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Vážený kolega,

potešilo ma, keď som sa dozvedel, že Váš výbor pripraví správu o období zvažovania, ktoré bolo 
prijaté po tom, čo francúzski a holandskí voliči zamietli návrh európskej ústavy.  V mene 
Výboru pre dopravu a cestovný ruch by som rád vyjadril jeho stanovisko k správe pána Duffa a 
pána Voggenhubera.

Sme radi, že Parlament prevezme vedúcu úlohu v tejto diskusii. Keďže členské štáty nie sú v 
tejto otázke jednotné a Komisia sa k nej stavia váhavo, Parlament, ktorý zastupuje občanov 
Európy, by mal túto diskusiu znovu nastoliť. Z tohto hľadiska vítame predbežné ambiciózne 
úvahy Vašich spravodajcov, ktoré zdôrazňujú potrebu jasnej štruktúry a časového plánu diskusie.

Z pohľadu nášho výboru je dôležité, aby presadzovanie konkrétnej politiky pokračovalo a podľa 
možnosti sa rozširovalo. Občania dvoch členských štátov prejavili síce nesúhlas s návrhom 
európskej ústavy, nie však s európskou spoluprácou a integráciou ako nástrojmi na riešenie 
spoločných problémov ako takými. 

Európske inštitúcie sa musia teraz snažiť o obnovu dôvery verejnosti v európsky projekt.
Zlepšenie komunikácie je naozaj potrebné, najmä pri obhajobe proti nesprávnym tvrdeniam, 
ktoré používajú niektorí slabí predstavitelia štátov obviňujúci Brusel za svoje vlastné zlyhania.
Ešte viac však potrebujeme úspešne konať v oblastiach, ktoré majú pre občanov Európy veľký 
význam. Európske inštitúcie by sa teraz mali usilovať o plnenie strategických cieľov napriek 
tomu, že nateraz sú nútené používať zastarané nástroje, ako je Zmluva z Nice.

Okrem toho by sme mali uznať potrebu väčšej transparentnosti a jednoduchosti v rozhodovacom 
procese vo všetkých inštitúciách, ktorých sa to týka, a rozšíriť, kdekoľvek sa dá, našu priamu 
zodpovednosť voči občanom bez sprostredkovateľskej úlohy vlád jednotlivých štátov. Ako 
výbor fungujúci najmä na základe spolurozhodovacieho procesu si myslíme, že tento prvok 
návrhu ústavy by sa mal zachovať aj v prípadných budúcich návrhoch reformy.
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