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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че изборите за Европейски парламент през 2009 година 
потвърдиха наблюдаваната след първите избори за Европейски парламент през 
1979 година обща тенденция за постоянно намаляване на общата активност, като 
активността е най-ниска в държавите, които се присъединиха към Европейския 
съюз в рамките на последното разширяване, 

Б. като има предвид, че евентуалното влизане в сила на Договора от Лисабон би 
наложило разгръщането на комуникационна кампания, целяща разясняване на 
гражданите на промените, които ще бъдат въведени чрез Договора, по-специално 
новите правомощия на Европейския парламент и на националните парламенти, 
както и въвеждането на гражданската инициатива, която ще предостави на 
гражданите ново средство за влияние върху европейските политики, 

В. като има предвид, че в своята резолюция от 10 март 2009 г. относно насоките за 
бюджетната процедура за 2010 г.1 Парламентът "обръща внимание на това, че е 
необходимо да се осигури достатъчно финансиране за политиката в областта на 
комуникацията, като е особено необходимо то да бъде съобразено с целите, 
посочени в общата декларация, озаглавена „Да общуваме на тема Европа в 
партньорство“, приета от Парламента, Съвета и Комисията през октомври 2008 г.",

1. подчертава необходимостта от развитие на широкообхватна комуникационна 
политика, така че да се повиши осведомеността относно ползите, свързани с 
европейската интеграция и да се предостави основа за реален диалог с 
европейските граждани; затова подчертава, че за тези дейности е необходимо 
отпускането на допълнителна финансова помощ;

2. отбелязва, че, въпреки че проектът на общ бюджет за 2010 година предвижда 
увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения в сравнение с бюджета 
за 2009 година, сумата по функция 3.2 (Гражданство) намалява; счита, че такова 
намаляване в тази изключително важна област от политиката буди съжаление и 
във връзка с това подчертава, че сумата трябва да се увеличи и да се усвои 
оптимално;

3. счита, че информационните бюра и представителствата на ЕС вероятно ще играят 
ключова роля в тази комуникационна стратегия, тъй като представляват средство 
за достигане до гражданите и приближаване на Европейския съюз до тях, затова 
подчертава необходимостта от подкрепа за тяхната дейност и увеличаване на 
тяхното влияние;

4. счита, че е желателно създаването на истински общоевропейски партии, особено с 
оглед на бъдещите европейски избори, за да се повиши активността; счита, че 

                                               
1 Приети текстове, Р6_TA(2009)0096.



PE427.160v01-00 4/4 PA\786993BG.doc

BG

подобна цел би могла да бъде постигната особено чрез увеличаване на 
финансирането на политическите фондации и партии на равнище ЕС;

5. припомня значението на инициативата „Да общуваме на тема Европа в 
партньорство“, която ще помогне значително за утвърждаване на 
последователността и ефикасността на европейската комуникационна стратегия;  
препоръчва при разпределяне на средствата през 2010 година да бъдат взети 
предвид допълнителните предизвикателства, които вероятно ще последват 
евентуалните институционални реформи, свързани с Договора от Лисабон. 


