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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 v návaznosti na výsledek referenda v Irsku, které se uskutečnilo 
12. června, připomněla Evropská rada na svém zasedání ve dnech 19.–20. června 2008, 
že účelem Lisabonské smlouvy je umožnit, aby rozšířená Unie fungovala efektivněji a 
demokratičtěji, a vzala na vědomí, že proces ratifikace pokračuje,

B. vzhledem k tomu, že celý proces ratifikace Lisabonské smlouvy, a zejména kampaň před 
referendem v Irsku ukázaly, že pokud jde o komunikační politiku, má EU stále mnoho co 
dohánět, a to tím spíše, že se blíží volby do Evropského parlamentu v roce 2009,

C. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení o prvních úvahách o předběžném 
návrhu rozpočtu na rok 20091 vyjadřuje znepokojení „nad sníženími, která Komise 
navrhuje u řady rozpočtových položek, z nichž jsou financovány komunikační činnosti, 
zvláště v souvislosti s úkoly a novými výzvami, s nimiž bude nutno se v této oblasti 
vyrovnat v roce 2009 – mj. se budou konat volby do Evropského parlamentu nebo je 
možné, že vstoupí v platnost Lisabonská smlouva“,

1. zdůrazňuje, že je nutno výrazněji zapojit do debaty o Evropské unii občanskou 
společnost a vytvořit trvalou a široce koncipovanou komunikační politiku, jejímž cílem 
je seznámit občany s EU s tvorbou politiky EU a s programy, které EU uskutečňuje;
zdůrazňuje však, že tyto činnosti vyžadují vyšší finanční podporu;

2. konstatuje, že ačkoli se v předběžném návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2009 celkově 
zvyšují prostředky na závazky oproti roku 2008 o 3,1 %, částka v okruhu 3b (Evropské 
občanství) se zvyšuje pouze o 1,0 %; soudí, že tak malé zvýšení v této stěžejní oblasti 
politiky je politováníhodné, a zdůrazňuje proto, že tyto částky musí být výrazně zvýšeny 
a optimálně použity;

3. vyjadřuje uspokojení nad tím, že v roce 2008 vstoupil v platnost nový nástroj pro 
financování politických nadací na úrovni EU a že již bylo založeno několik evropských 
nadací; vyzývá Komisi, aby se snažila usnadnit těmto nadacím v rané fázi rozvoje jejich
činnost na poli výzkumu a politické výchovy; 

4. navrhuje zvýšit finanční prostředky, které mají k dispozici evropské politické strany, 
s cílem oživit celoevropskou politickou debatu a připravit půdu pro vytvoření prostoru 
pro evropská média a politické strany, zejména před blížícími se volbami do Evropského 
parlamentu v červnu 2009;

5. zavazuje se, že dokončí projekty návštěvnického centra a internetového TV kanálu a 
poskytne jim dostatečné finanční prostředky, a že bude v roce 2009 směrovat jejich 
činnost tak, aby posilovala zájem občanů o dění v EU obecně a zvláště o volby do 
Evropského parlamentu;

                                               
1 A6-0262/2008, odkaz bude vložen po jeho přijetí v červenci.
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6. připomíná, že komunikační programy, jako je program PRINCE, mají zásadní význam 
pro zvyšování povědomí občanů o výhodách členství v EU a pro rozvíjení užší 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy; trvá proto na tom, aby při přidělování 
finančních prostředků na rok 2009 byl brán zřetel na výzvy, které v tomto roce přibudou: 
jde o volební rok a je nutná další institucionální reforma.


	731123cs.doc

