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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 v nadväznosti na výsledok referenda v Írsku, ktoré sa konalo 12. júna, Európska 
rada zasadajúca v dňoch 19. a 20. júna 2008 pripomenula, že účelom Lisabonskej 
zmluvy je umožniť rozšírenej Únii fungovať efektívnejšie a demokratickejšie, a vzala na 
vedomie prebiehajúci proces ratifikácie,

B. keďže celý proces ratifikácie Lisabonskej zmluvy, a najmä kampaň k referendu v Írsku 
ukázali, že z hľadiska komunikačnej politiky má EÚ stále čo doháňať, tým skôr 
vzhľadom na nadchádzajúce európske voľby v roku 2009,

C. keďže Parlament vo svojom uznesení o prvých úvahách o predbežnom návrhu rozpočtu 
na rok 20091 vyjadril obavu nad „zníženiami, ktoré navrhuje Komisia pre viaceré 
rozpočtové položky, z ktorých sú financované komunikačné činnosti, a to najmä 
v súvislosti s úlohami a novými výzvami v tejto oblasti v roku 2009, akými sú európske 
voľby alebo možné nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy“;

1. zdôrazňuje, že je potrebné užšie zapojiť občiansku spoločnosť do európskej diskusie 
a rozvíjať trvalú a široko zameranú komunikačnú politiku, ktorej cieľom je oboznámiť 
občanov EÚ s tvorbou politiky EÚ a programami, ktoré EÚ uskutočňuje; zdôrazňuje 
však, že tieto aktivity si vyžadujú ďalšiu finančnú podporu;

2. konštatuje, že hoci je v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2009 celkovo 
stanovený nárast viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,1 % v porovnaní s rozpočtom 
na rok 2008, suma v rámci výdavkovej kapitoly 3b (Európske občianstvo) sa zvyšuje len 
o 0,1 %; domnieva sa, že takéto malé zvýšenie prostriedkov v tejto kľúčovej oblasti 
politiky je poľutovaniahodné, a zdôrazňuje, že sumy je preto nutné značne zvýšiť 
a optimálne využívať;

3. vyjadruje spokojnosť s tým, že v roku 2008 nadobudol účinnosť nový nástroj 
financovania politických nadácií na úrovni EÚ a že už boli zriadené viaceré európske 
nadácie; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala napomáhať činnosť týchto nadácií v oblasti 
výskumu a politického vzdelávania v raných etapách ich pôsobenia;

4. navrhuje zvýšiť objem disponibilných prostriedkov pre európske politické strany 
s cieľom oživiť celoeurópsku politickú diskusiu a pripraviť cestu pre utváranie priestoru 
európskych médií a politických strán, najmä v súvislosti s európskymi voľbami 
v júni 2009;

5. zaväzuje sa dokončiť a adekvátne financovať svoje návštevnícke centrum a televízny 
kanál vysielajúci prostredníctvom internetu, ako aj nasmerovať ich činnosť v roku 2009 
takým spôsobom, aby zvyšovali záujem občanov o záležitosti EÚ vo všeobecnosti, 
a najmä o európske voľby;

                                               
1 A6-0262/2008, odkaz sa uvedie po prijatí správy v júli.
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6. pripomína, že komunikačné programy, ako napr. program PRINCE, majú zásadný 
význam pre zvyšovanie povedomia občanov o výhodách členstva v EÚ, ako aj pre 
budovanie užšej spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi; trvá preto na tom, aby 
sa pri vyčleňovaní prostriedkov na rok 2009 vzali do úvahy ďalšie výzvy súvisiace 
s rokom volieb a ďalšou reformou inštitúcií.
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