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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor prijal 
do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. domnieva sa, že Komisia a Európsky parlament sú nositeľmi európskej myšlienky 
a následne očakáva od Komisie silnú a jednotnú zaangažovanosť v prospech prijatia 
Zmluvy o ústave pre Európu;

2. žiada, aby sa zorganizovala diskusia o budúcnosti Európskej únie z pohľadu 
medzinárodnej geostratégie, tak aby táto diskusia umožnila presnejšie vymedziť Európu, 
ktorú by si občania želali budovať v budúcnosti;

3. poukazuje na význam účinnejšej európskej komunikačnej stratégie, ktorá  by umožnila 
lepšie vysvetľovať Európsku úniu a pridanú hodnotu spočívajúcu v spoločnom európskom 
postupe a viac by usilovala o dialóg s občanmi, pričom je potrebné využívať aktivity na 
miestnej úrovni, aby sa preklenula priepasť medzi Európskou úniou a občanmi; 
zdôrazňuje, že vnímanie európskeho projektu občiankami a občanmi musia  určovať 
najmä tí, ktorí pôsobia na národnej úrovni;  vkladá veľké nádeje do Bielej knihy Komisie 
a do programu „Občania pre Európu“;

4. domnieva sa, že členské štáty, regióny a obce musia, na základe svojej blízkosti k 
občanom, prispieť k diskusii o budúcnosti Únie a prispieť k tomu, aby Európska únia bola 
spôsobilá  účinnejšie a konkrétnejšie riešiť problémy občanov ;

5. zdieľa stanovisko Komisie, podľa ktorého úspech novej komunikačnej stratégie závisí od 
úzkej spolupráce medzi inštitúciami a každou z vlád členských štátov; ponúka svoju 
podporu Komisii v duchu uznesenia z 12. mája 2005 o realizácii informačnej a 
komunikačnej stratégie Európskej únie1;

6. chce však zdôrazniť, že ak má byť komunikačná stratégia úspešná, musí byť spojená s 
realizáciou sociálne, environmentálne a kultúrne vyvážených politík na úrovni Únie a 
navrhuje, aby Komisia, Rada a každý členský štát pri každej zo svojich akcií 
demonštrovali, že sledujú cieľ, ktorý si želajú občania, a síce zachovanie európskeho 
modelu;

7. požaduje primerané finančné vybavenie, zjednodušený postup a kratšie lehoty na 
prideľovanie prostriedkov pre informačné programy Únie (o.i. PRINCE) a pre ostatné 
programy na podporu spoločenských skupín, ktoré sa venujú podpore európskej 
myšlienky, vrátane budúceho rozpočtového roka, aby sa mohla účinne presadzovať 
komunikačná stratégia; posledné prieskumy Eurostatu, ktoré naznačujú klesajúcu dôveru 
občanov v Úniu a jej inštitúcie, ako aj v politiky, ktoré realizujú, svedčia o význame 
informačných kampaní s pevným rozpočtovým balíkom;

8. konštatuje, že diskusia o Ústavnej zmluve je takisto diskusiou o európskej rozmanitosti a 
identite; domnieva sa, že kultúrne a vzdelávacie programy realizované Úniou sú 

  
1 prijaté texty, P5_TA(2005)0368
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podstatným príspevkom pre posilnenie európskeho povedomia ako aj pre zachovanie a 
ďalší rozvoj európskych kultúr; pripomína význam prispôsobeného rozpočtu pre kultúru 
a vzdelávanie, a síce aj  v rámci finančného výhľadu;

9. odporúča, aby Komisia zaviedla harmonogram umožňujúci prijatie európskeho návrhu v 
rovnaký deň vo všetkých krajinách Únie počas konania európskych volieb v roku 2009;

10. zasadzuje sa za to, aby sa v informačnej a komunikačnej stratégii  Európskej únie 
vymedzilo dôležité miesto pre opatrenia, ktoré je na jednej strane potrebné podniknúť v 
záujme  sprehľadnenia diskusií Rady, aby občania mohli porozumieť ako a kto prijíma 
rozhodnutia, a na strane druhej dosiahnuť účinnosť petičného práva.
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