πώς θα προχωρήσει η διαβούλευση
Στη Λευκή Βίβλο, τα πεδία για τα οποία η Επιτροπή ζητάει απόψεις και κάνει υποδείξεις
παρατίθενται µέσα σε πλαίσια.
• Το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και άλλα κοινοτικά θεσµικά όργανα και φορείς καλούνται
να ανταποκριθούν στην παρούσα Λευκή Βίβλο µέσω των συνήθων θεσµικών διαύλων
επικοινωνίας.
• Οι ευρωπαίοι πολίτες και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται καλούνται να ανταποκριθούν µέσω
του πολυγλωσσικού ιστότοπου που δηµιουργήθηκε γι αυτόν ακριβώς το σκοπό
http:/europa.eu.int/comm/communication_white_paper ή να απευθύνουν τις απόψεις
τους στην ταχυδροµική διεύθυνση White Paper Consultation - European Commission Directorate General Communication - B-1049 Brussels – Belgium.
• Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ, θα διοργανώσει επίσης σειρά
φόρουµ συζητήσεων όπου θα καλούνται να συµµετέχουν ειδικές οµάδες ενδιαφερόντων
(ΜΚΟ, επιχειρηµατικοί οργανισµοί και άλλοι φορείς συµφερόντων).
• Μια ειδική σειρά σφυγµοµετρήσεων του ευρωβαροµέτρου θα δροµολογηθεί την άνοιξη
του 2006 ώστε να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά δεδοµένα προς ανάλυση.
Οι διαβουλεύσεις θα διαρκέσουν έξι µήνες. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα συνοψίσει τις
απαντήσεις και θα καταλήξει σε συµπεράσµατα µε την προοπτική να προτείνει σχέδια
δράσης για κάθε πεδίο εργασίας.

(http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/index_en.asp)]. Στις 25 Νοεµβρίου, η Επιτροπή των
Περιφερειών σε ολοµέλεια συζήτησε τα καίρια µηνύµατα της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής.
Λεπτοµερείς προτάσεις και υποδείξεις που έγιναν δεκτές κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο θα
επανεξεταστούν στη συνέχεια των διαβουλεύσεων για τη Λευκή Βίβλο.
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ΜΕΡΟΣ I
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘ’ΕΑΥΤΗΝ
Το επικοινωνιακό χάσµα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της δεν είναι
καινούργιο και αποτελεί θέµα συζήτησης σε κύκλους της ΕΕ τουλάχιστον από τότε που
έγιναν τα δηµοψηφίσµατα τα οποία προηγήθηκαν της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992.
Τα τελευταία χρόνια, όλα τα θεσµικά όργανα της ΕΕ έχουν προσδώσει νέο βάρος στην
επικοινωνιακή δουλειά. Εντούτοις, γενική είναι η αντίληψη ότι χρειάζεται να γίνουν
περισσότερα. Η επικοινωνία παραήταν ως σήµερα "υπόθεση των Βρυξελλών", µε την έννοια
ότι κύριο µέληµά της ήταν να εξηγεί στον κόσµο τι είναι η ΕΕ και να προσέχει λιγότερο όχι
µόνο τι έλεγαν οι άνθρωποι αλλά και το πώς οι απόψεις τους τροφοδοτούσαν τις πολιτικές
διεργασίες. Μολονότι οι µηχανισµοί διαβούλευσης έχουν γίνουν τρέχουσα πρακτική,
περιορίζονται σε ειδικές πρωτοβουλίες, ενώ οι πολίτες συχνά έχουν την εντύπωση ότι τα
κανάλια µέσω των οποίων µπορούν να παίρνουν µέρος στη συζήτηση είναι περιορισµένα ή
απροσπέλαστα. Η θεσµική επικοινωνία, µολονότι ουσιαστική και σταθερά βελτιούµενη,
σαφώς δεν ήταν αρκετή για να γεφυρώσει το χάσµα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συνεπώς µια εντελώς καινούργια προσέγγιση -- την
αποφασιστική µετάβαση από τον επικοινωνιακό µονόδροµο στον ενισχυµένο διάλογο, από τη
θεσµοκεντρική επικοινωνία σε µια επικοινωνία που θα έχει ως επίκεντρο τους πολίτες, από τη
βρυξελλοκεντρική επικοινωνία στην αποκεντρωµένη επικοινωνία. Πιστεύουµε ότι η
επικοινωνία θα πρέπει να αποτελέσει µια αυτοτελή πολιτική της ΕΕ, στην υπηρεσία των
πολιτών. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε αυθεντικό διάλογο µεταξύ πολιτών και
κέντρων λήψης των αποφάσεων και σε ζωντανές πολιτικές συζητήσεις µεταξύ των ίδιων των
πολιτών. Πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώµατα πρέπει να έχουν το δικαίωµα της ισότιµης
και πλήρους ενηµέρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι πεπεισµένοι ότι οι απόψεις
και ανησυχίες που εκφράζουν φτάνουν µέχρι τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και συνεκτιµώνται.
Τα κράτη µέλη έχουν εδώ ειδικό ρόλο να διαδραµατίσουν, από τη στιγµή που η υποστήριξη
των λαών για την ευρωπαϊκή υπόθεση είναι ζήτηµα κοινού συµφέροντος.
2. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ – Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ
Στη σηµερινή Ευρώπη, οι πολίτες ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα κυρίως σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν σήµερα πολιτικά δικαιώµατα µε ευρωπαϊκή διάσταση, όπως η
συµµετοχή στην εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντούτοις, η ενηµέρωση των
πολιτών για την πολιτική γενικότερα και για πολιτικά ζητήµατα ειδικότερα γίνεται σε µεγάλο
βαθµό µέσα από τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα καθώς και τα µέσα ενηµέρωσης σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για πολιτικές διακηρύξεις
των κοµµάτων που πραγµατεύονται εθνικά, περιφερειακά και τοπικά ζητήµατα, τα οποία και
συζητούν κυρίως σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
Με λίγα λόγια, η δηµόσια σφαίρα εντός της οποίας διαδραµατίζεται η πολιτική ζωή στην
Ευρώπη είναι σε µεγάλο βαθµό η εθνική σφαίρα. Στον βαθµό που ζητήµατα ευρωπαϊκής
εµβέλειας εµφανίζονται στην ηµερήσια διάταξη, οι περισσότεροι πολίτες τα βλέπουν από
εθνική σκοπιά. Τα ΜΜΕ εξακολουθούν να είναι κυρίως εθνικά, εν µέρει λόγω γλωσσικών
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φραγµών· λίγοι είναι οι “τόποι” συνάντησης όπου ευρωπαίοι πολίτες από διάφορα κράτη
µέλη µπορούν να γνωριστούν καλύτερα και να συζητήσουν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.
Όµως, πολλές από τις πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών
στην ΕΕ λαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κόσµος νιώθει να βρίσκεται µακριά από τις
αποφάσεις αυτές, από τις διεργασίες λήψης των αποφάσεων και από τους ευρωπαϊκούς
θεσµούς. Υπάρχει µια αίσθηση αποξένωσης από τις ،Βρυξέλλες’, αίσθηση η οποία
αντικατοπτρίζει εν µέρει την απογοήτευση από την πολιτική γενικότερα. Ένας λόγος γι αυτό
είναι οι ανεπαρκείς διαστάσεις της ευρωπαϊκής δηµόσιας σφαίρας µέσα στην οποία να
µπορέσει να αναπτυχθεί ο ευρωπαϊκός δηµόσιος διάλογος. Οι πολίτες µολονότι εκλέγουν τα
µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αισθάνονται συχνά ότι η γνώµη τους πάνω σε
ευρωπαϊκά ζητήµατα ελάχιστα µπορεί να ακουστεί και ότι δεν υπάρχει κάποιο βήµα διαλόγου
µέσα στο οποίο να µπορούν να συζητούν ευρωπαϊκά θέµατα. Μια πανευρωπαϊκή πολιτική
κουλτούρα, µε πανευρωπαϊκές πολιτικές οµάδες και θεµέλια βρίσκεται ακόµη υπό
διαµόρφωση.
Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης να βρει τη θέση της στις ،δηµόσιες σφαίρες’ που υπάρχουν σε
επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό· ο δηµόσιος διάλογος µεταξύ κρατών µελών πρέπει
να βαθύνει. Η ευθύνη αυτή ανήκει πρωταρχικά στις δηµόσιες αρχές των κρατών µελών· ενώ
ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού είναι
να συµβουλεύονται και να ενηµερώνουν τους πολίτες σχετικά µε την πολιτική στη δηµόσια
σφαίρα -- συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών που ασκούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
έχουν αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων -- και να στήσουν βήµατα δηµόσιου
διαλόγου ώστε η συζήτηση να αποκτήσει σάρκα και οστά.
Υπάρχει επίσης ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στον
εθνικό διάλογο. Οι πολίτες διαισθάνονται ότι κάτι λείπει από έναν εθνικό διάλογο ο οποίος
αγνοεί πτυχές της δηµόσιας πολιτικής που τους αφορούν άµεσα. Μακράν του να
αντιµετωπίζεται ανταγωνιστικά, µια αναβαθµισµένη αναγνώριση της ευρωπαϊκής διάστασης
στο εθνικό πολιτικό επίπεδο µόνο να προσθέσει µπορεί στην αξιοπιστία του.
Για τους παραπάνω λόγους, οι εθνικές δηµόσιες αρχές, η κοινωνία των πολιτών, και τα
θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεργαστούν ώστε η Ευρώπη να
διαµορφώσει και να αποκτήσει θέση στη δηµόσια σφαίρα.

