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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beschouwt de Commissie, samen met het Europees Parlement, als draagster van de 
Europese gedachte en verwacht derhalve van de Commissie een krachtige en consequente
verbondenheid aan het Europees Constitutioneel verdrag;

2. wijst op het grote belang van een effectievere Europese communicatiestrategie, met 
behulp waarvan de Europese Unie en de meerwaarde van gezamenlijk Europees optreden 
beter kan worden uitgelegd en een vruchtbaarder dialoog met de bevolking kan worden 
aangegaan; heeft grote verwachtingen van het voor dit najaar aangekondigde witboek van 
de Commissie;

3. deelt de mening van de Commissie dat het succes van een nieuwe communicatiestrategie 
afhangt van een goede samenwerking tussen de instellingen en de regeringen van de 
lidstaten; biedt de Commissie hiertoe zijn ondersteuning aan, in overeenstemming met 
zijn resolutie van 12 mei 2005 over de tenuitvoerlegging van de informatie- en 
communicatiestrategie van de Europese Unie1;

4. wenst dat ook in het komende begrotingsjaar voldoende financiële middelen worden 
toegekend aan de voorlichtingsprogramma's van de Unie (onder meer PRINCE) om de 
communicatiestrategie effectief te kunnen uitvoeren; de jongste Eurostat-enquêtes, die 
wijzen op een dalend vertrouwen van de bevolking in de Unie en haar instellingen, tonen 
ook aan dat er een dringende behoefte is aan behoorlijk toegeruste 
voorlichtingscampagnes;

5. stelt vast dat het debat over het Constitutioneel verdrag ook een debat is over de Europese
diversiteit van waarden en de Europese identiteit; is van mening dat de programma's van 
de Unie inzake cultuur- en onderwijsbeleid een essentiële bijdrage leveren aan het 
opbouwen van een Europees bewustzijn en aan het handhaven en ontwikkelen van de 
Europese culturen.

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0183.


