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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 den aktuelle økonomiske krise og eurokrise, som Den Europæiske 
Union står overfor, har skærpet behovet for et mere samlet Europa og et øget samarbejde 
mellem medlemsstaterne, hvilket kræver, at EU-borgerne seriøst støtter EU-institutionerne 
og viser dem tillid,

B. der henviser til, at Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 har medført 
institutionelle ændringer til gavn for et mere demokratisk EU, f.eks. i form af øgede 
beføjelser til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter og indførelse af 
borgerinitiativet, som vil kræve en omfattende kommunikationspolitik over for borgerne 
for at sætte dem i stand til at udnytte disse nye kilder til indflydelse hensigtsmæssigt, 

C. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 15. juni 2010 om mandatet for 
trepartsmødet om forslaget til budget for 20111 erklærede sig "foruroliget over det lave 
bevillingsniveau – der i visse tilfælde oven i købet er faldet sammenlignet med 2010 – i 
forbindelse med programmer til fremme af det europæiske statsborgerskab, 
kommunikation og information og medier" og mente, "at disse programmer udgør et 
væsentligt element for etablering af en europæisk identitet og formidling af europæiske 
projekter til EU-borgere",

D. der henviser til, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i sin udtalelse af 2. 
september 2009 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen2 gav udtryk for bekymring over faldet i 
bevillingerne under underudgiftsområde 3.2 (Borgerskab) i forhold til 2009,

1. påpeger, at indførelsen af europæisk økonomisk styring og alle de skridt, medlemsstaterne 
i den seneste tid har taget som reaktion på eurokrisen, skal ledsages af en rigtig 
kommunikationspolitik for at opnå støtte fra borgerne, som har set fordelene ved et mere 
kollektivt Europa; 

2. mener i øvrigt, at de nye institutionelle bestemmelser i Lissabontraktaten, især oprettelsen 
af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, som på lang sigt burde få stor indflydelse på den 
måde, hvorpå Den Europæiske Union og medlemsstaterne tackler udenrigspolitikken, bør 
forklares grundigt for borgerne;

3. beklager, at de beløb, Kommissionen har foreslået i sit budgetforslag for 2011, er lave og 
til dels endog lavere end i 2010 på et tidspunkt, hvor der er behov for større finansiel 
støtte til fremme af en kommunikationspolitik, som tager sigte på både at fremme EU's 
mål og øge dets fordele og samtidig skabe bedre forståelse for dets strukturer og for 

                                               
1 Vedtagne tekster af denne dato, P7_TA(2010)0205.
2 Bilag til Budgetudvalgets betænkning af 13. oktober 2009 (A7-0038/2009).
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borgernes muligheder for at få indflydelse på dets politikker; 

4. glæder sig på den anden side over de forhøjelser, der er foretaget i overslaget over 
Parlamentets indtægter og udgifter for 2011, hvad angår bevillingerne til finansiering af 
europæiske politiske partier og fonde; påpeger de europæiske politiske partier og fondes 
betydning for borgernes opmærksomhed på EU's politikker og den europæiske integration.