ΜΕΡΟΣ II
∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η ατζέντα
Η Επιτροπή έχει εντοπίσει πέντε πεδία δράσης σε συνεργασία µε τα άλλα θεσµικά όργανα της
ΕΕ, τα κράτη µέλη και την κοινωνία των πολιτών. Ο κατάλογος µε τα πέντε πεδία δράσης δεν
είναι οριστικός και αµετάκλητος· θα διευρύνεται όσο εξελίσσονται τόσο η κοινωνία όσο και
οι τεχνολογίες.
Τα πέντε πεδία δράσης συνοδεύονται και από άλλα ενδεχοµένως σηµεία που µπορούν να
υπεισέλθουν στη συζήτηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
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1.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΡΧΩΝ

Το δικαίωµα στην ενηµέρωση και την ελευθερία της έκφρασης αποτελεί τον πυρήνα της
δηµοκρατίας στην Ευρώπη. Αναφορά στις αρχές αυτές γίνεται στη συνθήκη ΕΕ και στον
ευρωπαϊκό χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων4. Οι αρχές αυτές πρέπει να αποτελούν την
αφετηρία σε µια διεργασία που αποσκοπεί στον προσδιορισµό κοινών αρχών και κοινού
οράµατος για µια επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ.
Στον πυρήνα της επικοινωνίας βρίσκονται επίσης και άλλες αρχές:
• Κάλυψη. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενηµέρωση και µάλιστα στη
γλώσσα τους για ζητήµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος. Αυτό σηµαίνει πλατιά ενηµέρωση µε
πολλούς τρόπους, µεταξύ των οποίων τα ΜΜΕ και νέες τεχνολογίες όπως το Ίντερνετ.
Σηµαίνει επίσης ότι όλοι οι άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώµατα σε όλες τις χώρες
της ΕΕ πρέπει να βοηθούνται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να µπορούν να έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες και να τις χρησιµοποιούν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για
άτοµα που ανήκουν σε µειονότητες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και άλλες οµάδες που
συστηµατικά αποκλείονται από τη συµµετοχή στη δηµόσια σφαίρα.
• Πολυµορφία. Οι ευρωπαίοι πολίτες προέρχονται από πολλά και διάφορα κοινωνικά και
πολιτισµικά περιβάλλοντα και είναι φορείς πολιτικών απόψεων ευρύτατου φάσµατος. Στο
πλαίσιο του δηµόσιου διαλόγου, η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να σέβεται όλες
τις απόψεις.
• Συµµετοχή. Οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν γνώµη, να ακούγονται
και να τους παρέχεται η ευκαιρία διαλόγου µε τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Σε
επίπεδο ΕΕ, όπου υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος αποµάκρυνσης των θεσµικών οργάνων από
τους πολίτες, η αρχή αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία.
Καθορισµός κοινών αρχών: προς ποια κατεύθυνση;
Οι κοινές αρχές και οι κανόνες που θα πρέπει να διέπουν το ενηµερωτικό και κοινωνικό έργο
σε ζητήµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα πρέπει να τηρούνται σε ένα έγγραφο-πλαίσιο –
π.χ. έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη ή Κώδικα δεοντολογίας για την επικοινωνία. Σκοπός είναι να
δεσµευτούν όλοι οι συντελεστές (θεσµικά όργανα της ΕΕ, εθνικές κυβερνήσεις, τοπική
αυτοδιοίκηση κάθε βαθµού, µη κυβερνητικοί οργανισµοί) σε µια κοινή δέσµευση τήρησης
των αρχών αυτών ως εγγύηση ότι η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ εξυπηρετεί τα
συµφέροντα των πολιτών. Η δέσµευση αυτή θα είναι εθελοντική.
Η Επιτροπή θα εγκαινιάσει ένα ειδικό διαδικτυακό φόρουµ πολιτών µέσω του οποίου να
ακουστούν απόψεις όχι µόνο για το κατά πόσον είναι ευκταίο το ως άνω έγγραφο-πλαίσιο
4
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Το άρθρο 11 του χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης λέει:
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την
ελευθερία γνώµης και την ελευθερία λήψης ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάµειξη
δηµοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.
Η ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές.»
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αλλά και για το περιεχόµενό του. Το φόρουµ θα διαρκέσει έξι µήνες, ενώ παράλληλα θα
γίνονται συναντήσεις µε ενδιαφερόµενα µέρη. Θα διοργανωθούν επίσης δηµόσιες
συζητήσεις, και τα κράτη µέλη της ΕΕ θα κληθούν να προωθήσουν τη συζήτηση και τη
διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο. Ο εν λόγω ιστότοπος θα ενηµερώνεται σε τακτική βάση
σχετικά µε τα τεκταινόµενα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Με τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της
διαβούλευσης και εν συνεχεία θα κρίνει κατά πόσον χρειάζεται να προταθεί ένας Χάρτης ή
ένας Κώδικας δεοντολογίας ή άλλο µέσο.

