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 PROCEDURE  

På mødet den 27. juli 2004 valgte Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Gérard Onesta 
til rådgivende ordfører. 

På mødet den 2. september 2004 behandlede udvalget udkastet til udtalelse. 

På sidstnævnte møde vedtog det nedenstående forslag (for: ...; imod: ...; hverken/eller: 
.../vedtog det enstemmigt nedenstående forslag. 

Til stede under afstemningen var: Jo Leinen (formand), ... (næstformand/næstformænd), ... 
(næstformand/næstformænd), Gérard Onesta (rådgivende ordfører), ..., ... (for ...), ... (for, jf. 
forretningsordenens artikel 153, stk. 2), ... og ... . 
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KORT BEGRUNDELSE 

Regnskabsåret 2005 vil være det første år med et budget, der omfatter 25 medlemsstater for 
hele året. Det er således væsentligt inden for alle politikområder, at der gøres en omfattende 
indsats for at bidrage til en hurtig integrering af de nye medlemsstater og gøre dem fortrolige 
med Den Europæiske Unions interne arbejdsprocedurer, især dens institutionelle struktur og 
beslutningsmekanismer. Endvidere har regeringskonferencen den 18. juni 2004 vedtaget 
udkastet til en forfatning for Europa. Efter den afsluttende juridiske og sproglige kontrol af 
teksten, skal denne forfatning forelægges og forklares for medlemsstaterne, især i det 
voksende antal lande, som vil opfordre deres borgere til at godkende den ved en 
folkeafstemning. Endelig vil drøftelsen om den fremtidige finansieringsramme efter 2006, 
som Kommissionen forelagde i februar 2004, få indflydelse på, om budgetforhandlingerne 
forløber gnidningsløst. 

I det foreløbige forslag til budget udgør det samlede loft for betalingsbevillinger i 2005 114,2 
mia. €, hvilket svarer til 1,08 % af BNP. Loftet for de interne politikker (udgiftsområde 3 i de 
finansielle overslag) stiger nominelt med 290 mio. €, dvs. + 3,3 % i forhold til budgettet for 
2004. Der kan konstateres betydelige forhøjelser sammenlignet med budgettet for 2004 under 
et af de politikområder, der er vigtige for dette udvalg, dvs. uddannelse og kultur (+ 37 mio. 
€). I henhold til den aktivitetsbaserede budgettering, kan de budgetkonti, der er af interesse for 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, findes under afsnit 15 (uddannelse og kultur), 16 
(presse og kommunikation) og 25 (koordinering af Kommissionens politik og juridisk 
rådgivning). 

I 2005 bør man i enhver henseende bestræbe sig på at gøre betydningen af de vigtige 
spørgsmål i de kommende ændringer i Den Europæiske Union forståelige for Unionens 
borgere. Ellers er der klart risiko for, at man øger desillusioneringen med hensyn til Den 
Europæiske Union, hvilket klart fremgår af en række opinionsundersøgelser i de seneste par 
år. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vil derfor lægge vægt på følgende aspekter: 

- informationsrelæer; 

- Prince-programmet; 

- Jean Monnet-aktionsprogrammet (undervisning i europæisk integration på 
universiteterne); 

- støtte til organer, der er aktive inden for det konstitutionelle område, især Europakollegiet 
(15 02 01 02), Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (15 02 01 03), Det 
Europæiske Retsakademi i Trier (15 02 01 03), Det Europæiske Institut for Offentlig 
Forvaltning i Maastricht (15 02 01 05), "Vort Europa"-sammenslutningen, tilskud til 
tænketanke og organisationer, der fremmer den europæiske idé (15 06 01 03), Jean 
Monnet-Huset og Robert Schuman-Huset (15 06 01 06); 

- webcasting og lagring af plenarmøder og andre vigtige offentlige møder. 

Med undtagelse af konto 16 05 01 (jf. nedenfor) blev der i det budgetforslag, som Rådet har 
vedtaget, ikke foretaget ændringer i de beløb, som Kommissionen havde foreslået i sit 
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foreløbige budgetforslag (FBF).  

