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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 επιβεβαίωσαν τη γενική τάση σταθερής 
μείωσης του συνολικού ποσοστού συμμετοχής από τότε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξελέγη για πρώτη φορά το 1979, με τη συμμετοχή να είναι χαμηλότερη στις χώρες που 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της τελευταίας διεύρυνσης, 

B. εκτιμώντας ότι η ενδεχόμενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας θα απαιτούσε 
την ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής εκστρατείας με στόχο να εξηγηθούν στους πολίτες οι 
αλλαγές που εισάγονται με την Συνθήκη, ιδίως μάλιστα οι νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και η καθιέρωση της πρωτοβουλίας 
των πολιτών, που θα παρείχε στους πολίτες ένα νέο μέσο επηρεασμού της ευρωπαϊκής 
πολιτικής,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 20101, 
εφιστούσε την προσοχή στην «ανάγκη να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
επικοινωνιακή πολιτική, και ειδικότερα να συμβαδίζει με τους στόχους που θέτει η κοινή 
δήλωση όσον αφορά τη σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών 
θεμάτων, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον 
Οκτώβριο του 2008», 

1. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια επικοινωνιακή πολιτική μεγάλου 
βεληνεκούς, ώστε να ενισχυθεί η επίγνωση των οφελών που συνδέονται με την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να παρασχεθεί μια βάση πραγματικού διαλόγου με τους 
ευρωπαίους πολίτες· τονίζει συνεπώς ότι οι δραστηριότητες αυτές χρειάζονται περαιτέρω 
χρηματοδοτική στήριξη·

2. επισημαίνει ότι, αν και το συνολικό σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 2010 προβλέπει 
αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων συγκριτικά με τον προϋπολογισμό 
2009, το ποσό της γραμμής 3.2 (ιδιότητα του πολίτη) πρόκειται να μειωθεί· θεωρεί ότι μια 
τέτοια μείωση σε αυτό τον κρίσιμο τομέα πολιτικής είναι λυπηρή και, κατά συνέπεια, 
τονίζει ότι τα ποσά πρέπει να αυξηθούν και η χρήση τους να βελτιστοποιηθεί· 

3. πιστεύει ότι οι θυρίδες πληροφόρησης (information outlets) και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ 
έχουν να παίξουν έναν δυνητικά κομβικό ρόλο σε αυτή την επικοινωνιακή στρατηγική, 
καθώς αντιπροσωπεύουν ένα μέσο για να πλησιάσουμε τους πολίτες και να φέρουμε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά τους, και συνεπώς τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι 
δραστηριότητές τους και να ενισχυθεί ο αντίκτυπός τους· 

4. θεωρεί επιθυμητή την εμφάνιση πραγματικά πανευρωπαϊκών κομμάτων, ιδίως ενόψει των 
μελλοντικών ευρωπαϊκών εκλογών, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής· 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2009)0096



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

EL

πιστεύει ότι ο στόχος αυτός θα μπορούσε πρωτίστως να επιτευχθεί με την αύξηση της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και κομμάτων σε επίπεδο ΕΕ· 

5. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τη συνοχή και την 
αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής επικοινωνιακής πολιτικής· επισημαίνει ότι τα ποσά 
που θα διατεθούν το 2010 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πρόσθετες αλλαγές οι οποίες 
πιθανώς θα ακολουθήσουν τις ενδεχόμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με 
τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.


