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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že na zasedání v Bruselu, které proběhlo ve dnech 21. a 22. června 
2007, rozhodla Evropská rada o svolání mezivládní konference (IGC), jejímž úkolem 
bude vypracovat pozměňující Smlouvu na základě pokynů Evropské rady,

B. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 7. června 2007 o plánu pro ústavní proces 
Unie Parlament zdůraznil, že „posílení účasti občanů na politickém životě Evropské 
unie“ a „spolupráce s občanskou společností“ jsou vůdčími principy pro další vývoj 
Evropské unie1,

C. vzhledem k tomu, že program „Evropa pro občany“ má za cíl podporovat aktivní 
evropské občanství, podpořit činnosti a instituce, jež občanům poskytují příležitost 
spolupracovat a zapojit se do společného budování Evropy, která bude stále užším 
svazkem, a utvářet evropskou identitu2,

1. připomíná, že komunikační a vzdělávací programy mají zásadní význam pro zvýšení 
zájmu a zapojení evropských občanů do politického systému Evropské unie a že 
pozměňující Smlouva, která bude pravděpodobně přijata na nadcházející mezivládní 
konferenci, bude vyžadovat mnoho aktivit zaměřených na komunikaci s evropskými 
občany za účelem vyjasnění institucionálního a politického pokroku, který se od 
Smlouvy očekává;

2. opakuje, že činnosti komunikačních a informačních programů závisí na institucionální 
struktuře s udržitelnou finanční podporou za účelem pokrytí provozních nákladů pro 
vybrané akademické instituce, nadace (včetně nadací spojených s politickými stranami), 
sociální partnery a pro další aktéry občanské společnosti;

3. konstatuje, že ačkoli celkový předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2008 
(v závazcích) je oproti rozpočtu na rok 2007 navýšen o 2 %, okruh 3b PNR na rok 2008 
(tj. evropské občanství) je jediným okruhem, jehož finanční prostředky byly výrazně 
sníženy (přibližně o 8 % prostředků na závazky méně než v rozpočtu na rok 2007); 
domnívá se, že v dobách významných změn institucionálního uspořádání Evropské unie 
jsou tyto částky – zahrnující informační střediska Evropské unie – nedostatečné a musí 
být výrazně zvýšeny;

4. zavazuje se, že vytvoří transparentní a nestranný systém financování evropských 
politických nadací na základě návrhu Komise ze dne ... června 2007 o revizi rozhodnutí 
o financování evropských politických stran3 a že na tuto činnost poskytne finanční 
prostředky nezbytné k dosažení vytyčených politických cílů;

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0234 (odstavce 9 a 13).
2 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí 
program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007 – 2013 (Úř. věst. L 378, 
27.12.2006, s. 32). 
3 ...
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5. zavazuje se, že zintenzívní své úsilí o vytvoření plnohodnotného evropského veřejného 
prostoru, včetně vytvoření a přiměřeného financování svého nového návštěvnického 
centra a svého vlastního internetového televizního programu, a vybízí Radu, aby tak také 
učinila ve svých vlastních oblastech komunikační politiky.


