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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do komisji tymczasowej do spraw wyzwań 
politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek: 

 

Pozycja 3: obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 
 
1. Jest zdania, że z chwilą wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 

Europy powstanie bezpośredni związek pomiędzy europejskimi instytucjami a 
obywatelkami i obywatelami, który musi opierać się na przejrzystości i zaufaniu; w 
związku z tym europejska polityka informacyjna najwyższej jakości stanowi istotny 
element sprostania politycznym wyzwaniom najbliższych lat; w świetle rosnącej liczby 
Państw Członkowskich należy podwyższyć obecny poziom finansowania działań 
informacyjnych, jeśli pragnie się dostatecznie uwypuklić korzyści płynące ze 
zjednoczenia Europy dla jej obywateli i gospodarki; 

 
2. podkreśla, że wraz z wejściem w życie Konstytucji musi powstać nowy wymiar 

komunikacji i działalności publicznej na płaszczyźnie europejskiej; wzywa Komisję do 
zaplanowania w ramach pozycji 3 perspektyw finansowych nowego programu dla 
ukierunkowanego wsparcia mediów drukowanych i elektronicznych, których zadaniem 
będzie stworzenie wszechstronnej przestrzeni europejskiej politycznej opinii publicznej; 

 
3. podkreśla, że europejskie partie polityczne są jednym z najważniejszych instrumentów 

europeizacji procesu kształtowania woli i tworzenia europejskiego poczucia wspólnoty; 
oczekuje w związku z tym wyposażenia ich w skuteczne narzędzia pracy, takie jak 
fundacje polityczne, do których zadań musiałaby należeć edukacja polityczna w 
kwestiach europejskich oraz współpraca transeuropejska; 

 
4. wyraża zadowolenie z faktu, iż Komisja nadała bardzo wysoki priorytet nowej pozycji 

„Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość” i nalega, aby wszystkie 
ujęte tu działania polityki informacyjnej otrzymały środki, odpowiadające zakresowi 
zadań, jakie wynikają w związku z byłym i przyszłym rozszerzeniem Unii a także w 
ramach ratyfikacji Umowy Konstytucyjnej; 

 
5. z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości fakt, iż wiele Państw Członkowskich już 

wyraziło zamiar ścisłej współpracy z Komisją podczas wdrażania programu PRINCE 
oraz związanych z nim działań wtórnych; jest jednakże zdania, że w wielu przypadkach 
w porównaniu z Państwami Członkowskimi, organizacjami pozarządowymi i innymi 
zrzeszeniami społeczeństwa obywatelskiego jedynie instytucje europejskie mogą 
zapewnić niezbędną spójność programów informacyjnych, ku czemu muszą dysponować 
odpowiednimi środkami; 

 
6. przypomina, że wspieranie organizacji, które w badaniach, edukacji i mediach kierują się 

ogólnym interesem europejskim oraz budową europejskiej demokracji, musi być 
rozszerzone na nowe Państwa Członkowskie, wobec czego należy zaplanować 
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wystarczające środki na ich efektywną pracę; 
 
7. zwraca uwagę, iż w wyniku Konstytucji wprowadzone zostanie pojęcie wieloletnich ram 

finansowych jako pojęcie prawne; owe ramy finansowe należy uchwalić w formie prawa 
europejskiego, przy czym niezbędna będzie zgoda Parlamentu Europejskiego, a wyniki 
planu finansowego na lata 2007-2013 będą miały istotne znaczenie dla kształtu ram 
finansowych. 
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