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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. stwierdza, że Komisja i Parlament Europejski stanowią główne filary idei europejskiej i 
w związku z tym oczekuje od Komisji Europejskiej wyraźnego i jednoznacznego 
zaangażowania w działania na rzecz przyjęcia Konstytucji dla Europy;

2. domaga się debaty nad przyszłością Unii Europejskiej prowadzonej z punktu widzenia 
geostrategii w stosunkach międzynarodowych, ponieważ taka debata może dostarczyć 
lepszą podstawę do zadecydowania o tym, jakiej Europy pragną obywatele w przyszłości;

3. zwraca uwagę na wielkie znaczenie skuteczniejszej europejskiej strategii 
komunikacyjnej, która lepiej tłumaczy zasady Unii Europejskiej i wartość dodaną 
wynikającą ze wspólnego, europejskiego działania oraz służyć ma intensyfikacji dialogu 
z obywatelami, wymaga to odwołania się do inicjatyw lokalnych w celu przezwyciężenia 
dystansu między Unią Europejską i obywatelami; podkreśla, że realizacja europejskiego 
projektu na rzecz obywatelek i obywateli zależy przede wszystkim od podmiotów 
działających na szczeblach krajowych; pokłada wielkie nadzieje w Białej Księdze 
Komisji oraz w program „Obywatele dla Europy”;

4. uważa, że Państwa Członkowskie, regiony i gminy ze względu na swą bliskość w 
stosunku do obywateli winny wnieść swój wkład do debaty nad przyszłością Unii 
Europejskiej oraz do działań na rzecz polepszenia skuteczności Unii Europejskiej w 
rozwiązywaniu problemów obywateli;

5. podziela pogląd Komisji Europejskiej, że powodzenie nowej strategii komunikacyjnej 
zależy od partnerskiej współpracy instytucji i wszystkich rządów Państw Członkowskich;
oferuje wsparcie Komisji Europejskiej w duchu swej rezolucji z dnia 12 maja 2005 roku 
w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej Unii Europejskiej1;

6. podkreśla jednakże, że aby strategia komunikacyjna była skuteczna, musi iść w parze z 
wdrażaniem zrównoważonych polityk obejmujących kwestie socjalne, środowiskowe i 
kulturalne na szczeblu UE oraz sugeruje Komisji, Radzie i wszystkim Państwom 
Członkowskim, aby przedstawiły dowody na to, że w swych działaniach podążają w 
kierunku zgodnym z życzeniem obywateli, tzn. działają na rzecz utrzymania modelu 
europejskiego;

7. w celu umożliwienia skutecznej realizacji strategii domaga się odpowiedniego wsparcia 
finansowego, uproszonych procedur oraz krótszych terminów przyznawania środków dla
programów informacyjnych Unii (m.in. PRINCE) i pozostałych programów wsparcia na 
rzecz grup społecznych angażujących się w idee europejskie, również w nadchodzącym 
roku budżetowym; pilną potrzebę przeprowadzania kampanii informacyjnych
potwierdzają ostatnie badania Eurostatu, które wskazują na spadek zaufania opinii 
publicznej do Unii i jej instytucji oraz prowadzonych przez nie polityk;

  
1  P6_TA(2005)0183.
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8. stwierdza, że debata nad Traktatem ustanawiającym konstytucję dla Europy jest 
jednocześnie debatą nad europejską różnorodnością wartości oraz tożsamością; jest 
zdania, że do budowy świadomości europejskiej oraz zachowania i dalszego rozwoju 
europejskich kultur poważnie przyczyniają się kulturalne i kształcące politycznie 
programy Unii; wskazuje zatem na znaczenie środków przeznaczanych w budżecie na 
kulturę i edukację, w tym także w ramach perspektyw finansowych;

9. zaleca, aby Komisja ustaliła harmonogram, który umożliwi przyjęcie nowego projektu 
europejskiego w tym samym dniu we wszystkich Państwach UE podczas wyborów 
europejskich w roku 2009;

10. zaleca, aby strategia informacyjna i komunikacyjna UE uwzględniała należycie działania, 
które są niezbędne z jednej strony dla zapewnienia przejrzystości debat toczonych przez 
Radę, aby obywatele rozumieli, w jaki sposób i kto podejmuje decyzje, a z drugiej strony 
dla zwiększenia skuteczności prawa do składania petycji;
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