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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci žiada Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor začlenil do svojho 
návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže negatívne výsledky referend o Zmluve o Ústave pre Európu v dvoch zakladajúcich 
členských štátoch dokazujú, že je potrebné pokračovať v politickej diskusii a poskytovaní 
informácií týkajúcich sa ústavy,

B. keďže Európsky parlament ako najotvorenejšia a jediná priamo volená európska inštitúcia 
v súčasnosti nesie osobitnú zodpovednosť za pokračovanie procesu ratifikácie Zmluvy o 
Ústave a za objektívnu prezentáciu prínosu kompromisov dosiahnutých na medzivládnej 
konferencii v Bruseli v júni 2004,

C. keďže prestávka na ďalšie úvahy by sa mala využiť na hľadanie možností, ako zaručiť 
politický rozvoj silnej Európskej únie zdieľajúcej rovnaké ciele,

D. keďže Parlament vo svojom predchádzajúcom uznesení z 13. apríla 2005 o rozpočte na 
rok 2006 a o výročnej správe Komisie o politickej stratégii zdôraznil, že rozpočet na rok 
2006 zohráva zásadnú úlohu ako nástroj „na zabezpečenie kontinuity akcií a na 
preklenutie viacročného plánovania po roku 2006“1,

1. plánuje posilniť svoje vlastné prostriedky, ako aj iné finančné nástroje, s cieľom zlepšiť 
mediálne spravodajstvo o európskych otázkach, pričom by sa mala v plnom rozsahu 
zohľadniť efektívnosť nákladov a pravdepodobná sledovanosť; toto spravodajstvo by 
pokrývalo nielen diskusiu o Ústave, ale aj iné otázky, ktoré sa priamo týkajú občanov a o
ktorých sa rozhoduje na európskej úrovni; zaväzuje sa rozšíriť audiovizuálnu prístupnosť 
svojich činností nad rámec schôdzí, a to sprístupnením práce výborov a vypočutí;

2. naďalej bude podporovať akademické orgány a think-tanky, ktoré sa zaoberajú 
problematikou európskej ústavy, ale žiada Komisiu, aby sa viac zamerala na činnosti 
určené priamo laikom a osobnostiam, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku;

3. podporuje programy a informačné kampane Komisie v rámci rozpravy o budúcnosti 
Európy a zdôrazňuje, že finančné prostriedky vynaložené na takéto programy sú v 
porovnaní s mnohými inými aktivitami EÚ minimálne; sumy navrhnuté pre niektoré z 
týchto programov nie sú dostatočné na zabezpečenie účinnej informovanosti 450 
miliónov občanov Európy o význame ústavného vývoja Únie;

4. zdôrazňuje, že väčšinou malé vzdelávacie a kultúrne centrá, ktoré pôsobia v oblastiach 
európskeho záujmu, sú cenným zdrojom tak pre európske inštitúcie, ako aj pre širokú 
verejnosť; uisťuje ich o svojom jasnom zámere zachovať súčasnú úroveň výdavkov a 
zvážiť zvýšenie finančných prostriedkov v prípadoch, ktoré majú mimoriadny význam 
pre budúcnosť Európy.

  
1 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA-PROV(2005)0126, odsek D.


