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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci žiada Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky 
rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu 
uznesenia tieto návrhy:

Kapitola 3: Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a právo

1. zastáva názor, že keď Zmluva o Ústave pre Európu vstúpi do platnosti, okamžite sa 
vytvorí vzťah medzi európskymi inštitúciami a občanmi, ktorý sa musí zakladať na 
transparentnosti a dôvere; že európska informačná politika najvyššej kvality je v tejto 
súvislosti rozhodujúcim prvkom na naplnenie náročných úloh ústavnej politiky v 
nasledujúcich rokoch; že vzhľadom na rastúci počet členských štátov sa musia uvoľniť 
väčšie finančné zdroja, aby sa zvýšila súčasná úroveň informačných opatrení, ak sa majú 
občanom a hospodárstvu naďalej dostatočne vysvetľovať výhody európskeho 
zjednocovania;

2. zdôrazňuje, že keď ústava vstúpi do platnosti, musí sa na európskej úrovni otvoriť nová 
dimenzia komunikačnej práce a verejnej informovanosti; vyzýva Komisiu, aby do 
kapitoly 3 finančného výhľadu zahrnula nový program na cielenú podporu tlačených a 
elektronických médií, ktorých úlohou bude vytvorenie premosťujúceho priestoru 
európskej politickej informovanosti;

3. zdôrazňuje, že európske politické strany predstavujú jeden z najdôležitejších nástrojov na 
europeizáciu formovania politickej vôle a na dosiahnutie pocitu európskej 
spolupatričnosti; preto požaduje, aby dostali k dispozícii účinné pracovné prostriedky, 
ako sú napríklad politické nadácie, ktorých úlohou by malo byť politické vzdelávanie v 
európskych otázkach a celoeurópska spolupráca;

4. víta skutočnosť, že Komisia vyhradila novej kapitole Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a 
právo veľmi vysokú prioritu, a trvá na tom, aby všetky v nej obsiahnuté opatrenia 
informačnej politiky mali k dispozícii dostatočné finančné prostriedky, s pomocou 
ktorých by mohli úspešne riešiť zložité úlohy, ktoré sa objavujú v procese 
predchádzajúcich a budúcich rozširovaní, ako aj v rámci ratifikácie Zmluvy o Ústave pre 
Európu;

5. s potešením berie na vedomie, že mnohé členské štáty už oznámili svoj zámer úzko 
spolupracovať s Komisiu pri uplatňovaní programu PRINCE a nasledujúcich opatrení; 
zastáva však názor, že v mnohých prípadoch iba európske inštitúcie dokážu zaručiť 
potrebnú koherenciu informačných programov voči členským štátom, mimovládnym 
organizáciám a iným združeniam občianskej spoločnosti, na čo musia mať k dispozícii 
zodpovedajúce finančné prostriedky;

6. pripomína, že podpora zariadení, ktoré sa venujú všeobecnému európskemu záujmu a 
budovaniu demokracie či už vo výskume, vzdelávaní, alebo v médiách, sa musí rozšíriť 
na nové členské štáty, pričom treba pre ne vyčleniť dostatok zdrojov, aby mohli efektívne 
vykonávať svoju prácu;
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7. poukazuje na to, že keď ústava vstúpi do platnosti, zavedie sa pojem viacročného 
finančného rámca ako právny pojem; tento finančný rámce sa bude musieť určiť vo 
forme európskeho zákona, pričom Európsky parlament bude musieť udeliť súhlas, a 
výsledky finančného plánovania na roky 2007-2013 podstatne ovplyvnia tvar finančného 
rámca.


