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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. anser Kommissionen og Europa-Parlamentet for bærende kræfter bag den europæiske 
idé og forventer derfor, at Kommissionen med eftertryk og samlet bekender sig til 
vedtagelse af en forfatning for Europa;

2. efterlyser en debat om Den Europæiske Unions fremtid ud fra en geostrategisk 
international synsvinkel, for så vidt som en sådan debat kan give en bedre baggrund for 
at afgøre, hvilket Europa borgerne ønsker i fremtiden;

3. understreger vigtigheden af en mere effektiv europæisk kommunikationsstrategi, 
hvormed EU og den merværdi, som fælles europæisk handling skaber, kan forklares 
bedre, samtidig med at der i højere grad skabes en dialog med og blandt borgerne, idet 
lokale aktiviteter udnyttes til at overvinde den afstand, der består mellem Den 
Europæiske Union og borgerne; understreger, at borgernes opfattelse af det europæiske 
projekt først og fremmest bestemmes af de aktører, der optræder på nationalt plan; har 
store forventninger til Kommissionens hvidbog og programmet "Borgere for Europa";

4. mener, at medlemsstaterne, regionerne og kommunerne bør bidrage til debatten om 
Unionens fremtid, fordi de er tættere på borgerne, og bør gøres deres til, at Den 
Europæiske Union mere effektivt kan løse borgernes problemer;

5. er enig med Kommissionen i, at det er en forudsætning for, at en ny 
kommunikationsstrategi kan virke, at institutionerne og de enkelte medlemsstaters 
regeringer samarbejder som partnere; tilbyder Kommissionen sin støtte i 
overensstemmelse med sin beslutning af 12. maj 2005 om gennemførelsen af en 
informations- og kommunikationsstrategi for Den Europæiske Union1;

6. ønsker imidlertid at understrege, at en kommunikationsstrategi for at være effektiv bør 
gå hånd i hånd med socialt, miljømæssigt og kulturelt afbalancerede politikker på 
unionsniveau, og foreslår, at Kommissionen, Rådet og de enkelte medlemsstater 
demonstrerer, at de i hele deres virksomhed går i den retning, som borgerne ønsker, dvs. 
mod bevarelse af den europæiske model;

7. kræver, at der også i det kommende regnskabsår stilles tilstrækkelige finansielle midler 
til rådighed for EU's informationsprogrammer (bl.a. PRINCE) og til de andre 
programmer til støtte for grupper i samfundet, der arbejder for den europæiske idé, 
således at kommunikationsstrategien kan gennemføres på effektiv vis; de seneste 
undersøgelser fra Eurostat, som viser, at borgernes tillid til EU og EU-institutionerne er 
faldende, vidner om, at der er et påtrængende behov for massive 
informationskampagner;

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0183.



PE 362.668v02-00 4/5 AD\590257DA.doc

DA

8. konstaterer, at debatten om forfatningstraktaten også er en debat om europæiske 
værdiers mangfoldighed og europæisk identitet; mener, at EU's kultur- og 
uddannelsespolitiske programmer yder et væsentligt bidrag til opbygningen af en 
europæisk bevidsthed og til bevarelsen og videreudviklingen af de europæiske kulturer;
erindrer derfor om betydningen af passende budgetbevillinger til kultur og uddannelse, 
bl.a. inden for rammerne af de finansielle overslag;

9. anbefaler, at Kommissionen fastlægger en tidsplan, der gør det muligt at vedtage et nyt 
europæisk projekt på samme dag i alle Unionens lande i forbindelse med valget til 
Europa-Parlamentet i 2009;

10. anbefaler, at der i Den Europæiske Unions informations- og kommunikationsstrategi 
lægges stor vægt på foranstaltninger, der dels kan gøre Rådets drøftelser mere 
gennemsigtige, således at borgerne kan forstå, hvordan beslutningerne træffes og af 
hvem, dels medvirke til, at retten til at indgive andragender udnyttes effektivt.
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