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Dopis ze dne 17. října 2005 od pana Paola Costy, předsedy Výboru pro dopravu a cestovní ruch, 
panu Jo Leinenovi, předsedovi Výboru pro ústavní záležitosti

Překlad

Vážený kolego,

s potěšením se dovídám, že Váš výbor vypracuje zprávu o období úvah, které bylo schváleno poté, 
co francouzští a nizozemští voliči odmítli návrh Evropské ústavy. Jménem výboru TRAN bych Vám 
rád sdělil stanovisko výboru ke zprávě, kterou předložili pan DUFF a pan VOGGENHUBER.

Vítáme, že se Parlament ujal vedení této diskuse. Vzhledem k tomu, že členské státy v této věci 
nejsou zajedno a že Komise k převzetí iniciativy přistupuje váhavě, měl by diskusi zahájit 
Parlament, který zastupuje národy Evropy. Vítáme v této souvislosti předběžné myšlenky Vašich 
zpravodajů, které jsou sice ambiciózní, ale zdůrazňují rovněž, že tato diskuse vyžaduje jasnou 
strukturu a časový plán. 

Z hlediska našeho výboru je důležité, aby mohlo utváření konkrétních politik pokračovat a aby bylo 
pokud možno rozšiřováno. Francouzští a nizozemští občané projevili svůj nesouhlas s návrhem 
Evropské ústavy, nikoli však s evropskou spoluprací a integrací jako nástroji k řešení společných 
problémů jako takových.  

Evropské instituce musí mezitím vyvíjet snahu o obnovu důvěry veřejnosti v evropský projekt. 
Zlepšení komunikace je důležité, zejména v boji proti klamným tvrzením, která používají slabí čelní
představitelé členských států obviňující ze svých vlastních chyb evropské orgány.
My však více potřebujeme úspěšné kroky v oblastech, které jsou smysluplné pro obyvatele Evropy. 
Evropské orgány by nyní měly usilovat o splnění svých strategických cílů navzdory skutečnosti, že 
jsou zatím nuceny používat zastaralé nástroje, jako je smlouva z Nice.

Zadruhé bychom měli uznat potřebu větší transparentnosti a zjednodušení rozhodovacího procesu  
ve všech orgánech, které jsou do něj zapojeny, a nutnost pokud možno rozšířit povinnost zodpovídat 
se občanům přímo, nikoli prostřednictvím národních vlád. Jelikož jsme výborem, který pracuje 
zejména s postupem spolurozhodování, domníváme se, že jde o prvek návrhu ústavy, který je
v případných návrzích budoucí reformy potřeba zachovat.

S pozdravem

Paolo COSTA


