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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a 2009. évi európai választások megerősítették azt az általános tendenciát, hogy a 
teljes részvételi arány az Európai Parlament 1979-es első megválasztása óta 
folyamatosan csökken, és ez a részvételi arány azokban az országokban volt a 
legalacsonyabb, amelyek a legutóbbi bővítéssel csatlakoztak az Európai Unióhoz,

B. mivel a Lisszaboni Szerződés esetleges életbe lépése olyan kommunikációs kampány 
bevezetését tenné szükségessé, amely elmagyarázza a polgároknak, hogy a Szerződés 
milyen változásokat vezetne be, azaz tájékoztatná a polgárokat az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek új jogköreiről, valamint a polgári kezdeményezés bevezetéséről, 
amely új eszközt jelentene a polgárok számára az európai politikák befolyásolására,

C. mivel a 2010. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló 2009. 
március 10-i állásfoglalásában1 a Parlament felhívta a figyelmet arra, hogy „elegendő 
finanszírozást kell biztosítani a kommunikációs politika számára, különösen azért, hogy 
megfeleljen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2008 októberében 
kiadott Partnerség az Európáról szóló kommunikációért című nyilatkozatban 
meghatározott céloknak”,

1. hangsúlyozza, hogy széles körű kommunikációs politikát kell kialakítani annak 
érdekében, hogy fokozzuk az európai integrációhoz kapcsolódó előnyök tudatosítását és 
megteremtsük az alapot az európai polgárokkal folytatott tényleges párbeszédhez; ezért 
nyomatékosítja, hogy ezekhez a tevékenységekhez további pénzügyi támogatásra van 
szükség;

2. megjegyzi, hogy bár a 2010-es teljes költségvetés-tervezet a 2009-es költségvetéshez 
képest a kifizetési előirányzatok növelését irányozza elő, azonban a 3.2. fejezet (Uniós 
polgárság) alatti összeg csökken; sajnálatosnak tartja a csökkentést egy ilyen 
kulcsfontosságú politikai területen, és ezért hangsúlyozza, hogy az összegeket növelni 
kell, és optimálisan kell felhasználni;

3. úgy véli, hogy a tájékoztatási irodák és az EU képviseletei akár kulcsszerepet is 
játszhatnak e kommunikációs stratégián belül, mivel azok eszközt jelentenek a 
polgárokkal való kapcsolatfelvételre és arra, hogy az Európai Uniót közelebb hozzuk 
hozzájuk, éppen ezért hangsúlyozza, hogy támogatni kell azok tevékenységét és fokozni 
kell azok hatásosságát;

4. kívánatosnak tartja valódi páneurópai pártok megjelenését, különösen a jövőbeni európai 
választások tekintetében, a részvétel növelése érdekében; úgy véli, hogy ezt a célt főleg 
az uniós szintű politikai alapítványok és pártok finanszírozásának növelésével lehetne 
elérni;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0096.
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5. emlékeztet a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” kezdeményezés 
fontosságára, amely többek között elő fogja segíteni az európai kommunikációs stratégia 
egységességét és hatékonyságát; azt ajánlja, hogy a 2010-re előirányzott összegek vegyék 
figyelembe az olyan plusz kihívásokat, amelyek majd feltehetőleg a Lisszaboni 
Szerződéshez kapcsolódó intézményi reformokkal járnak.


