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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti výbor vyzývá dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové 
prostředky rozšířené Unie v letech 2007-2013 jako příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

Položka 3: Občané, svoboda, bezpečnost a právo

1. Je toho názoru, že poté, kdy Smlouva o ústavě pro Evropu vstoupí v platnost, se vytvoří 
bezprostřední vztah mezi evropskými institucemi a občany, který se musí zakládat na 
průhlednosti a důvěře; vysoce kvalitní evropská informační politika je v této souvislosti 
základním prvkem pro zvládnutí výzev týkajících se ústavní politiky příštích let; 
současný objem finančních prostředků určených na informační opatření se musí s 
ohledem na stoupající počet členských států navýšit, má-li být evropské sloučení pro 
občany a hospodářství i nadále jednoznačně přínosem;

2. zdůrazňuje, že poté, kdy vstoupí Ústava v platnost, se musí vytvořit nový rozměr 
komunikační činnosti a práce s veřejností na evropské úrovni; vyzývá Komisi, aby v 
rámci položky 3 finančního výhledu začlenila do plánu nový program pro cílenou 
podporu tiskových a elektronických médií, jejichž úkolem bude vytvořit široce rozvinutý 
prostor pro evropskou politickou veřejnost;

3. zdůrazňuje, že evropské politické strany jsou při vytváření politické vůle a pocitu 
společenství Evropy jedním z nejdůležitějších nástrojů evropeizace , a proto požaduje, 
aby byly vybaveny účinnými pracovními prostředky, jako jsou např. politické nadace, 
jejichž úkolem by mělo být vzdělávání v otázkách evropské politiky a transevropská 
spolupráce;

4. vítá, že Komise přiřadila nové položce „Občané, svoboda, bezpečnost a právo“ velmi 
vysokou prioritu a trvá na tom, že všechna uvedená opatření týkající se informační 
politiky musí mít prostředky odpovídající rozsáhlým úkolům, které vyvstaly v průběhu 
minulého rozšíření i úkolům, jež vlivem budoucího rozšíření a v rámci schvalování 
Smlouvy o Ústavě pro Evropu ještě vyvstanou;

5. s potěšením bere na vědomí, že mnoho členských států již vyjádřilo úmysl úzce 
spolupracovat s Komisí při provádění programu PRINCE a jeho následných opatření; je 
však toho názoru, že v mnoha případech mohou pouze evropské instituce zaručit 
potřebnou soudržnost mezi informačními programy členských států, nevládními 
organizacemi a ostatními sdruženími občanské společnosti, k čemuž musí mít k dispozici
odpovídající prostředky;

6. připomíná, že podpora zařízení, která se při výzkumu, vzdělávání a v médiích věnují 
evropskému společnému zájmu a utváření evropské demokracie, se musí rozšířit na nové 
státy, přičemž je nutno naplánovat dostatečné zdroje pro efektivní činnost;
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7. poukazuje na to, že prostřednictvím Ústavy bude pojem víceletý finanční rámec zaveden 
jako právní pojem; tento finanční rámec se bude muset schválit jako evropský zákon,  k 
čemuž bude nutný souhlas Evropského parlamentu, a výsledky finančního plánování na 
období 2007-2013 podstatně ovlivní vytvoření finančního rámce.


