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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że obecny kryzys gospodarczy i kryzys euro, z jakim boryka się Unia 
Europejska, podkreślił potrzebę większego zjednoczenia Europy i zacieśnienia 
współpracy między państwami członkowskimi, co wymaga silnego wsparcia i zaufania 
do instytucji europejskich ze strony obywateli europejskich,

B. mając na uwadze, że wejście w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. 
spowodowało zmiany instytucjonalne sprzyjające bardziej demokratycznej Unii, jak 
większe uprawnienia dla Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw 
członkowskich oraz wprowadzenie inicjatywy obywatelskiej, co będzie wymagało 
szeroko zakrojonej polityki komunikacyjnej skierowanej do obywateli, tak aby mogli oni 
odpowiednio wykorzystać nowe środki nacisku,

C. mając na uwadze, że Parlament w swojej rezolucji z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie 
upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 20111 był 
„zaniepokojony niskim poziomem środków – które uległy zmniejszeniu w niektórych 
przypadkach w stosunku do 2010 r. – przeznaczonych na programy promujące 
europejskie obywatelstwo, komunikację i informacje dla mediów” oraz „uważa, że 
programy te stanowią kluczowy element kształtowania europejskiej tożsamości i 
informowania obywateli UE o europejskim projekcie”,

D. mając na uwadze, że Komisja Spraw Konstytucyjnych w swojej opinii z dnia 2 września 
2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, 
sekcja 3 – Komisja2 wyraziła obawy w związku z obniżeniem kwoty dostępnej w ramach 
działu 3.2 (obywatelstwo) w porównaniu do 2009 r.,

1. wskazuje, że pojawieniu się europejskiego ładu gospodarczego i wszystkim niedawnym 
działaniom podjętym przez państwa członkowskie w odpowiedzi na kryzys euro musi 
towarzyszyć odpowiednia polityka komunikacyjna, aby zyskać poparcie obywateli, 
którym należy przedstawić korzyści wynikające z bardziej zjednoczonej Europy;

2. jest przekonany ponadto, że należy dokładnie wytłumaczyć obywatelom nowe 
postanowienia instytucjonalne Traktatu z Lizbony, zwłaszcza utworzenie Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych, która w długiej perspektywie powinna mieć znaczny 
wpływ na sposób, w jaki Unia Europejska i państwa członkowskie prowadzą politykę 
zagraniczną;

3. ubolewa na tym, że kiedy potrzeba mocnego wsparcia finansowego na rzecz polityki 
komunikacyjnej mającej na celu promowanie celów i korzyści Unii oraz umożliwianie 
lepszego zrozumienia jej struktur i możliwości wpływania przez obywateli na jej strategie 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0205.
2 Opinia załączona do sprawozdania Komisji Budżetowej z dnia 13 października 2009 r. (A7-0038/2009).

.



PE443.101v01-00 4/4 PA\821548PL.doc

PL

polityczne, kwoty proponowane przez Komisję w projekcie budżetu na rok 2011 są niskie 
bądź nawet niższe niż w 2010 r.;

4. z drugiej strony, z zadowoleniem przyjmuje przewidziany w preliminarzu dochodów i 
wydatków Parlamentu na 2011 r. poziom wzrostu środków na europejskie partie 
polityczne i fundacje; przypomina o znaczeniu europejskich partii politycznych i fundacji 
dla poszerzania wiedzy obywateli na temat europejskich strategii politycznych i 
europejskiej integracji.


