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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at valgdeltagelsen ved valget til Europa-Parlamentet i 2009 var en 
fortsættelse af den jævnt nedadgående tendens, som har kunnet observeres siden det 
første direkte valg i 1979, og at valgdeltagelsen var lavest i de lande, der blev 
medlemmer af EU ved den seneste udvidelse,

B. der henviser til, at Lissabontraktatens eventuelle ikrafttræden forudsætter, at der 
gennemføres en oplysningskampagne med det formål at forklare borgerne de ændringer, 
som traktaten vil medføre, især med vægt på de nye beføjelser, der tillægges både 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, såvel som indførelsen af 
borgerinitiativet, der giver borgerne et nyt redskab til at påvirke EU's politik,

C. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 10. marts 2009 om retningslinjerne for 
2010-budgetproceduren1 henledte "opmærksomheden på nødvendigheden af, at der 
stilles tilstrækkelige midler til rådighed til kommunikationspolitikken, og især at det sker 
i overensstemmelse med målsætningerne i fælleserklæringen om kommunikation om 
Europa i partnerskab, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtog i oktober 2008",

1. understreger behovet for at udarbejde en bred kommunikationspolitik til udbredelse af 
kendskabet til fordelene ved europæisk integration og for at skabe grundlag for en 
virkelig dialog med borgerne i EU; understreger derfor, at sådanne aktiviteter kræver 
yderligere finansiel støtte;

2. bemærker, at selv om budgetforslaget for 2010 foreslår en forhøjelse af 
forpligtelsesbevillingerne i forhold til 2009-budgettet, så reduceres beløbet under 
udgiftsområde 3.2 (Unionsborgerskab); mener, at så stor en nedskæring på dette vigtige 
politikområde er beklagelig, og understreger derfor nødvendigheden af, at disse beløb 
forhøjes og anvendes optimalt;

3. mener, at informationsstederne og EU's repræsentationskontorer kan få en afgørende 
betydning i denne kommunikationsstrategi, idet de udgør en måde til at nå ud til 
borgerne og gøre EU mere nærværende, og understreger derfor behovet for at støtte disse 
aktiviteter og styrke deres gennemslagskraft;

4. mener, at fremkomsten af paneuropæiske partier er ønskelig, især med henblik på styrke 
valgdeltagelsen ved fremtidige valg til Europa-Parlamentet; er overbevist om, at dette 
mål især kan nås gennem øget finansiel bistand til politiske stiftelser og partier på EU-
niveau;

5. minder om betydningen af initiativet om kommunikation om Europa i partnerskab, som 
vil bidrage til at styrke både sammenhængen og effektiviteten af EU's 
kommunikationsstrategi; anbefaler, at der ved bevillingen af midler for 2010 tages højde 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0095.
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for de yderligere udfordringer, der sandsynligvis vil opstå som følge af de institutionelle 
reformer, der er forbundet med Lissabontraktaten.