2.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για να έχει επιτυχία, η όποια επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να εστιάζει στις ανάγκες
των πολιτών· κατά συνέπεια, πρέπει να τους παρέχει τα εργαλεία και τις διευκολύνσεις -δηµόσια βήµατα διαλόγου και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας -- που θα εξασφαλίζουν σε
όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους πρόσβαση στην ενηµέρωση και την ευκαιρία να
ακούγεται η φωνή τους.
Η µελλοντική δράση στο πεδίο αυτό πρέπει να έχει τρεις κύριους στόχους:
• Να βελτιωθεί η αγωγή του πολίτη.
Η αγωγή του πολίτη – µέληµα κυρίως των
κρατών µελών -- έχει νευραλγική σηµασία προκειµένου για την άσκηση πολιτικών και
αστικών δικαιωµάτων των πολιτών και για τη δραστηριοποίησή τους στη δηµόσια σφαίρα.
Η αγωγή του πολίτη δεν πρέπει να περιορίζεται στη σχολική διδασκαλία γύρω από τα
θεσµικά όργανα και τις πολιτικές της ΕΕ. Πρέπει να βοηθάει τους πολίτες όλων των
ηλικιών να χρησιµοποιούν εργαλεία σαν το Ίντερνετ ώστε να έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες που αφορούν την πολιτική στη δηµόσια σφαίρα και να προσχωρούν στον
διάλογο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για άτοµα που ανήκουν σε µειονότητες, άτοµα µε
ειδικές ανάγκες ή άλλες οµάδες ατόµων που διαφορετικά θα αποκλείονταν από τη δηµόσια
σφαίρα.
Τα προγράµµατα της ΕΕ µπορεί να έχουν άµεση χρησιµότητα ως προς τη στήριξη της
ευρωπαϊκής διάστασης. Προγράµµατα όπως Leonardo da Vinci, Socrates, Erasmus, Youth
in Action κ.λπ. προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε χιλιάδες
σπουδαστές και άλλους νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με τα προγράµµατα της
τεχνολογίας της πληροφορίας επιδιώκεται σµίκρυνση της “ψηφιακής απόστασης” και
αντιµετώπιση του αποκλεισµού.
• Να συνδεθούν οι πολίτες µεταξύ τους. Νέα βήµατα δηµόσιου διαλόγου επί ζητηµάτων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος είναι απαραίτητα για την οικοδόµηση αµοιβαίας
εµπιστοσύνης, σεβασµού και προθυµίας για συνεργασία µε σκοπό την επίτευξη κοινών
στόχων. Ενώ οι τεχνολογίες της επικοινωνίας έχουν προφανή σηµασία, οι ζωντανές
συναντήσεις πρόσωπο µε πρόσωπο εξακολουθούν να έχουν καθοριστική σηµασία.
Πρωτοβουλίες όπως Σχέδιο ∆, Νεολαία εν δράσει και Κουλτούρα έχουν δείξει ότι η ΕΕ
µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία νέων “τόπων” συνάντησης για τις ανάγκες της
δηµόσιας συζήτησης µε τη συµµετοχή των πολιτών.
• Η έγκριση του προτεινόµενου προγράµµατος Πολίτες για την Ευρώπη θα ανοίξει νέο
δρόµο που θα συνδέει τους πολίτες και θα αναβαθµίσει τον ρόλο τους στην ευρωπαϊκή
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διακυβέρνηση. Το πρόγραµµα φιλοδοξεί επίσης να συµβάλει ώστε πανευρωπαϊκοί φορείς
της κοινωνίας των πολιτών να δροµολογούν και να διαχειρίζονται υπερεθνικά έργα που
προάγουν την ενεργό συµµετοχή του πολίτη και να διοργανώνουν δηµόσιες συζητήσεις µε
θέµα την Ευρώπη.
Υπάρχουν και άλλα που µπορούν να γίνουν ώστε να αξιοποιηθεί το δυναµικό αρκετών
προγραµµάτων της ΕΕ που είτε ήδη υπάρχουν είτε σχεδιάζονται και αποβλέπουν σε
κινητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και στη µεταξύ τους σύνδεση. Η Επιτροπή θα
µπορούσε να επιλέξει από την παρακαταθήκη των υπαρχόντων προγραµµάτων µε
προοπτική τον εντοπισµό και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. ∆ιδάγµατα µπορούν
π.χ. να αντληθούν από την επιτυχή εµπειρία του Erasmus· µε τα χρόνια, στο πλαίσιο του
προγράµµατος αυτού αναπτύχθηκε ένα δίκτυο που συνδέει 150 000 σπουδαστές από όλα
τα κράτη µέλη. Οι δικτυακοί τους τόποι χρησιµεύουν ως πλατφόρµα δηµοσιοποίησης
δραστηριοτήτων, διοργάνωσης συζητήσεων πρόσωπο µε πρόσωπο και συµµετοχής σε
ευρείας κλίµακας δηµόσιες συζητήσεις επί ευρωπαϊκών θεµάτων.
• Σύνδεση πολιτών και δηµόσιων θεσµών.
Μια σωστή αµφίδροµη επικοινωνία
µεταξύ πολιτών και θεσµών έχει ουσιαστική σηµασία σε µια υγιή δηµοκρατία. Η ώθηση
που δίδεται σήµερα ώστε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να γίνουν πιο επικοινωνιακά,
ανοιχτά και προσπελάσιµα πρέπει να συνεχιστεί. Το ίδιο ισχύει και για θεσµούς εθνικής,
περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας. Η γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στην Ευρώπη
και στους πολίτες της σηµαίνει δηµιουργία και διατήρηση δεσµών ανάµεσα στους πολίτες
και τις δηµόσιες αρχές σε όλη τη διαδροµή από το τοπικό µέχρι το ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ σηµειώνουν εδώ σηµαντικά βήµατα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι πρωταθλητής στη διαφάνεια, και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης
συµφωνήθηκε ότι οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου θα πρέπει να είναι ανοιχτές προκειµένου
για την έκδοση νοµοθετηµάτων για τα οποία απαιτείται και η έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Στο σχέδιο δράσης του 2005 Commission Action Plan on Communicating
Europe5 (σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά µε την προβολή της Ευρώπης προς τους
πολίτες) υπογραµµίζεται πόσο σηµαντικό είναι να ακούγονται οι πολίτες και τονίζεται ότι η
ίδια η Επιτροπή έχει σκοπό να αναλάβει δράση ώστε «να θέσει τάξη στα του οίκου της» ως
προς αυτό το θέµα. Η Επιτροπή έχει ήδη πραγµατοποιήσει άλµατα στον τρόπο µε τον οποίο
συζητάει όταν πρόκειται για µείζονες πρωτοβουλίες, και έχει καθιερώσει αφενός ελάχιστα
πρότυπα διαβουλεύσεων και αφετέρου τη δική της European Transparency Initiative6
(ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια). Επιπλέον, υπάρχει ανανεωµένο ενδιαφέρον
σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος των πολιτών να επικοινωνούν στη γλώσσα τους µε
τους θεσµούς. Η πολυγλωσσία αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα της νοµιµότητας, της
διαφάνειας και της δηµοκρατίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

