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Skrivelse av den 17 oktober 2005 från Paolo Costa, ordförande för utskottet för transport och turism
till Jo Leinen, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor

Översättning

Jag uppskattar att ert utskott kommer att förbereda ett betänkande om perioden för eftertanke, 
antagen efter de franska och nederländska väljarnas avvisande av utkastet till den europeiska 
konstitutionen. Jag skulle härmed vilja förmedla TRAN-utskottets yttrande över Duffs och 
Voggenhubers betänkande. 

Vi välkomnar parlamentets initiativtagande till denna diskussion.  Eftersom medlemsstaterna är 
oeniga i frågan och kommissionen tycks tveka att ta initiativet bör parlamentet, som representerar 
Europas folk, lansera debatten på nytt.  I detta hänseende välkomnar vi föredragandenas preliminära 
idéer vilka, även om de är ambitiösa, understryker behovet av en tydlig struktur och tidsplan för 
debatten. 

Ur vårt utskotts synvinkel är det viktigt att en konkret beslutsprocess kan fortlöpa samt att den 
förbättras när så är möjligt. Medborgarna i två medlemsstater har visat sitt ogillande över utkastet till 
en konstitution för Europa, men inte vad gäller europeiskt samarbete och integration som redskap för 
att lösa gemensamma problem i sig. 

Nu måste de europeiska institutionerna agera för att återupprätta allmänhetens förtroende för 
EU-projektet. Bättre kommunikation är viktigt, inte minst för att motverka de falska argument som 
framförs av svaga nationella ledare, vilka skyller sina egna misslyckanden på Bryssel. 
Men vad vi behöver än mer är ett framgångsrikt agerande inom områden som är betydelsefulla för 
Europas medborgare. De europeiska institutionerna bör agera nu för att uppfylla sina strategiska mål, 
trots att de fortfarande tvingas använda sig av föråldrade verktyg som Nicefördraget. 

Vi bör även erkänna behovet av större öppenhet och en förenklad beslutsprocess i samtliga 
inblandade institutioner, samt stärka vår direkta ansvarighet gentemot allmänheten utan de nationella 
regeringarnas involverande. Eftersom utskottet främst arbetar med medbeslutandeförfarandet anser 
vi att detta är en del av utkastet till en konstitution som bör bevaras i eventuella framtida 
reformförslag.

(Avslutningsfras och underskrift)


