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NÁVRHY

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

1. uznává, že Komise a Evropský parlament jsou nositelé evropské myšlenky, a očekává 
tedy od Komise, že se pevně a jednotně přihlásí k přijetí Smlouvy o ústavě pro Evropu; 

2. požaduje, aby diskuse o budoucnosti Evropské unie byla organizována z pohledu 
mezinárodní geostrategie, a sice tak, aby tato diskuse umožnila přesněji definovat takovou 
Evropu, jakou by občané v budoucnu chtěli mít;

3. připomíná velký význam účinnější evropské komunikační strategie, jejíž pomocí se 
Evropská unie a její přidaná hodnota spočívající v přínosu společného evropského postupu 
lépe vysvětluje a která se intenzivněji snaží o dialog s občany a mezi nimi, přičemž by se 
mělo využívat akcí na místní úrovni, aby se překonala hradba, která existuje mezi 
Evropskou unií a občany; zdůrazňuje, že vnímání evropského projektu občankami a
občany musí především definovat ti, kteří jsou zodpovědní za jeho provádění na státní 
úrovni; vkládá velké naděje do Bílé knihy Komise a do programu „Občané pro Evropu“;

4. je toho názoru, že členské státy, regiony a obce musí vzhledem ke své blízkosti k 
občanům přispět do diskuse o budoucnosti Unie a napomoci tomu, aby Evropská unie 
byla schopna řešit problémy občanů efektivněji a účinněji;

5. sdílí názor Komise, že úspěch nové komunikační strategie závisí na partnerské spolupráci 
institucí a každé z vlád členských států; nabízí Komisi svou podporu v duchu usnesení ze
dne 12. května 2005 k uplatnění informační a komunikační strategie Evropské unie1;

6. považuje však za nutné zdůraznit, že pro to, aby komunikační strategie byla účinná, musí 
jít ruku v ruce s prováděním politik sociálně, ekologicky a kulturně vyrovnaných na 
úrovni celé Unie, a navrhuje, aby Komise, Rada a každý členský stát ukázaly, že postupují 
směrem, jaký si u všech jejich akcí žádají občané, tzn. že se snaží o zachování evropského 
modelu;

7. žádá o adekvátní finanční vybavení, zjednodušené postupy a kratší lhůty pro přidělování 
prostředků u informačních programů Unie (mj. PRINCE) ) a dalších programů podpory 
společenským skupinám pracujícím na propagaci evropské myšlenky i v následujícím 
rozpočtovém roce, aby bylo možno účinně uskutečňovat komunikační strategii; nejnovější 
šetření Eurostatu, která konstatují klesající důvěru občanů v Unii a její instituce a v 
politiku, kterou vede, dokazují naléhavou potřebu solidně vybavené informační kampaně;

8. konstatuje, že diskuse o Smlouvě o Ústavě pro Evropu je rovněž diskusí o evropské 
rozmanitosti hodnot a o identitě; je toho názoru, že k budování evropského povědomí a k 
přijímání a dalšímu rozvoji evropských kultur významně přispívají programy v rámci 
kulturní a politické politiky Unie; připomíná proto význam přiměřeného rozpočtu pro 
kulturu a vzdělávání, a to i v rámci finančních výhledů.

  
1  Přijaté texty P6_TA(2005)0183.
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9. doporučuje, aby Komise zavedla kalendář, který by umožnil přijetí evropského projektu 
ve stejný den ve všech zemích Unie v okamžiku evropských voleb v roce 2009;

10. doporučuje, aby informační a komunikační strategie Evropské unie dala velký prostor 
opatřením, která by se měla přijmout jednak pro to, aby zprůhlednila diskuse Rady, a 
občané tak mohli pochopit, jak a kdo přijímá rozhodnutí, jednak pro to, aby se 
zefektivnilo petiční právo.
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