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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Európska rada sa vo svojich záveroch zo 16. júna 2006 zaviazala úspešne 
pokračovať v procese ratifikácie ústavnej zmluvy, predložila orientačný plán na ďalšie 
dva roky a vyhlásila, že tento vychádzal z predbežného vyhodnotenia obdobia reflexie o 
budúcnosti Európy vyplýva, že „Posilnený dialóg s občanmi si vyžaduje primerané 
prostriedky a angažovanosť.“1,

B. keďže Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. júna 2006 žiadal Komisiu 
„o revíziu Plánu D v druhej fáze obdobia reflexie a o poskytnutie dostatočných 
finančných prostriedkov pre plánované činnosti“2,

C. keďže Komisia uviedla vo svojom návrhu programu „Občania pre Európu na podporu 
aktívneho európskeho občianstva, že bude podporovať činnosti a inštitúcie, ktoré 
poskytnú príležitosti občanom spolupodieľať sa a zúčastňovať sa na vytváraní spoločnej 
Európy a európskej identity“3,

D. keďže s ohľadom na prijatie finančného výhľadu na roky 2007-2013 obsahuje predbežný 
návrh rozpočtu (PNR) na rok 2007 reštrukturalizáciu výdavkov spojených s diskusiou o 
Ústave prostredníctvom začlenenia trvalého financovania niekoľkých inštitúcií a 
organizácií európskeho záujmu do troch legislatívnych programov (Občania pre Európu, 
Kultúra 2007 a Celoživotné vzdelávanie).

1. pripomína, že programy v oblasti komunikácie a vzdelávania sú prednostným nástrojom 
na zlepšenie informovanosti občanov a ich výraznejšiu účasť v diskusii o ústavnej zmluve 
a že sú hlavným prostriedkom podpory ústavného programu, ktorý bol stanovený 
Európskou radou dňa 15.–16. júna 2006;

2. s poľutovaním konštatuje, že mnohí európski občania v súčasnosti nevidia veľmi sľubne 
ďalšie rozširovanie Európskej únie, poznamenáva však, že väčšia časť občanov vo 
väčšine členských štátov by prijala transparentnejšiu a efektívnejšiu dohodu EÚ vo veci 
ústavy a politík;

3. opakuje, že komunikačné aktivity budú uspokojivo fungovať len vtedy, ak do nich budú 
aktívne prispievať akademické inštitúcie, nadácie (vrátane politických strán), regionálne a 
miestne úrady, sociálni partneri a občianska spoločnosť (predovšetkým organizácie 
mládeže a žien) a že na plnenie týchto úloh potrebujú finančné zdroje z rozpočtu EÚ; 
domnieva sa preto, že sumy navrhované v PNR 2007 na program PRINCE „Diskusia o 
budúcnosti Európy“ a informačné úrady a nástroje Únie sú nedostačujúce a ich činnosť 
musí byť výrazne zvýšená v porovnaní s výdavkami na rok 2006 s ohľadom na 
prebiehajúce obdobie reflexie a analýzy;

4. zdôrazňuje, že mnohé inštitúty a organizácie významne podporili diskusiu o budúcnosti 
  

1 Dok. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 KOM(2005)0116.
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Európy, je preto znepokojený zámerom Rady, ktorý vyjadrila v legislatívnom postupe v 
súvislosti s prijatím programu Európa pre občanov, obmedziť štrukturálnu podporu pre 
niektoré inštitúty európskeho záujmu na tri roky (2007-2009); je rozhodnutý zaručiť, aby 
tieto výskumné a vzdelávacie skupiny boli financované aj po období reflexie a analýzy, 
pretože je presvedčený, že plnia dôležité úlohy trvalej povahy;

5. trvá na tom, že navýšenie prostriedkov určených pre tieto inštitúty, tak ako ho navrhuje 
Komisia, nie je vo všetkých prípadoch dostačujúce na plnenie náročných úloh, pred 
ktorými stoja;

6. víta úsilie Rady a Parlamentu zlepšiť účasť občanov na ich každodennej práci, 
predovšetkým vo veciach transparentnosti legislatívy a politickej diskusie o citlivých 
otázkach, akými sú globalizácia a rozšírenie, zaväzuje sa zvýšiť toto úsilie a vyzýva Radu, 
aby urobila to isté.


