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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beschouwt de Commissie en het Europees Parlement als dragers van de Europese 
gedachte en verwacht derhalve van de Commissie een krachtige en consequente 
verbondenheid aan de goedkeuring van een Grondwet voor Europa;

2. wil dat er vanuit internationaal geostrategisch oogpunt een debat over de toekomst van de 
Europese Unie wordt gehouden, aan de hand waarvan men zou kunnen komen tot een 
preciezere definitie van het Europa zoals dit de burgers voor ogen staat;

3. wijst op het grote belang van een effectievere Europese communicatiestrategie, met 
behulp waarvan de Europese Unie en de meerwaarde van gezamenlijk Europees optreden 
beter kunnen worden uitgelegd en een vruchtbaarder dialoog met en tussen de burgers kan 
worden aangegaan, waarbij lokale activiteiten moeten worden gebruikt om de kloof tussen 
de Europese Unie en de burger te dichten; benadrukt dat het beeld dat de burger van het 
Europese project heeft, vooral wordt bepaald door degenen die op nationaal niveau voor 
de tenuitvoerlegging ervan verantwoordelijk zijn; heeft grote verwachtingen van het 
witboek van de Commissie en van het programma "Burgers voor Europa";

4. is van mening dat de lidstaten, regio's en gemeenten, die immers dichter bij de burger
staan, moeten deelnemen aan het debat over de toekomst van de Unie en hun steentje 
moeten bijdragen om ervoor te zorgen dat de Europese Unie op een meer doeltreffende en 
efficiënte wijze de problemen van de burgers oplost;

5. deelt de mening van de Commissie dat het succes van een nieuwe communicatiestrategie 
afhangt van een goede samenwerking tussen de instellingen en de regeringen van de 
afzonderlijke lidstaten; biedt de Commissie hiertoe zijn ondersteuning aan, 
overeenkomstig zijn resolutie van 12 mei 2005 over de tenuitvoerlegging van de 
informatie- en communicatiestrategie van de Europese Unie1;

6. wenst niettemin te benadrukken dat een communicatiestrategie alleen doeltreffend kan 
zijn als deze gepaard gaat met de tenuitvoerlegging in de hele EU van in sociaal, cultureel 
en milieu-opzicht evenwichtige beleidslijnen en stelt voor dat de Commissie, de Raad en 
elke lidstaat in al hun acties duidelijk laten blijken dat zij de door de burger gewenste 
richting uitgaan, namelijk het behoud van het Europese model;

7. wenst dat ook in het komende begrotingsjaar in voldoende financiële middelen, 
vereenvoudigde procedures en kortere termijnen voor de toekenning van middelen wordt 
voorzien voor de voorlichtingsprogramma's van de Unie (onder meer PRINCE) en aan de 
andere steunprogramma's voor maatschappelijke groepen die de Europese gedachte 
bevorderen, om de communicatiestrategie effectief te kunnen uitvoeren; de jongste 
Eurostat-enquêtes, die wijzen op een dalend vertrouwen van de bevolking in de Unie en 
haar instellingen en in het gevoerde beleid, tonen ook aan dat er een dringende behoefte is 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0183.
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aan behoorlijk toegeruste voorlichtingscampagnes;

8. stelt vast dat het debat over het Constitutioneel verdrag ook een debat is over de Europese 
diversiteit van waarden en de Europese identiteit; is van mening dat de programma's van 
de Unie inzake cultuur- en onderwijsbeleid een essentiële bijdrage leveren aan het 
opbouwen van een Europees bewustzijn en aan het handhaven en ontwikkelen van de 
Europese culturen; herhaalt derhalve hoe belangrijk het is dat er voor cultuur en onderwijs 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, mede in het kader van de financiële 
vooruitzichten;

9. beveelt de Commissie aan een tijdschema op te stellen waarbij op de dag van de Europese 
verkiezingen in 2009 tegelijkertijd in alle landen van de Unie een Europees project kan 
worden goedgekeurd;

10. beveelt aan dat er in de informatie- en communicatiestrategie van de Europese Unie een 
belangrijke plaats wordt ingeruimd voor maatregelen die enerzijds de debatten in de Raad 
meer transparantie verlenen, zodat de burger begrijpt hoe en door wie beslissingen worden 
genomen, en die anderzijds het recht van petitie doeltreffender maken.
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