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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 sa na bruselskom zasadnutí Európskej rady konanom 21. a 22. júna 2007 rozhodlo 
o zvolaní medzivládnej konferencie (MVK), ktorej úlohou bude vypracovať 
pozmeňujúcu zmluvu v zmysle pokynov Európskej rady,

B. keďže Parlament v uznesení zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Európskej únie 
zdôraznil, že „posilnenie účasti občanov na politickom živote EÚ“ a „zapojenie 
občianskej spoločnosti“ sú určujúcimi zásadami pre ďalší vývoj Európskej únie1,

C. keďže cieľom programu Občania pre Európu je presadzovanie aktívneho európskeho 
občianstva, podporovanie činností a inštitúcií, ktoré poskytujú občanom príležitosti 
spolupodieľať sa a zúčastňovať sa na budovaní čoraz súdržnejšej Európy, ako aj 
vytváranie európskej identity2;

1. pripomína, že komunikačné a vzdelávacie programy majú veľký význam pre zvyšovanie 
záujmu európskych občanov o politický systém Európskej únie a účasti na ňom a že 
pozmeňujúca zmluva, ktorá by mala byť prijatá na nasledujúcej MVK, bude vyžadovať 
množstvo činností so zameraním na komunikáciu s európskymi občanmi s cieľom 
vysvetliť inštitucionálne a politické výhody, ktoré zmluva podľa očakávaní prinesie;

2. opätovne pripomína, že činnosti komunikačných a vzdelávacích programov závisia 
od inštitucionálnej štruktúry s významnou finančnou podporou na pokrytie 
prevádzkových nákladov určitých vybraných akademických inštitúcií, nadácií (vrátane 
nadácií politických strán), sociálnych partnerov a iných súčastí občianskej spoločnosti;

3. poznamenáva, že hoci došlo celkovo k zvýšeniu predbežného návrhu rozpočtu (PNR) 
na rok 2008 (záväzky) o 2 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2007, okruh 3b PNR 
na rok 2008 (Európske občianstvo) je jediným okruhom, ktorému bol výrazne znížený 
objem finančných prostriedkov (asi 8 % menej prostriedkov v rámci záväzkov ako 
v rozpočte na rok 2007); domnieva sa, že v čase dôležitých premien inštitucionálnej 
podoby Európskej únie vrátane informačných kancelárií Európskej únie sú tieto sumy 
nepostačujúce a musia sa podstatne zvýšiť;

4. zaväzuje sa, že vytvorí transparentný a spravodlivý systém financovania európskych 
politických nadácií vychádzajúc z návrhu, ktorý predložila Komisia dňa ... júna 2007, 
o revízii rozhodnutia o financovaní európskych politických strán3 a že zabezpečí tejto 
akcii finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na splnenie vytýčených politických cieľov;

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0234 (odseky 9 a 13).
2 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie 
rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva (Ú. v. 
EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32).
3 ...



PE 390.772v01-00 4/4 PA\673402SK.doc

SK

5. zaväzuje sa, že urýchli svoje úsilie o vytvorenie skutočného európskeho verejného 
priestoru vrátane vybudovania a primeraného financovania svojho nového návštevníckeho 
centra a vlastného internetového televízneho programu, a vyzýva Radu, aby nasledovala 
jeho príklad vo svojich vlastných oblastiach komunikačnej politiky.