INFORMATIONSCENTRE (16 05 01) 

Som nævnt ovenfor skal udkastet til en forfatning for Europa udbredes blandt og forklares for 
offentligheden ikke mindst i forbindelse med de folkeafstemninger, der skal gennemføres i 
mindst 11 medlemsstater. Det er derfor nødvendigt med en stærk opbakning omkring 
informationsrelæernes arbejde. Kommissionen har i sit FBF opført en bevilling på 17,75 mio. 
€ til konto 16 05 01, hvilket er en forhøjelse på 3,8 %. Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender finder dette beløb hensigtsmæssigt. Imidlertid foreslås det i budgetforslaget, at  
tallet for 2004 på 17,1 mio. genopføres. I betragtning af de informationsopgaver, der skal 
udføres i 2005, er dette ikke acceptabelt. 

PRINCE-PROGRAMMET, FORANSTALTNINGEN "DEBAT OM EU'S FREMTID" 
(25 03 02) 

Prince-programmet er et informationsprogram, hvis formål er at øge offentlighedens kendskab 
til Den Europæiske Unions vigtigste politiske prioriteringer, som f.eks. euroen eller 
udvidelsen. Kommissionen har i sit FBF for 2005  øremærket bevillinger på i alt 1,5 mio. € til 
konto 25 03 02, hvorimod det tilsvarende tal for sidstnævnte konto i 2004 var 4,5 mio. €. 
Behovet for at støtte en bred offentlig debat om Europas fremtid er imidlertid så meget mere 
presserende på et tidspunkt, hvor borgerne skal gøres fortrolige med udkastet til en forfatning 
for Unionen. Dette gælder så meget mere, eftersom valgdeltagelsen ved de seneste Europa-
valg var lav. Kommissionens foreslåede nedskæring er således uacceptabel. 

Derfor foreslår Udvalget om Konstitutionelle Anliggender en forhøjelse af midlerne til konto 
25 03 02 om Prince-programmet med henblik på at stille de bevillinger til rådighed, der er 
nødvendige for at holde borgerne i de 25 medlemsstater  behørigt informeret om den 
europæiske integrationsproces og med henblik på at fremme den offentlige debat. Denne 
forhøjelse af  midlerne  bør stilles til rådighed i form af yderligere bevillinger, der beløber sig 
til 3,5 mio. €, hvorved det samlede beløb vil blive på 5 mio. €. Disse ressourcer bør anvendes 
til i øget omfang at sensibilisere offentligheden med hensyn til udkastet til en 
forfatningstraktat og til at fremme større deltagelse fra de europæiske borgeres side i debatten 
om Den  Europæiske Unions fremtidige struktur, som et flertal af disse borgere vil blive 
opfordret til at godkende i folkeafstemninger. 

JEAN MONNET-AKTIONSPROGRAMMET: EUROPÆISK INTEGRATION PÅ 
UNIVERSITETERNE (15 02 01 01) 

I de seneste par år har oprettelsen af lærestole under Jean Monnet-aktionsprogrammet 
langsomt måttet indskrænkes midlertidigt i betragtning af, at alle bevillinger i nogen tid er 
blevet øremærket til etablering af lærestole i de nye medlemsstater og på universiteter i 
tredjelande. Denne retningslinje var fuldstændig hensigtsmæssig på det tidspunkt, men den 
bør ikke gennemføres på bekostning af aktionsprogrammets andre målsætninger i de 25 
medlemsstater. 

Jean Monnet-aktionsprogrammet er det eneste direkte aktionsprogram, hvis mål er at sprede 
idéen om europæisk integration på universiteterne. Endvidere er universitetskredse vigtige 
meningsmultiplikatorer i forbindelse med drøftelsen om Den Europæiske Unions fremtidige 
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udvikling, hvilket  understreges i erklæring 23 som bilag til Nice-traktaten, hvori de citeres 
som værende vigtige debatpartnere i den konstitutionelle drøftelse. 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender finder det derfor nødvendigt at forhøje bevillingen 
for konto 15 02 01 01 med 2 % i overensstemmelse med de fleste af de andre konti, der 
henhører under artikel 15 02 01. Beløbet ville dermed omfatte 3,876 mio. €. 

