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Resolution om situationen för Europa direkt-kontoren
(2017/C 017/03)

Framlagd av de politiska grupperna PES, EPP, ALDE, EA och ECR

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DENNA RESOLUTION

— med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2012 om ”Situationen för Europa direkt-centren” (CdR 84/2012),
— med beaktande av sitt yttrande om ”Att återförena EU med medborgarna: mer och bättre kommunikation på lokal nivå”
av den 3 december 2014 (COR-2014-04460).
1.
EU står inför stora politiska och ekonomiska utmaningar. Att det fortfarande råder ett demokratiskt underskott och att
medborgarna blir alltmer besvikna på EU visar på behovet av gemensamma insatser av samtliga aktörer i EU-politiken för
att öka kontakterna med EU-medborgarna i det europeiska projektet och av att EU-politikens legitimitet måste säkerställas.
2.
De lokala och regionala myndigheterna har goda förutsättningar att bidra till bättre kontakt mellan medborgarna och
aktörerna i EU-politiken och att informera EU:s ledare om medborgarnas direkta behov. Därför bör man fästa större vikt vid
den decentraliserade europeiska kommunikationsprocessen.
3.
Europeiska regionkommittén åtar sig att intensifiera sitt samarbete med Europa direkt-kontoren inom ramen för sin
kommunikationsstrategi för 2015–2020.
4.
Europa direkt-nätverket, som för närvarande har 518 kontor i medlemsstaterna, spelar en avgörande roll i den
decentraliserade europeiska kommunikationsstrategin. Det är ett av Europeiska kommissionens viktigaste instrument för att
informera medborgarna på lokal och regional nivå om olika EU-politiska frågors konkreta betydelse för deras vardag.
5.
Kommittén välkomnar den pågående utvärderingen av kommissionens ram för innehållet i och de tekniska aspekterna
av Europa direkt-kontoren i syfte att förbereda finansieringsperioden 2018–2023 och fastställa kontorens nya ramvillkor.
6.
Kommittén anser att Europa direkt-kontorens nätverkssamarbete med EU-institutionerna och kommissionens andra
informationsnätverk samt deras samordnande roll i förhållande till institutionerna och behoven hos regioner, lokala
myndigheter och aktörer i det civila samhället är av grundläggande betydelse.
7.
Mot bakgrund av den rådande krissituationen har Europa direkt-kontorens arbete blivit allt viktigare och mer
krävande. Med tanke på de många utmaningar som EU står inför bör målet vara att utnyttja kontorens fulla potential och att
ytterligare stärka deras roll i de europeiska kommunikationsprocesserna. I detta sammanhang måste man garantera en
balanserad geografisk fördelning, och det nuvarande antalet huvudmän i de enskilda lokala och regional myndigheterna får
inte minska.
8.
Europa direkt-kontorens arbete kan i framtiden säkerställas genom en fördjupning av det redan starka samarbetet och
finansiering från EU.
9.
De finansiella medel som anslås till Europa direkt-kontoren för nästa finansieringsperiod bör ökas avsevärt inom den
befintliga fleråriga ramen. I synnerhet bör de enhetsbelopp som tilldelas för det grundläggande informationsutbudet per
kontor fördubblas, och standardenhetsbeloppen för finansiering av de olika modulerna bör höjas, samtidigt som man ser
till att kontoren strävar efter att förbättra sin effektivitet och sörjer för en så bra användning av sina medel som möjligt. Om
mer finansiella medel ställs till förfogande för pilotmoduler kommer detta slutligen att göra det möjligt att reagera på
krissituationer. På så sätt kan ökade kostnader för t.ex. löner och hyror absorberas.
10.
Med tanke på de ökade kraven på Europa direkt-kontoren förväntar sig kommittén att finansieringen förbättras.
Därför bör stödbeloppet höjas avsevärt.
11.
Kommittén betonar att Europa direkt-kontorens verksamhet även fortsättningsvis måste vara momsbefriad på
grundval av dess allmännyttighet.
12.

