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POBUDE 

Odbor za ustavne zadeve poziva Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva 
razširjene Unije 2007-2013, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 
pobude: 

Naslov 3: Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica.  
 
1. meni, da se z začetkom veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo vzpostavi neposreden 

odnos med evropskimi institucijami in državljani, ki mora temeljiti na preglednosti in 
zaupanju; v tem kontekstu je visokokakovostna evropska informacijska politika bistven 
element za soočanje z ustavnopolitičnimi izzivi naslednjih let; sedanjo raven 
informacijskih ukrepov je treba glede na naraščajoče število držav članic finančno 
dodatno podprti, če želimo, da bodo prednosti evropskega združevanja še naprej na 
ustrezen in jasen način predstavljene državljanom in gospodarstvu; 

 
2. poudarja, da mora z začetkom veljavnosti Ustave nastati nova oblika komunikacijske in 

informacijske dejavnosti na evropski ravni; poziva Komisijo, da pod Naslov 3 finančnih 
perspektiv vključi nov program usmerjenega spodbujanja tiskanih in elektronskih 
medijev, katerih naloga je, ustvariti skupen prostor evropske politične javnosti;  

 
3. poudarja, da so evropske politične stranke eden od najpomembnejših inštrumentov za 

evropeizacijo politične volje in razvoja občutka pripadnosti evropski skupnosti; zato 
zahteva, da se jim odobri ustrezna sredstva za delo, npr. v obliki političnih fundacij, 
katerih naloga bi bila politično izobraževanje na področju evropskih zadev in 
transevropsko sodelovanje; 

 
4. pozdravlja, da je Komisija novemu naslovu "Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica" 

pripisala zelo visoko prioriteto in vztraja, da se za vse tu vključene ukrepe informacijske 
politike nameni dovolj sredstev za uspešno izvrševanje obsežnih nalog, ki so nastale v 
povezavi s preteklo in prihodnjo širitvijo ter v okviru ratifikacije Pogodbe o Ustavi; 

 
5. z veseljem ugotavlja, da je do sedaj že mnogo držav članic izrazilo namen, da bo tesno 

sodelovalo s Komisijo pri uresničevanju programa PRINCE in kasnejših ukrepov; vendar 
meni, da lahko v mnogo primerih samo evropske institucije zagotovijo potrebno 
usklajenost informacijskih programov vis-a-vis državam članicam, nevladnim 
organizacijam in drugim združenjem civilne družbe, za kar morajo biti na voljo ustrezna 
sredstva; 

 
6. opozarja, da se mora subvencioniranje ustanov, ki se v okviru raziskovanja, 

izobraževanja in medijev posvečajo skupnim evropskim interesom in izgradnji evropske 
demokracije, razširiti na nove države članice, kar zahteva ustrezno načrtovanje virov za 
njihovo učinkovito delo. 

 
7. opozarja, da bo z začetkom veljavnosti Ustave, pojem večletnega finančnega okvira 

obravnavan kot pravni pojem; finančni okvir bo moral biti sprejet v obliki evropskega 
zakona, pri čemer bo potrebno soglasje Evropskega parlamenta, na samo določitev 



 

PE 350.118v01-00 4/4 PA\548856SL.doc 

SL 

finančnega okvira pa bodo imeli velik vpliv rezultati finančnega načrtovanja za obdobje 
2007 – 2013. 
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