EU-STØTTE TIL ORGANISATIONER, DER FREMMER DEN EUROPÆISKE IDÉ 

Formålet med de midler, der stilles til rådighed under denne konto, er at støtte institutioner, 
der er aktive på europæisk plan, og at bidrage til støtte til organer og projekter, der søger at 
fremme forskning i europæisk integration. Nogle af disse organer koncentrer sig om emner på 
det konstitutionelle område. 

Indtil for nylig var der to forskellige former for budgetkonti i Kommissionens budget: konti i  
budgettets del A, der omfattede administrative udgifter, og konti i del B, der omfattede 
operationelle udgifter. I en årrække  blev der ydet støtte til organisationer, der følger en 
europæisk interesse, på årsbasis, og på Parlamentets initiativ under budgettets del A uden et 
retsgrundlag. Støtten blev enten ydet ved oprettelse af særlige budgetkonti (f.eks. til Det 
Europæiske Universitetsinstitut i Firenze) eller ved "øremærkning", dvs. tildeling af beløb 
under en bestemt budgetkonto til navngivne begunstigede. Siden indførelsen af den 
aktivitetsbaserede budgettering og den nye finansforordning afskaffede man en skelnen 
mellem administrative og operationelle udgifter i den klassiske betydning og udelukkede 
muligheden for øremærkning, hvorfor Kommissionen  foreslog adskillige programmer, der 
skulle dække denne række af budgetkonti , som hidtil havde været uden retsgrundlag. Disse 
forslag trådte i kraft kort tid inden de parlamentariske valg i juni: to af dem omfatter bilag, der 
indeholder navngivne begunstigede, som i 2004 og 2005 undtagelsesvis og ved afvigelse fra 
finansforordningen kunne modtage tilskud, uden at Kommissionen nødvendigvis skulle 
udbyde disse i licitation. 

En del af de organisationer, som er af interesse for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, 
henhører under emneområde 1 og 3A i Rådets afgørelse 791/2004 af 21. april 2004 (EUT L 
138 af 30. april 2004) om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på 
europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesområdet, dvs. Europakollegiet (4,348 mio. €), Det Europæiske 
Universitetsinstitut i Firenze (4, 776 mio. €), Det Europæiske Retsakademi i Trier (1,581 mio. 
€), Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning i Maastricht (0,839 mio. €) (alle disse i 
bilag, emneområde 1) og Jean Monnet-lærestole (bilag, emneområde 3A). Der er også et par 
andre uddannelsesinstitutter, som falder ind under denne del af dette retsgrundlag (European 
Inter university Centre for Human rights and Democratisation, Det Europæiske Agentur for 
Udvikling af Specialundervisning og Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse). 
Denne afgørelse omfatter finansielle midler på 77 mio. over tre år, hvoraf mellem 58 % og 
65% kan anvendes til emneområde 1A. Dette betyder mellem 14,88 mio. € og 16,68 mio. pr. 
år. I 2004 beløb emneområde 1A sig til 14,151 mio. €. For 2005 er det foreslåede finansielle 
beløb på 16,116 mio. Man bør huske på, at enhver forhøjelse til en organisation næsten 
automatisk sker på bekostning af andre, der finansieres via de samme midler, eller får 
negative følger for 2006-budgettet for de samme organisationer.  

Andre organisationer af interesse for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender henhører 
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under afgørelse 100/2004 af 26. januar 2004 (EUT L 30 af 4. februar 2004) om et EF-
handlingsprogram til fremme af aktivt medborgerskab i Europa, som f.eks. "Vort Europa"-
sammenslutningen (0,612 mio. €, hvilket er en forhøjelse på 2 % i forhold til budgettet for 
2004), støtte til europæiske tænketanke og organisationer, der fremmer den europæiske idé 
(2,405 mio. €, hvilket ikke udgør en forhøjelse i forhold til 2004, idet de henhører under 
bestemmelsen om en gradvis sænkning), støtte til Jean Monnet-Huset og Robert Schuman-
Huset (0,383 mio. €, hvilket betyder en forhøjelse på 2 % i forhold til 2004-budgettet). Denne 
afgørelse omfatter et finansielt referencebeløb på 72 mio. over tre år og skal finansiere en 
bred række organisationer; den skal f.eks. dække platformen for de europæiske sociale ngo'er, 
fagforeninger, Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil og venskabsbyer. Igen 
ville ethvert forslag om en forhøjelse til en organisation ske på bekostning af andre 
organisationer eller få negative følger for budgettet for 2006. 

