
LT\588631DA.doc PE 364.967
Or. en

Skrivelse af 17. oktober 2005 fra Paolo Costa, formand for Transport- og Turismeudvalget, til Jo 
Leinen, formand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Oversættelse

Det har glædet mig at erfare, at Deres udvalg vil udarbejde en betænkning om den tænkepause, der 
er opnået enighed om, efter at de franske og nederlandske vælgere har forkastet udkastet til traktat 
om en forfatning for Europa. På Transport- og Turismeudvalgets vegne vil jeg hermed gerne 
forelægge Dem udvalgets udtalelse til betænkningen af DUFF og VOGGENHUBER.

Vi finder det glædeligt, at Parlamentet går forrest i denne debat. Da medlemsstaterne er splittede i 
sagen, og Kommissionen tilsyneladende tøver med at tage initiativet, bør Parlamentet som 
repræsentant for Europas folk sætte fornyet skub i debatten. I den forbindelse bifalder vi Deres 
ordføreres indledende forslag, der, selv om de er ambitiøse, gør det klart, at debatten kræver en klar 
struktur og tidsplan.

For vores udvalg er det vigtigt, at bestræbelserne på at udvikle konkrete politiske tiltag kan fortsætte 
og styrkes om muligt. Borgerne i to medlemsstater har tilkendegivet, at de misbilliger udkastet til en 
europæisk forfatning, men ikke det europæiske samarbejde og integrationsprocessen somredskaber 
til at løse fælles problemer i sig selv.

I mellemtiden må EU-institutionerne reagere for at genskabe offentlighedens tillid til EU-projektet. 
Bedre kommunikation er udmærket, især for at komme svage nationale lederes brug af falske 
argumenter til livs, når de giver Bruxelles skylden for deres egen mislykkede politik.

Hvad vi imidlertid har mere brug for, er succesrige foranstaltninger på områder, der er 
vedkommende for Europas folk. EU-institutionerne bør handle nu for at få deres strategiske 
målsætninger opfyldt til trods for, at de for tiden er tvunget til at anvende forældede redskaber som 
Nice-traktaten.

Desuden bør vi erkende behovet for at gøre beslutningsprocessen i alle deltagende institutioner mere 
åben og mere enkel og derved - hver gang det er muligt - gøre os mere direkte ansvarlige over for 
borgerne uden inddragelse af de nationale regeringer. Da vores udvalg hovedsagelig arbejder på 
grundlag af den fælles beslutningsprocedure, mener vi, at dette er et aspekt ved forfatningsudkastet, 
som der bør tages hensyn til i eventuelle fremtidige reformforslag.
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