5
6
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Σχέδιο δράσης: SEC (2005) 985 τελικό, 20 Ιουλίου 2005
European Transparency Initiative SEC (2005)1300/6, 9 Νοεµβρίου 2005
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Πώς θα φτάσουµε στον πολίτη
• Η αγωγή του πολίτη είναι µέληµα των κρατών µελών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η
ΕΕ µπορεί όµως να συµβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να διευκολύνει
την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών εργαλείων ώστε να απηχείται αποτελεσµατικότερα η
ευρωπαϊκή διάσταση. Θα µπορούσε να ζητηθεί από τα κράτη µέλη να αναζητήσουν
βέλτιστους τρόπους προσέγγισης των ευρωπαίων εκπαιδευτικών του αντικειµένου, π.χ.
µέσω ενός δικτύου, ενός ειδικού προγράµµατος εντός των υπαρχουσών δοµών, όπως το
Κολλέγιο της Ευρώπης, ή µέσα σε νέες δοµές µε προοπτική την ανταλλαγή ιδεών αφενός
σχετικά µε καινοτόµες προσεγγίσεις της αγωγής του πολίτη και αφετέρου για την
απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
• Ένα ακόµη σπουδαίο έργο που µπορούν να αναπτύξουν τα κράτη µέλη είναι η µετατροπή
των βιβλιοθηκών σε ψηφιακώς συνδεδεµένες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες οι οποίες θα
λειτουργούν ως κέντρα πληροφόρησης και µάθησης, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν
ελεύθερη πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και στη σχετική ενηµέρωση.
• Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να συνεργαστούν σε µια κοινή προσπάθεια καθιέρωσης
νέων "τόπων" συνάντησης για τους Ευρωπαίους, ανοιχτών στους πολίτες χωρίς καµία
απολύτως διάκριση, όπου θα φιλοξενούνται πολιτιστικά και πολιτικά γεγονότα
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
• Θεσµικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ θα µπορούσαν να συνεργαστούν για τις ανάγκες
συντονισµού, βελτίωσης και επέκτασης των προγραµµάτων που απευθύνονται στους
επισκέπτες.
• Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να µελετήσουν το ενδεχόµενο να συµπληρώνονται οι
ιστότοποι της ΕΕ από διαδικτυακά φόρουµ - ‘εικονικοί “τόποι” συνάντησης’ – µε
συνδέσµους προς εξωτερικές ενηµερωτικές πηγές.
• Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για καλύτερη
σύνδεση µε τους πολίτες. Τα ελάχιστα πρότυπα διαβούλευσης της Επιτροπής θα µπορούσαν
να επανεξεταστούν ώστε να εξασφαλιστεί µια πιο ισορροπηµένη εκπροσώπηση των
οµάδων ενδιαφερόντων και µια πιο αποτελεσµατική παρακολούθηση.
• Τα τρία κύρια θεσµικά όργανα θα µπορούσαν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόµενο
διοργάνωσης κοινών ανοιχτών συζητήσεων που θα συµπληρώνουν τις ανοικτές
συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντλώντας θέµατα από τους πολίτες ή από
τους δηµοσιογράφους.
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3.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Τα ΜΜΕ είναι κεντρικοί παίκτες σε κάθε επικοινωνιακή πολιτική της Ευρώπης.
Τα τελευταία χρόνια, όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα έχουν καταβάλει σηµαντικές
προσπάθειες για να βελτιώσουν τον τρόπο αµφίδροµης επικοινωνίας µε τα ΜΜΕ. Με πάνω
χίλιους δηµοσιογράφους διαπιστευµένους στις Βρυξέλλες, διατίθενται τώρα νέα µέσα ώστε ο
Τύπος να ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο για αποφάσεις καίριας σηµασίας. Εκ µέρους
των τριών κύριων θεσµικών οργάνων, η Ευρώπη µέσω δορυφόρου παρέχει
µαγνητοσκοπηµένο, ηχητικό και οπτικό υλικό, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να
ανοιχτεί στο κοινό µέσω διαδικτυακής τηλεόρασης. Ο ιστότοπος Europa είναι ο µεγαλύτερος
στον κόσµο.
Παρ’όλες όµως αυτές τις προσπάθειες και τον επαγγελµατισµό των ανταποκριτών στις
Βρυξέλλες, η κάλυψη ευρωπαϊκών θεµάτων στα ΜΜΕ παραµένει περιορισµένη και
κατακερµατισµένη. Μείζονα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα σε τακτική βάση, όπως οι
σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, έχουν ευρεία κάλυψη στις εφηµερίδες των κρατών
µελών, ενδιαµέσως όµως δεν υπάρχει συνολική κάλυψη των ευρωπαϊκών υποθέσεων.
Περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες φτάνουν σε περισσότερο κόσµο, κατά κανόνα όµως
λίγο χώρο διαθέτουν για ευρωπαϊκά θέµατα. Έτσι όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο έχουν
µεταβάλει τον προγραµµατικό τους σχεδιασµό, ο χρόνος που αφιερώνεται για πολιτική
ενηµέρωση και για ευρωπαϊκά θέµατα συµπιέζεται ακόµη περισσότερο, ενώ ο ανταγωνισµός
για “τηλεοπτικό χώρο” έχει αυξηθεί.
Η επανάσταση της πληροφορικής έχει βελτιώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα πρόσβασης στην
πληροφορία και άνοιξε τον κόσµο των “διαδραστικών” µέσων. Αυτό που παρατηρείται
σήµερα, πολλοί άνθρωποι να µπορούν να συνδέονται µεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση σε
κάθε είδους δίκτυα, δεν έχει προηγούµενο. Θα χρειαστεί όµως ακόµη πολλή δουλειά µέχρι
την πλήρη εκµετάλλευση του δυναµικού της τεχνολογίας της πληροφορίας ώστε να
γεφυρωθεί το χάσµα στην ενηµέρωση.
Οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στους ακόλουθους στόχους:
• Η Ευρώπη να αποκτήσει ανθρώπινο πρόσωπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται συχνά
αντιληπτή ως ‘απρόσωπη’, ως µη έχουσα σαφή δηµόσια ταυτότητα. Οι πολίτες
χρειάζονται βοήθεια για να έλθουν σε επαφή µε την Ευρώπη, και η πολιτική ενηµέρωση
έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο όταν τοποθετείται σε ένα πλαίσιο "ανθρώπινου ενδιαφέροντος"
το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να καταλάβουν γιατί τους αφορά προσωπικά. Τα θεσµικά
όργανα της ΕΕ και η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, κεντρικό και τοπικό, µπορούν να κάνουν
περισσότερα ώστε «να προσδώσουν ανθρώπινο πρόσωπο» στις πληροφορίες που
παρέχουν.
• Η εθνική, η περιφερειακή και η τοπική διάσταση. Οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζεται να
έχουν πρόσβαση σε σταθερή ροή κοινών πληροφοριών εάν θέλουµε να βλέπουν την
ευρωπαϊκή διάσταση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος. Εδώ ακριβώς θα έχουν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο τα µέσα πανευρωπαϊκής ενηµέρωσης και ο
εξειδικευµένος Τύπος. Τα ευρωπαϊκά όµως θέµατα πρέπει να συζητούνται σε εθνικό και
τοπικό πλαίσιο. Κάποια από αυτά θα ακολουθήσουν τη φυσική ροή ως αποτέλεσµα
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µεγαλύτερης δέσµευσης εκ µέρους του πολιτικού προσωπικού και των θεσµών σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο· χρειάζεται όµως και εκ των προτέρων εµπλοκή των ευρωπαϊκών
θεσµών, και µάλιστα για να ενταχθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές στο τοπικό πλαίσιο.
• Αξιοποίηση του δυναµικού των νέων τεχνολογιών. Ψηφιακές τεχνολογίες όπως το
Ίντερνετ προσφέρουν νέους διαύλους επικοινωνίας για ευρωπαϊκά θέµατα, νέα βήµατα
δηµόσιου διαλόγου στους πολίτες και νέα εργαλεία στην υπηρεσία της δηµοκρατίας χωρίς
σύνορα. Χρειάζεται όµως πολιτική καθοδήγηση εάν θέλουµε η Ευρώπη να εκµεταλλευτεί
πλήρως το δυναµικό του Ίντερνετ και να µεριµνήσει ώστε να µην δηµιουργηθούν εξ αυτού
νέοι διαχωρισµοί µέσα στην κοινωνία. Η πρωτοβουλία i2010 επιδιώκει ήδη να γεφυρώσει
το χάσµα µεταξύ "εχόντων και µη εχόντων" στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας,
αντιµετωπίζοντας πτυχές όπως ίσες ευκαιρίες και δεξιότητες στην κοινωνία της
πληροφορίας ή ανισότητες µεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης ως προς την πρόσβαση
στο Ίντερνετ.
***

