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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att kommissionen och Europaparlamentet är bärare av 
Europatanken och förväntar sig därför att kommissionen på ett starkt och enhetligt sätt står 
fast vid antagandet av en konstitution för Europa.

2. Europaparlamentet efterfrågar en debatt om EU:s framtid ur en internationell 
geostrategisk synvinkel eftersom en sådan gör det lättare att avgöra vilket slags Europa 
medborgarna vill ha i framtiden.

3. Europaparlamentet påpekar att det är av stor betydelse att den europeiska 
kommunikationsstrategin blir mer effektiv. Genom denna strategi kan Europeiska unionen 
och mervärdet av de gemensamma europeiska åtgärderna förklaras tydligare, och dialogen 
med och mellan medborgarna kan förstärkas, vilket de lokala insatserna för att minska 
klyftan mellan EU och medborgarna skulle vinna på. Vidare vill parlamentet poängtera att 
medborgarnas uppfattning om det europeiska projektet till stor del avgörs av människor 
som verkar på det nationella planet. Europaparlamentet hyser stora förhoppningar till
kommissionens vitbok och programmet ”Medborgare för Europa”.

4. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, regionerna och kommunerna måste delta i
debatten om unionens framtid, eftersom de befinner sig närmare medborgarna, och bidra 
till skapandet av ett EU som på ett mer effektivt sätt kan lösa medborgarnas problem.

5. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att ett gott samarbete mellan 
institutionerna och alla medlemsstaternas regeringar är en förutsättning för att en ny 
kommunikationsstrategi skall lyckas. Europaparlamentet ger kommissionen sitt stöd i den 
anda som parlamentet uttrycker i sin resolution av den 12 maj 2005 om genomförandet av 
Europeiska unionens informations- och kommunikationsstrategi1.

6. Europaparlamentet vill dock understryka att en kommunikationsstrategi för att vara 
effektiv bör gå hand i hand med en socialt, miljömässigt och kulturellt välavvägd politik 
på unionsnivå. Parlamentet föreslår att kommissionen, rådet och alla medlemsstater visar 
att de i alla sina verksamheter går i den riktning som medborgarna önskar, det vill säga 
mot ett bevarande av den europeiska modellen.

7. Europaparlamentet kräver en lämplig finansiell ram, förenklade förfaranden och kortare 
tidsfrister vid tilldelning av medel för unionens informationsprogram (bl.a. Prince) och 
andra program för stöd till de grupper i samhället som verkar för Europatanken också 
under det kommande budgetåret, så att kommunikationsstrategin kan genomföras på ett 
effektivt sätt. Eurostats senaste undersökningar visar att förtroendet bland medborgarna 
för unionen och dess institutioner har sjunkit, vilket visar på att massiva 
informationskampanjer snarast måste inledas.

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0183.
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8. Europaparlamentet konstaterar att debatten om konstitutionsfördraget också är en debatt 
om de europeiska värderingarnas mångfald och den europeiska identiteten. 
Europaparlamentet anser att unionens kultur- och utbildningspolitiska program är viktiga 
bidrag till att bygga upp ett europeiskt medvetande samt att bevara och utveckla de 
europeiska kulturerna. Parlamentet påminner därför om vikten av en rimlig budget för 
kultur och utbildning, bland annat inom ramen för budgetplanerna.

9. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att utarbeta en tidsplan som möjliggör 
att ett europeiskt projekt antas samma dag i alla unionens medlemsstater i samband med 
valet till Europaparlamentet 2009.

10. Europaparlamentet förordar att man i EU:s informations- och kommunikationsstrategi 
lägger stor vikt vid åtgärder för att dels göra rådets debatter insynsvänliga, så att 
medborgarna kan förstå hur besluten fattas och av vem, dels se till att rätten att lämna in 
framställningar verkligen utnyttjas.
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