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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da sta Komisija in Evropski parlament nosilca evropske ideje in zato od Komisije 
pričakuje močno in enotno podporo sprejetju ustave za Evropo;

2. poziva k razpravi o prihodnosti Evropske unije z vidika mednarodne geostrategije, kolikor 
bi ta razprava omogočila natančnejšo opredelitev Evrope, ki si je državljani želijo v 
prihodnosti;

3. opozarja na velik pomen učinkovitejše evropske komunikacijske strategije, ki bo 
omogočila boljšo razlago Evropske unije in dodane vrednosti skupnega evropskega
delovanja ter okrepila dialog z in med državljani, s pomočjo lokalnega delovanja pa 
premostila razkorak med Evropsko unijo in državljani; poudarja, da morajo dojemanje 
evropskega projekta s strani državljank in državljanov najprej definirati tisti, katerih 
naloga je, da zagotovijo njegovo delovanje na nacionalni ravni; veliko pričakuje od bele 
knjige Komisije kakor tudi od programa "Državljani za Evropo";

4. meni, da morajo države članice, regije in skupnosti preko svoje bližine z državljani 
prispevati k razpravi o prihodnosti Unije in k temu, da bo Evropska unija lahko 
učinkoviteje in na konkretnejši način reševala probleme državljanov;

5. se strinja s Komisijo, da je uspeh nove komunikacijske strategije odvisen od tesnega
partnerskega sodelovanja med institucijami in vladami držav članic; Komisiji izraža 
podporo v duhu svoje resolucije z dne 12. maja 2005 o izvajanju informacijske in 
komunikacijske strategije Evropske unije1;

6. želi kljub temu poudariti, da mora iti komunikacijska strategija, če naj bi bila učinkovita, v 
korak z izvajanjem politike, ki je socialno, okoljsko in kulturno uravnotežena na ravni 
Unije, in predlaga, da Komisija, Svet in vsaka država članica dokažejo, da se s svojimi 
dejanji, kot je na primer ohranjanje evropskega modela, držijo smeri, ki jo želijo 
državljani;

7. poziva k ustrezni finančni podpori, poenostavljenim postopkom in krajšim rokom
dodeljevanja sredstev informacijskim programom Unije (npr. PRINCE) in drugim 
podpornim programom za socialne skupine, ki spodbujajo evropsko idejo, v naslednjem 
proračunskem letu, da se bo komunikacijska strategija lahko učinkovito izvajala; zadnje 
raziskave Eurostata, ki so pokazale, da upada zaupanje ljudi v Unijo, njene institucije in 
politike, potrjujejo nujnost ustrezno financiranih kampanj obveščanja;

8. ugotavlja, da je razprava o pogodbi za ustavo hkrati tudi razprava o evropski raznolikosti 
in identiteti; meni, da kulturni in izobraževalni programi Unije bistveno prispevajo h
krepitvi evropske zavesti in nadaljnjemu razvoju evropskih kultur; poudarja torej pomen 
proračuna, v okviru finančnega načrta prilagojenega kulturi in izobraževanju;

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0183.
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9. zahteva, da Komisija izdela razpored, ki bo omogočil sprejetje evropskega projekta v vseh 
državah Unije na isti dan v času evropskih volitev leta 2009;

10. zahteva, da informacijska in komunikacijska strategija Evropske unije nameni pomembno 
mesto ukrepom, ki bi po eni strani zagotovili pregledne razprave Sveta, da bi državljani 
lahko razumeli, kdo in kako sprejema odločitve, po drugi strani pa omogočili, da bi bila 
pravica do vlaganja peticije učinkovita;
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