Πώς µπορούν τα ΜΜΕ να ενταχθούν αποτελεσµατικότερα στην επικοινωνιακή διαδικασία
για ευρωπαϊκά θέµατα
• Μια ευρωπαϊκή επικοινωνιακή πολιτική θα πρέπει να ενθαρρύνει τους δηµόσιους
φορείς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:
-να παρέχουν στα ΜΜΕ υψηλής ποιότητας ειδήσεις και υλικό για τα τρέχοντα θέµατα·
– να διαµορφώνουν νέες µορφές εταιρικής σχέσης µε τα δηµόσια τηλεοπτικά µέσα·
– να συνεργάζονται στενότερα µε τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις·
– να εγκαθιδρύουν νέους δεσµούς µε τα επικοινωνιακά συστήµατα περιφερειακής και
τοπικής εµβέλειας·
– να χρησιµοποιούν µε δική τους πρωτοβουλία τις νέες τεχνολογίες.
• Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να εξοπλιστούν καλύτερα µε επικοινωνιακά
εργαλεία και ικανότητες. Οι δύο ιδέες που παρατίθενται στη συνέχεια θα µπορούσαν
ενδεχοµένως να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση:
– να αναβαθµιστεί η Ευρώπη µέσω δορυφόρου, µε εστίαση στην παραγωγή υψηλής
ποιότητας ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου το οποίο να είναι φιλικό προς τον χρήστη
και να ενδιαφέρει τους πολίτες· και να µελετηθεί κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον για
µια υπερθεσµική υπηρεσία η οποία να λειτουργεί µε επαγγελµατικά πρότυπα·
– ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα κατάρτισης στη δηµόσια επικοινωνία, στο πλαίσιο του
οποίου υπάλληλοι από ευρωπαϊκά και εθνικά θεσµικά όργανα θα καταρτίζονται στις
τεχνολογίες µέσων µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας.
• Από κοινού µε παίκτες από ένα ευρύ φάσµα ΜΜΕ, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ θα
πρέπει να εξετάσουν ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να τροφοδοτούν τα ΜΜΕ
(πανευρωπαϊκής, εθνικής και τοπικής εµβέλειας) µε ενηµερωτικό υλικό για τα θεσµικά
όργανα, έτσι ώστε οι παρεχόµενες πληροφορίες να προσαρµόζονται στις ανάγκες των
διαφόρων χωρών και οµάδων του πληθυσµού.
• Παράλληλα µε τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες για σµίκρυνση της “ψηφιακής
απόστασης”, θα µπορούσε να ζητηθεί η εκπόνηση µιας έκθεσης µε θέµα Τεχνολογίες της
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πληροφορίας και δηµοκρατία στην Ευρώπη στο πλαίσιο µιας Ευρωπαϊκής συζήτησης
στρογγυλής τραπέζης για τη ∆ηµοκρατία, κατά την έννοια του σχεδίου ∆.

4.

ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων δίνουν µεγάλη
προσοχή στην ανάλυση της κοινής γνώµης, χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως είναι οι
δηµοσκοπήσεις και η παρακολούθηση των ΜΜΕ. Η σηµασία των εργαλείων αυτών
αυξάνεται παράλληλα µε την τάση των πολιτών να αποσύρονται από την παραδοσιακή
πολιτική (προσχώρηση στα πολιτικά κόµµατα, συµµετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, κλπ.).
Η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη είναι σύνθετη, ποικιλότροπη και αντανακλά τις διαφορετικές
εθνικές προοπτικές. Η κατανόησή της αποτελεί συνεπώς µια ιδιαίτερη πρόκληση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων όπως είναι η
έρευνες του ευρωβαροµέτρου για την ανάλυση της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης:
• Το ευρωβαρόµετρο έχει αναδειχτεί σε µείζονα ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων η οποία
παρακολουθεί τακτικά την κοινή γνώµη σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες
χώρες, παίρνοντας συνεντεύξεις από χιλιάδες πολίτες κάθε φορά. Όλες οι έρευνες
υποβάλλονται σε ανεξάρτητη µελέτη και τα στοιχεία τους τίθενται στην διάθεση του
κοινού και ακαδηµαϊκών ερευνητών.
• Η ανεξάρτητη κοινωνική έρευνα πάνω σε ευρωπαϊκά θέµατα µε χρηµατοδότηση µέσω της
έρευνας της ΕΕ, έχει σηµειώσει πολύ µεγάλη πρόοδο· από το 1994 έχουν υλοποιηθεί
περισσότερα από 350 διακρατικά έργα. Η έρευνα αυτή έχει φωτίσει τις θετικές και τις
αρνητικές πτυχές της διαδραστικής επικοινωνίας µεταξύ ευρωπαϊκών κέντρων λήψης
αποφάσεων και ευρωπαίων πολιτών, µε βάση ανεξάρτητα εργαλεία ανάλυσης.
• Καταβάλλονται σταθερές προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας και της σηµασίας του
ευρωβαροµέτρου. Υπό εξέλιξη βρίσκεται µια επαναξιολόγηση της µεθοδολογίας µπροστά
στην πιεστική ανάγκη για πλατύτερη και βαθύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής κοινής
γνώµης.
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Τι άλλο µπορεί να γίνει για τη µέτρηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης
Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ µπορούν να συνεργαστούν περισσότερο στη χάραξη και τον
σχεδιασµό των ερευνών του ευρωβαροµέτρου και τη διάχυση των αποτελεσµάτων. ∆ηµόσιες
συζητήσεις µεταξύ των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και οργανώσεων πολιτών θα µπορούσαν
να συνοδεύουν κάθε καινούργια έρευνα του ευρωβαροµέτρου. Σε ένα πρώτο στάδιο,
µπορούµε να περιµένουµε για την άνοιξη του 2006 µια ειδική σειρά σφυγµοµετρήσεων του
ευρωβαροµέτρου και ποιοτικές µελέτες για την επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ.
Για πληρέστερη κατανόηση των τάσεων της κοινής γνώµης σε σχέση µε ζητήµατα πολιτικής
σηµασίας για το µέλλον της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη θα
πρέπει να αναζητήσουν νέους δρόµους συνεργασίας. Να δύο πιθανές ιδέες:
• Ένα κοινό διαδίκτυο εθνικών εµπειρογνωµόνων της δηµοσκόπησης, που θα συµβάλει
στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη συνεργειών µεταξύ ερευνητών
σε όλα τα επίπεδα.
• Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνενώσουν τους διαθέσιµους
πόρους για να στήσουν ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης,
το οποίο θα προβαίνει σε εµπεριστατωµένες αναλύσεις των τάσεων της κοινής γνώµης.
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5.

ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ

Μια αποτελεσµατική ευρωπαϊκή δηµόσια σφαίρα δεν µπορεί να διαµορφωθεί στις
Βρυξέλλες· µπορεί µόνο να υπάρξει εάν ο στόχος υποστηρίζεται από όλους τους κεντρικούς
συντελεστές και προωθείται σε κάθε επίπεδο. Το εθνικό επίπεδο παραµένει το πρωταρχικό
σηµείο εισόδου σε κάθε πολιτική δηµόσια συζήτηση, και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών
και άλλοι συντελεστές σε εθνικό επίπεδο έχουν την ευθύνη να χρησιµοποιούν εθνικά
εργαλεία για να εγγυηθούν έναν ουσιαστικό ευρωπαϊκό δηµόσιο διάλογο.
Μια εταιρική προσέγγιση πρέπει να εµπλέκει όλους τους κεντρικούς συντελεστές:
• Τα κράτη µέλη έχουν διαρκή δέσµευση συνεργασίας µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα για
την ενηµέρωση των πολιτών επί ευρωπαϊκών θεµάτων και τη δηµιουργία εθνικών
συνδέσµων µε τις Βρυξέλλες. Κάποια από τα κράτη µέλη δραστηριοποιούνται ενεργά
στην προώθηση του δηµόσιου διαλόγου π.χ. µε θέµα το προτεινόµενο σύνταγµα της ΕΕ -πολλά όµως µένει να γίνουν ακόµη7.
• Πολλά πρέπει επίσης να γίνουν ακόµη ώστε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να εργάζονται εκ
παραλλήλου για τη βελτίωση της επικοινωνίας. Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και άλλοι
φορείς που συµµετέχουν στη διοργανική οµάδα πληροφόρησης (Inter-institutional Group
on Information) θα πρέπει να συµβάλλουν στην αποκέντρωση του επικοινωνιακού έργου
της ΕΕ – ‘να ενεργούµε τοπικά’ – και να ενθαρρύνουν τον ενεργότερο ρόλο των κρατών
µελών στην ενηµέρωση των πολιτών επί ευρωπαϊκών θεµάτων.
• Πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράµµατα εφαρµόζονται σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Έτσι, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην κατάλληλη
θέση για να µπουν σε διάλογο µε τους πολίτες και να εµπλέξουν ενεργά τις τοπικές
κοινωνίες στον διάλογο για τα ευρωπαϊκά θέµατα. Υπάρχουν ήδη επιτυχή παραδείγµατα
τέτοιας συνεργασίας. Για παράδειγµα, η Επιτροπή και η κυβέρνηση της Σκοτίας
εργάζονται πάνω σε ένα συγκεκριµένο έργο µε στόχο να ‘φέρουν τις αποφάσεις πιο κοντά
στους πολίτες’ µέσα από µια σειρά αµφίδροµων πρωτοβουλιών µεταξύ των πολιτών και
των θεσµικών οργάνων.
• Τα πολιτικά κόµµατα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για τη διαµόρφωση της κοινής
γνώµης επί ευρωπαϊκών θεµάτων· έχουν και αυτά ευθύνη και ρόλο στην παρακίνηση του
δηµόσιου διαλόγου και συµβολή στην ευρωπαϊκή δηµόσια σφαίρα.
• Οι οργανώσεις των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων επαγγελµατικών και κλαδικών
οργανώσεων, έχουν επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν στην
ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε ευρωπαϊκά θέµατα και τον δηµόσιο διάλογο, και
στην ενθάρρυνση των πολιτών να συµµετέχουν ενεργά στον διάλογο αυτό.
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Ενδεχοµένως παράλληλα µε το Ιρλανδικό Εθνικό Φόρουµ για ευρωπαϊκά θέµατα
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Ποιες θα είναι οι µορφές της συνεργασίας
• Η συνεργασία ανάµεσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο θα µπορούσε να
περιλάβει νέες πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο: δηµόσιος και
κοινοβουλευτικός διάλογος µε θέµα τις ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της
Επιτροπής· ζωντανή συζήτηση πρόσωπο µε πρόσωπο µεταξύ υπουργών των κρατών
µελών και των µελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές στα εθνικά
ΜΜΕ, κλπ.
Ιδιαίτερο βάρος θα µπορούσε να δοθεί σε πεδία όπου η ΕΕ και τα κράτη µέλη ήδη
ενεργούν εκ παραλλήλου. Οι φορείς της συνεργασίας θα µπορούσαν να είναι
χρηµατοοικονοµικοί, όπως διαχειριστικές εταιρικές σχέσεις σαν και αυτές που υπέγραψαν
η Επιτροπή και οι γερµανικές αρχές, ή θα µπορούσαν να είναι επιχειρησιακοί -συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε ευρωπαϊκά δίκτυα και αναµεταδότες, όπως το
καινούργιο δίκτυο Europe Direct.
• Νέες, διαρθρωµένες, µορφές συνεργασίας µεταξύ εθνικών αρχών µε αντικείµενο τη
δηµόσια επικοινωνία θα µπορούσαν να εγκαινιαστούν, µε προοπτική την ανταλλαγή
εµπειριών σχετικά µε την προβολή της Ευρώπης προς τους πολίτες και µε σκοπό την
ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών.
• Η αναζήτηση νέων τρόπων συνεργασίας έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις εξωτερικές
σχέσεις, λόγω του µεγάλου αριθµού παικτών και καθηκόντων. Στο πεδίο αυτό θα
µπορούσαν να αναζητηθούν αρκετά σχήµατα για περαιτέρω συνεργασία.
• Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώκουν µια πιο συντονισµένη προσέγγιση η
οποία θα απευθύνεται στους πολίτες. Συγκεκριµένα, το πεδίο συνεργασίας ανάµεσα στην
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα µπορούσε να διευρυνθεί και οι ισχύουσες
σήµερα διευθετήσεις στο πλαίσιο της διοργανικής οµάδας ενηµέρωσης (IGI) θα
µπορούσαν να αναβαθµιστούν. Στο σηµείο αυτό µπορεί να ενταχθεί µια επανεξέταση των
τρεχουσών πρωτοβουλιών δυνάµει των γραµµών PRINCE του προϋπολογισµού8.
• Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των
Περιφερειών ενθαρρύνουν ήδη τη συζήτηση ευρωπαϊκών θεµάτων σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο µε τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Τα πρωτόκολλα
συνεργασίας που εγκρίθηκαν πρόσφατα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εν
λόγω δύο οργάνων ανοίγουν τον δρόµο για µεγαλύτερες κοινές προσπάθειες στο πεδίο
αυτό.
• Τα πολιτικά κόµµατα θα µπορούσαν να παρακινήσουν τα µέλη τους ώστε να
ενδιαφερθούν περισσότερο για τα πολιτικά θέµατα της Ευρώπης και να συµβάλουν στον
δηµόσιο διάλογο µέσω διακρατικών οµάδων προβληµατισµού (think tanks). Τα ίδια τα
κόµµατα θα πρέπει να ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών συνιστωσών µέσα στα
προγράµµατά τους.
• Οι οργανώσεις πολιτών έχουν σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν στον ευρωπαϊκό
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Το PRINCE δηµιουργήθηκε το 1995 και συγκεντρώνει θέµατα προτεραιότητας ως προς την
ενηµέρωση, χρηµατοδοτούµενο από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Το 2006, προβλέπεται να
χρηµατοδοτηθούν πέντε θέµατα (“η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση”, “το µέλλον της ΕΕ”,
“∆ικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια”, “ο ρόλος της ΕΕ στον κόσµο” και “∆ιεύρυνση ”).
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δηµόσιο διάλογο. Ο ρόλος αυτός θα µπορούσε να ενδυναµωθεί µέσω στοχοθετηµένων
έργων συνεργασίας στο πεδίο της δηµόσιας επικοινωνίας.

EL

16

EL

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα κοινό έργο που το µοιράζονται οι κυβερνήσεις σε όλα τα
επίπεδα, κεντρικό και τοπικό, καθώς και κάθε είδους οργανισµοί και πολίτες από όλα τα
κοινωνικά στρώµατα. Οι πολίτες έχουν δικαίωµα στην ενηµέρωση για την Ευρώπη και τα
συγκεκριµένα έργα της, δικαίωµα να εκφράζουν τις απόψεις τους για την Ευρώπη και οι
απόψεις αυτές να ακούγονται. Αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση της επικοινωνίας -- να
διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων, η διαδικασία της ενηµέρωσης, ο διάλογος.
Για να µπορέσει η Ευρώπη να σηκώσει την πρόκληση, όλοι οι εµπλεκόµενοι συντελεστές
πρέπει να συµφωνήσουν σε ένα σύνολο στόχων και να µοιράζονται τη ίδια “εργαλειοθήκη”
ως προς τα µέτρα που θα παίρνουν. Αυτό σηµαίνει συνεργασία µε καινοτόµους τρόπους.
Η Λευκή Βίβλος εντοπίζει τις γενικές γραµµές της πρόκλησης και τους τρόπους
αντιµετώπισής της. Εµείς τώρα αναζητούµε τις απόψεις των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων,
των κρατών µελών, της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, των µη
κυβερνητικών οργανώσεων, των κάθε λογής ενδιαφεροµένων και των πολιτών της Ευρώπης
για το πώς µπορούµε καλύτερα να συνδεθούµε και να επικοινωνούµε µεταξύ µας.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων/προϋπολογισµός βάσει
δραστηριοτήτων)
Τοµέας δραστηριότητας:
16 – ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχετικές δραστηριότητες:
16.03 –

Ανάλυση των τάσεων της κοινής γνώµης και ανάπτυξη µέσων γενικής
πληροφόρησης για τους πολίτες

16.04 –

Ολοκληρωµένη διαχείριση των µέσων επικοινωνίας

3.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1.

Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B-A)), περιλαµβανοµένων
των ονοµασιών τους:
16 03 01 – Ανάλυση της κοινής γνώµης και ενέργειες εγγύτητας
16 03 02 – Ενέργειες επικοινωνίας
16 04 03 – Εργαλεία επικοινωνίας

3.2.

∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης:
Η δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για µια επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ φιλοδοξεί
να δροµολογήσει µια διεργασία διαβούλευσης η οποία προβλέπεται να έχει εξάµηνη
διάρκεια, από Φεβρουάριο µέχρι Ιούνιο-Ιούλιο 2006. Η δηµοσιονοµική επίπτωση
που συνδέεται µε τη Λευκή Βίβλο περιορίζεται λοιπόν σε δράσεις απαραίτητες για
την ορθή διεξαγωγή της διαβούλευσης.

3.3.

∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά:

Γραµµή
προϋπολογισµού
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Είδος δαπάνης

Νέα

Συµµετοχή
ΕΖΕΣ

Συνεισφορές
υποψήφιων
χωρών

Τοµέας
δηµοσιονοµι
κών
προοπτικών

16 03 01

ΜΥ∆

∆Π

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθ. 3

16 03 02

ΜΥ∆

∆Π

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθ. 3
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16 04 03

ΜΥ∆

∆Π

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθ. 3

4.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1.

∆ηµοσιονοµικοί πόροι

4.1.1.

Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων
πληρωµών (ΠΠ)
εκατοµ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)
Είδος δαπάνης

Τµήµα
αριθ.°

2006

Επόµενα έτη

Σύνολο

a

0,875

---

0,875

b

0,875

---

0,875

Πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων

a

0,875

---

0,875

Πιστώσεις πληρωµών

b

0,875

---

0,875

0,405

---

0,405

Επιχειρησιακές δαπάνες
Πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων (ΠΑΥ)

8.1

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς
Ανθρώπινοι πόροι και συναφείς
δαπάνες (Μ∆Π)

8.2.5

d

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ,
περιλαµβανοµένων των
δαπανών για ανθρώπινους
πόρους

a+d

1,280

---

1,280

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ,
περιλαµβανοµένων των
δαπανών για ανθρώπινους
πόρους

b+d

1,280

---

1,280

4.1.2.

Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό
Ο αντίκτυπος της πρότασης στον προϋπολογισµό περιορίζεται στη χρήση 2006. Για
τον προϋπολογισµό αυτόν, η πρόταση είναι συµβατή µε τον υπάρχοντα
δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.
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Η υλοποίηση των προβλεπόµενων δράσεων θα καλυφθεί µε ανακατανοµή των
πιστώσεων του τίτλου 16.
4.2.

Ανθρώπινοι πόροι (περιλαµβανοµένων µονίµων υπαλλήλων, έκτακτου και
εξωτερικού προσωπικού) - βλέπε λεπτοµέρειες υπό 8.2.1.
Ετήσιες ανάγκες

2006

Σύνολο ανθρώπινων πόρων

5.

5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η Λευκή Βίβλος για µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας έχει ως βασικό στόχο τη
δροµολόγηση µιας ευρείας διαβούλευσης µε θέµα την επικοινωνιακή πολιτική της
ΕΕ γενικά, και ειδικότερα τις υποδείξεις µιας τέτοιας πολιτικής. Στην παρούσα
φάση, οι υποδείξεις δεν έχουν λοιπόν χαρακτήρα πραγµατικών επιχειρησιακών
προτάσεων, γι’αυτό και δεν συνεκτιµώνται στο παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο.
Η διεργασία της διαβούλευσης προβλέπεται να διαρκέσει 6 µήνες, από Φεβρουάριο
µέχρι Ιούνιο-Ιούλιο του 2006.
Μόνο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διεργασία της διαβούλευσης, οι υποδείξεις θα
αποτελέσουν ενδεχοµένως αντικείµενο επίσηµων προτάσεων της Επιτροπής, µε
αντίστοιχα δηµοσιονοµικά δελτία.

5.1.

Αναγκαίες δράσεις
Για να τεθεί σε κίνηση η διεργασία της διαβούλευσης, θα πρέπει να δηµιουργηθούν
δύο ιστότοποι, ένας για τη διαβούλευση σχετικά µε τον ευρωπαϊκό χάρτη
ενηµέρωσης και επικοινωνίας, και ένας δεύτερος για τη διαβούλευση πάνω στο
σύνολο του περιεχοµένου της Λευκής Βίβλου.
Με αναδιάταξη προσωπικού µεταξύ Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής, θα πρέπει
να δηµιουργηθεί µια task force για τις ανάγκες της συνέχισης, παρακολούθησης και
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης.
Επίσης, θα διοργανωθούν στις Βρυξέλλες πέντε ειδικές συναντήσεις (σε συνεργασία
µε τα άλλα θεσµικά όργανα αν είναι δυνατόν) µε τους ενδιαφερόµενους εταίρους,
στο διάστηµα από Φεβρουάριο µέχρι Ιούνιο-Ιούλιο του 2006.
Την άνοιξη του 2006 θα ξεκινήσει µια ειδική σειρά δηµοσκοπήσεων του
ευρωβαροµέτρου από τις οποίες περιµένουµε να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά
δεδοµένα για τις ανάγκες των αναλύσεων.

5.2.

Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συµβατότητα της πρότασης µε
άλλα δηµοσιονοµικά µέσα και ενδεχόµενη συνέργεια
Με βάση τις θεσµικές προνοµίες της Επιτροπής, η Λευκή Βίβλος έχει στόχο να
αναβαθµίσει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής εµπλοκής στην προβληµατική
που θα αναπτυχθεί σχετικά µε την προβολή της Ευρώπης προς τους πολίτες
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(« Communicating Europe »). Όπως τονιζόταν στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου τον Ιούνιο του 2005, η σχετική ευθύνη κατανέµεται ανάµεσα στα
θεσµικά όργανα της ΕΕ, την Επιτροπή κυρίως, και τις εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές αρχές των κρατών µελών. Όπως υπογράµµιζε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ο
ιδιαίτερος ρόλος της Επιτροπής έγκειται στη χάραξη των βασικών γραµµών δράσης
και στον συντονισµό των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από το σύνολο των
εταίρων.
5.3.

Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο
πλαίσιο της διαχείρισης κατά δραστηριότητες
Ο στόχος που επιδιώκεται µε τη Λευκή Βίβλο είναι η διαµόρφωση συγκεκριµένων
προτάσεων για τα πέντε πεδία δράσης που επελέγησαν. Προς τούτο, εκτός από τους
δύο ιστότοπους που θα δηµιουργηθούν και τις σφυγµοµετρήσεις του
ευρωβαροµέτρου, η διεργασία της διαβούλευσης θα υποστηριχθεί µε τη διοργάνωση
πέντε συναντήσεων που θα λάβουν χώρα στις Βρυξέλλες και στις οποίες θα
συµµετέχει το σύνολο των εταίρων της Επιτροπής στο πεδίο της επικοινωνίας,
εταίρων θεσµικών και µη (οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών).
Ως δείκτες για την ορθή διεξαγωγή των διαβουλεύσεων, θα µπορούσαν να επιλεγούν
το ποσοστό συµµετοχής των εταίρων στις ανωτέρω συναντήσεις καθώς και ο
αριθµός των συµµετοχών µέσω των δύο ιστότοπων.
Μετά το πέρας της διαβούλευσης (Ιούλιος 2006), θα συγκροτηθούν ειδικές µεικτές
οµάδες εργασίας (Επιτροπή - Εταίροι) για κάθε πεδίο δράσης, οι οποίες και θα
προετοιµάσουν την εκπόνηση συγκεκριµένων και επιχειρησιακών προτάσεων.

5.4.

Λεπτοµέρειες εφαρµογής
Κεντρική διαχείριση, απευθείας από την Επιτροπή

6.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1.

Σύστηµα ελέγχου
Με την ολοκλήρωση της διεργασίας της διαβούλευσης, θα καθιερωθεί ένα σύστηµα
παρακολούθησης µέσω του οποίου θα ελέγχεται κατά πόσον τα αποτελέσµατα της
διαβούλευσης έχουν οδηγήσει στην αποτύπωση µιας συναίνεσης που θα επιτρέπει
την εφαρµογή του συνόλου των υποδείξεων της Λευκής Βίβλου.

6.2.

Αξιολόγηση

6.2.1.

Αξιολόγηση εκ των προτέρων
Λόγω του χαρακτήρα της πρότασης, πρέπει να σηµειωθεί ότι εκπονήθηκε
« αξιολόγηση επιπτώσεων ». Ως προς τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της
διεργασίας της διαβούλευσης, αυτές εγγράφονται στις δραστηριότητες τις οποίες
ανέκαθεν διαχειρίζεται η Γενική ∆ιεύθυνση COMM.
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6.2.2.

Μέτρα που λαµβάνονται µετά από µια ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση
Θα συντάσσεται έκθεση των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης.

6.2.3.

Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων
Οι αξιολογήσεις θα αφορούν τις επιχειρησιακές προτάσεις που θα προκύψουν από τη
διεργασία της διαβούλευσης και θα συναρτώνται µε τον αριθµό και το περιεχόµενο
των προτάσεων.

7.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Σε ό,τι αφορά τις δράσεις που προβλέπονται για τη διενέργεια της διαβούλευσης, θα
εφαρµόζονται οι δηµοσιονοµικές διατάξεις οι σχετικές µε την εκτέλεση του
προϋπολογισµού, και πιο συγκεκριµένα µε τα µέτρα ελέγχου.

8.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

8.1.

Στόχοι της πρότασης από πλευράς κόστους
Στον πίνακα που ακολουθεί, το κόστος αντιπροσωπεύει τις ανάγκες για την
υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται υπό 5.1.
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατοµ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)
Μέσο
κόστος

∆ράση

2006

ΣΥΝΟΛΟ

αριθµός
δράσεων

Συνολικό
κόστος

αριθµός
δράσεων

Συνολικό
κόστος

-Ευρωβαρόµετρο
(16 03 01)

∆ηµοσκοπήσεις

0,300

2

0,600

2

0,600

- Συναντήσεις
(16 03 02)

∆ιοργάνωση συναντήσεων

0,025

5

0,125

5

0,125

- Ιστότοποι
(16 04 03)

∆ηµιουργία και διαχείριση
ιστότοπων

0,075

2

0,150

2

0,150

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

8.2.

∆ιοικητικές δαπάνες

8.2.1.

Προσωπικό και ανθρώπινοι πόροι

0,875

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφαίνεται το προσωπικό που χρειάζεται για τη
σύσταση µιας προσωρινής task force της οποίας ρόλος θα είναι να εξασφαλίσει την
παρακολούθηση της διεργασίας της διαβούλευσης, να αναλύει και να αξιοποιεί τις
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συνεισφορές για να προετοιµάζει την εκπόνηση συγκεκριµένων και επιχειρησιακών
προτάσεων στα πέντε πεδία δράσης. Η task force θα απαρτιστεί από µόνιµους
υπαλλήλους της Γ∆ COMM. Η κάλυψη δύο εκ των θέσεων θα εξασφαλιστεί µε
σχετική αναδιάταξη προσωπικού της ίδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης (πέρα από τις όποιες
αναδιατάξεις έχουν ήδη γίνει στο πλαίσιο της εσωτερικής της αναδιοργάνωσης
δυνάµει του νέου οργανογράµµατος)· για την κάλυψη των άλλων τριών θέσεων, θα
χρησιµοποιηθούν θέσεις που διατέθηκαν στη Γ∆ COMM µε την κατανοµή πόρων
του 2006 και οι οποίες, ενώ προορίζονταν για ενίσχυση των γραφείων
αντιπροσωπείας της Επιτροπής, αναδιατέθηκαν για δράσεις Λευκής Βίβλου.
Προσωπικό που θα διατεθεί για διαχείριση της
δράσης από τους υπάρχοντες πόρους (αριθµός
θέσεων µόνιµου ή έκτακτου προσωπικού)

Μορφή απασχόλησης

2006
Μόνιµο ή έκτακτο προσωπικό
(16 01 01)

A*/AD

5
5

ΣΥΝΟΛΟ

8.2.2.

Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση
Οι µόνιµοι υπάλληλοι κατηγορίας A που θα επιστρατευτούν στο πλαίσιο της Γ∆
COMM θα συγκροτηθούν σε task force που θα έχει ως ρόλο να διαχειριστεί τη
διεργασία της διαβούλευσης και να εφαρµόσει τις προτάσεις συγκεκριµένων
δράσεων οι οποίες θα προκύψουν µε βάση τις υποδείξεις της Λευκής Βίβλου.

8.2.3.

Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης)
Θέσεις που διατίθενται για διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να
αντικατασταθούν ή να παραταθούν
Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας
ΕΣΠ/ΠΣΠ για το έτος n
Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ
X

Θέσεις από εσωτερική αναδιάταξη θέσεων της Γ∆ COMM (2 θέσεις) + 3
θέσεις από ανακατανοµή πόρων του 2006
Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους

8.2.4.

Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς
(XX 01 04/05 – ∆απάνες διοικητικής διαχείρισης)

N/A
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8.2.5.

∆απάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται
στο ποσό αναφοράς
εκατοµ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)
2006

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων
Μόνιµο και έκτακτο προσωπικό (16 01 01)

0,405

Συνολικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και
συναφείς δαπάνες (ΜΗ περιλαµβανόµενες στο ποσό
αναφοράς)

0,405

Υπολογισµός – Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι
Λαµβανοµένης υπόψη της περιόδου επιλογής, 5 µόνιµοι υπάλληλοι από Απρίλιο µέχρι ∆εκέµβριο 2006:
5 µόνιµοι υπάλληλοι x 108.000 ευρώ ετησίως επί 9 µήνες = 405 000 ευρώ

8.2.6.

Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς
εκατοµ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)

16 01 02 11 05 - Συστήµατα ενηµέρωσης

2. Σύνολο λοιπών διαχειριστικών δαπανών (16 01 02 11)

2006

ΣΥΝΟΛΟ

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

3. Άλλες διοικητικές δαπάνες
Σύνολο διοικητικών δαπανών άλλων πλην ανθρώπινων πόρων
και συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται στο ποσό
αναφοράς)
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