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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. a Bizottságot és az Európai Parlamentet az európai eszme őrzőinek tekinti, és ezért 
elvárja, hogy a Bizottság meggyőző és egységes módon hitet tegyen az Európai 
Alkotmány elfogadása mellett;

2. az Európai Unió jövőjének nemzetközi geostratégiai szempontból történő megvitatását 
kéri, amennyiben e vita jobb megközelítést tud nyújtani annak meghatározásához, hogy a 
polgárok milyen Európát szeretnének a jövőben;

3. rámutat a hatékonyabban működő európai kommunikációs stratégia nagy jelentőségére, 
amellyel jobban bemutatható az Európai Unió és a közös európai ügyek többletértéke, 
valamint intenzívebben kezdeményezhető a polgárokkal folytatandó és a közöttük zajló
párbeszéd, amely során az Európai Unió és a polgárok közötti távolság leküzdése 
érdekében helyi tevékenységekhez kell folyamodni; hangsúlyozza, hogy az európai 
projekt fogadtatását a polgárok körében elsősorban a nemzeti szinten cselekvő személyek 
határozzák meg; nagy várakozással tekint a Bizottság tavasszal bejelentett fehér 
könyvére; valamint az „Európai polgárokat” című programra;

4. úgy véli, hogy a tagállamoknak, a régióknak és az önkormányzatoknak a polgárokhoz 
való nagyobb közelségük miatt hozzá kell járulniuk az Unió jövőjéről szóló vitához, és a 
maguk részéről tenniük kell azért, hogy az Európai Unió hatékonyabb és eredményesebb 
legyen a polgárok problémáinak megoldásában;

5. osztja a Bizottság véleményét, hogy az új kommunikációs stratégia sikere az 
intézmények, valamint minden egyes tagállam kormánya közötti partneri 
együttműködéstől függ; 2005. május 12-i állásfoglalása értelmében, támogatásáról 
biztosítja a Bizottságot az Európai Unió információs és kommunikációs stratégiája 
átalakítása kapcsán;

6. hangsúlyozza mindazonáltal, hogy a hatékonyság érdekében a kommunikációs 
stratégiának együtt kell járnia társadalmi, környezetvédelmi és kulturális szempontból 
kiegyensúlyozott politikák alkalmazásával uniós szinten, és azt javasolja, hogy a 
Bizottság, a Tanács és minden tagállam mutassa meg, hogy minden egyes 
tevékenységükben a polgárok által kívánt értelemben meg fogják őrizni az európai 
modellt;

7. felhív az Unió információs programjának (mint például a PRINCE) és a többi, az európai 
gondolatért küzdő társadalmi csoport támogatási programjainak esetén a megfelelő 
pénzügyi forrásokkal való ellátásra, az eljárások egyszerűsítésére és az eszközök 
rövidebb határidőn belüli rendelkezésre bocsátására a következő költségvetési évre 
vonatkozóan is a kommunikációs stratégia hatékony megvalósítása érdekében; az új 
Eurostat-adatok, amelyek az emberek csökkenő bizalmát jelzik az Unió és intézményei, 
valamint az általuk megvalósított politikák iránt, kellően indokolják a szilárd alapokon 
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álló információs kampány sürgősségét;

8. megállapítja, hogy az Alkotmányról szóló szerződésről folyó vita egyben az európai 
értékek sokféleségéről és az európai identitásról is szól; úgy véli, hogy az Unió kulturális 
és oktatáspolitikai programjai jelentős mértékben hozzájárulnak az európai tudat 
létrehozásához, valamint az európai kultúra megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez;
emlékeztet a kultúra és az oktatás igényeihez igazított költségvetés fontosságára a 
pénzügyi terv keretén belül.

9. javasolja, hogy a Bizottság készítsen menetrendet egy új európai projekt elfogadására, 
amire minden tagállamban a 2009-es európai választások idején, ugyanazon a napon 
kerülne sor;

10. javasolja, hogy az Unió információs és kommunikációs stratégiáján belül fektessen 
hangsúlyt egyrészt a Tanács vitáinak átláthatóvá tételére irányuló intézkedésekre, hogy a 
polgárok megérthessék, hogy ki és miként hozza a döntéseket, másrészt pedig a petíciós 
jog hatékonnyá tételére;
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