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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že evropské volby v roce 2009 potvrdily obecný trend snižování 
celkové volební účasti, který pozorujeme už od prvních přímých voleb do Evropského 
parlamentu v roce 1979; účast je nejnižší v zemích, které se staly členy Evropské unie 
v poslední vlně rozšiřování,

B. vzhledem k tomu, že případný vstup Lisabonské smlouvy v platnost by vyžadoval, aby 
byla vypracována komunikační kampaň s cílem objasnit občanům změny, které tato 
smlouva přináší, zejména nové pravomoci Evropského parlamentu a národních 
parlamentů a zavedení občanské iniciativy poskytující občanům nový nástroj, kterým 
mohou uplatňovat svůj vliv na evropskou politiku,

C. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 10. března 2009 
o rozpočtových pokynech na rok 20101 upozornil na to, „že je nezbytné zajistit 
dostatečné finanční prostředky pro komunikační politiku, a že tyto prostředky musí být 
zejména v souladu s cíli stanovenými ve společném prohlášení o partnerství pro 
komunikaci o Evropě, které v říjnu 2008 přijal Parlament, Rada a Komise“;  

1. zdůrazňuje, že je nutné vypracovat rozsáhlou komunikační politiku, která by zvýšila 
povědomí o pozitivních změnách v souvislosti s evropskou integrací a poskytla základ 
pro skutečný dialog s evropskými občany; zdůrazňuje proto, že tyto činnosti vyžadují 
vyšší finanční podporu;

2. konstatuje, že ačkoli v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2010 se prostředky na závazky 
oproti roku 2009 celkově zvyšují, částka v okruhu 3.2 (Občanství) se snižuje; soudí, že 
takovéto snížení  v této stěžejní oblasti politiky je politováníhodné, a zdůrazňuje proto, 
že tyto částky musí být zvýšeny a optimálně použity;

3. je přesvědčen, že v komunikační strategii mohou potenciálně sehrát ústřední úlohu 
informační kanceláře a zastoupení EU, neboť umožňují přímo oslovit občany a přiblížit 
jim Evropskou unii; zdůrazňuje, že je proto třeba podpořit jejich činnost a zvýšit jejich 
vliv;

4. domnívá se, že má-li se zvýšit volební účast, je žádoucí, aby vznikly skutečně 
panevropské strany, a to zejména s ohledem na příští evropské volby; je přesvědčen, že 
tohoto cíle lze dosáhnout zejména zvýšením finančních prostředků určených pro 
politické nadace a strany na úrovni EU;

5. připomíná zejména význam iniciativy „Partnerství pro komunikaci o Evropě“, která 
pomůže zvýšit jak koherenci, tak účinnost evropské komunikační strategie; doporučuje, 
aby výše prostředků, které mají být přiděleny v roce 2010, byla stanovena s ohledem na 
další výzvy, které pravděpodobně vzniknou v důsledku institucionálních změn 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0096.
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v souvislosti s Lisabonskou smlouvou.