Den administrativa bördan bör minskas avsevärt.
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13.
I princip når kommissionens åtgärder för decentraliserad europeisk kommunikationsverksamhet sina målgrupper.
Kommissionens prioriteringar motsvarar emellertid endast delvis medborgarnas behov när det gäller EU-politik. Ju mer
abstrakt ett ämne är, i desto mindre utsträckning kommer medborgarna att betrakta det som en relevant politisk fråga.
Därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att ta itu med EU-politiska frågor som berör medborgarna i det dagliga livet.
14.
Regionkommittén anser att det är lämpligt att stärka förbindelserna mellan Europa direkt-kontoren och de
föreningsnätverk som finns på lokal och regional nivå, i syfte att kartlägga olika områden som är av intresse för
medborgarna och på så vis kunna anpassa EU-informationen till deras behov genom att inrätta en kanal för
tvåvägskommunikation.
15.
Modulsystemet anses allmänt vara positivt. Det behövs dock en rad ändringar, såsom att göra de olika modulerna
mer flexibla.
16.
Kommissionen uppmanas att ge Europa direkt-kontoren möjlighet att anpassa de planerade åtgärderna i enlighet
med både kommissionens kommunikationspreferenser och de lokala behoven. Om aktörerna i EU-politiken vill ge det
europeiska projektet en framtid måste de kommunicera med medborgarna på ett sådant sätt att dessa återigen betraktar
Europa som ett gemensamt hem, som en värde- och fredsgemenskap, som en drivkraft för sociala och kulturella framsteg
och för rättvisa. Genom att tillhandahålla information nära medborgarna kan Europa direkt-kontoren skapa en länk mellan
båda parter och marknadsföra Europa bland medborgarna på ett positivt sätt.
17.
Kommittén föreslår att inledningen av den nya finansieringsperioden 2018–2023 åtföljs av en informationskampanj
som lyfter fram mervärdet av ”Europa direkt” och som sprider information om Europa direkt-kontorens dagliga arbete och
deras EU-verksamhet på lokal och regional nivå som ett komplement till den traditionella informationen från möten på hög
nivå som inte ger medborgarna någon helhetsbild av EU-projektet.
18.
Modulsystemet bör vara öppet för regionala prioriteringar, format och grupper som hittills inte identifierats som
målgrupper och i synnerhet för en flexibel användning av de tillgängliga modulerna. Syftet är att i största möjliga mån
anpassa kommunikationen till lokala behov. Det bör vara möjligt att presentera regionala projekt för att i största möjliga
mån anpassa kommunikationen till lokala behov. På så sätt skulle man kunna utnyttja partnerskap mellan olika enheter
som tillsammans bidrar till att säkerställa täckning i hela området med ändamålsenliga tjänster till allmänheten, gedigna och
aktuella kommunikationsstrategier och mer strukturerade förbindelser med intressenter och andra europeiska nätverk. Man
bör också göra det möjligt att delvis utnyttja partnerskapsformer som innebär ett samarbete mellan offentliga och privata
aktörer, vilket för övrigt kommissionen uppmuntrar i programplaneringen för de europeiska fonderna 2014–2020. Till
sådana projekt bör man garantera en tillräcklig finansiering baserat på storleken av den befolkning som omfattas och antal
kontor som är öppna för allmänheten.
19.
Kommittén skulle gärna se att man inför en möjlighet att finansiera samarbete mellan flera olika informationskontor,
både för att underlätta utbytet av bästa praxis mellan kontor i olika områden och för att dra nytta av samverkanseffekter,
särskilt när man har målgrupper med liknande särdrag och behov.
20.
Avslutningsvis betonar kommittén att Europa direkt-kontoren är av avgörande betydelse för de lokala och regionala
myndigheterna, som bäst känner till de lokala och regionala aktörerna samt de frågor som intresserar medborgarna. De är
särskilt väl lämpade att fastställa vilken typ av information och vilken metod som kan bidra till att nå ut till medborgarna
och tilltala dem. Deras roll i den europeiska kommunikationen är därför mycket viktig och bör stärkas ytterligare, särskilt
genom ett närmare samarbete med EU-institutionerna.
21.
Regionkommittén stöder Europaparlamentets uppmaning till kommissionen att tillhandahålla organisatörerna av
europeiska medborgarinitiativ lämplig och omfattande rådgivning (1).
22.
Regionkommittén uppmanar kommissionen att öka samarbetet mellan olika europeiska nätverk för att möjliggöra
bättre information och kommunikation till medborgarna och därmed bättre tillgodose deras behov.
Bryssel den 16 juni 2016.
Markku MARKKULA
Europeiska regionkommitténs
ordförande

(1)

Se Europaparlamentets resolution av den 28 oktober 2015 om det europeiska medborgarinitiativet (2014/2257(INI)).