Kommissionen har i sit FBF for 2005 foretaget en mindre forhøjelse af de bevillinger, der er 
øremærket til de fleste af disse organer (med 2 % - i overensstemmelse med inflationen), 
nemlig til de organer, der ikke er omfattet af bestemmelsen om en gradvis nedtrapning (artikel 
113 i finansforordningen) som anført i afgørelse 791/2004 og 100/2004). Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender glæder sig over, at der foretages en større forhøjelse for to 
organer, dvs. Europakollegiet (en forhøjelse på 50 % i forhold til 2004) og Det Europæiske 
Universitetsinstitut (en forhøjelse på 8,5 %), således at de bevillinger, der er øremærket til 
disse konti, vil være i overensstemmelse med det øgede antal kandidater og studerende, som 
der skal tages højde for efter udvidelsen. 

Ordføreren foreslår ingen forhøjelse ud over FBF på dette trin for særlige organisationer som 
følge af det begrænsede omfang af de finansielle midler for de pågældende retsgrundlag og  
de forskellige berørte udvalg. Han er imidlertid fortsat åben for andre medlemmers forslag. 

UDSENDELSE OG LAGRING AF PLENARMØDER OG ANDRE VIGTIGE 
OFFENTLIGE MØDER 

Udsendelse over Internet af offentlige debatter og møder, der afholdes i Den Europæiske 
Unions institutioner, bør styrkes yderligere. Hvad angår Parlamentet kunne lagringen af 
udsendte plenarmøder på et særligt drev sammen med den der leverede tolkning til alle sprog 
være et attraktivt alternativ til den traditionelle "regnbue". Præsidiet anmodes derfor om at 
tage yderligere skridt i denne retning. 

FORSLAG 

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

1. i betragtning af de politiske og konstitutionelle ændringer, som Den Europæiske Union 
skal forberede i 2005, må informationsrelæernes arbejde støttes stærkt, idet hovedopgaven 
må være at gøre den europæiske offentlighed fortrolig med udkastet til en forfatning for 
Europa, som vedtoges af stats- og regeringscheferne den 18. juni 2004; 

2. den konstitutionelle drøftelse om Den Europæiske Unions fremtidige udvikling vil 



 

PE 346.931 8/8 PA\538647DA.doc 

DA 

fortsætte næste år under hensyntagen til den institutionelle struktur for et Europa 
bestående af 25 medlemsstater og Unionens nye rolle på internationalt plan. I 
overensstemmelse hermed vil Prince-programmet, som stiller de nødvendige ressourcer til 
rådighed til fremme af debatten om disse emner uden for institutionerne, få endnu større 
betydning end hidtil; 

3. Konventets udarbejdelse af udkastet til en forfatning for Europa såvel som 
regeringskonferencens arbejde nød godt af bidragene fra akademikerkredse og 
tænketanke. Eftersom de vigtige konstitutionelle spørgsmål fortsat vil blive drøftet i 
institutionerne og i medierne i alle medlemsstater, især forud for folkeafstemningerne om 
forfatningen, skal der sikres tilstrækkelige midler til universitetscentre og tænketanke, der 
er specialiseret i konstitutionelle spørgsmål; 

4. Præsidiet opfordres til at tage yderligere skridt i retning af lagring på et særligt drev af 
udsendte plenarmøder sammen med tolkningen heraf til alle sprog som et alternativ til den 
traditionelle "regnbue" og om nødvendigt forhøje bevillingerne hertil på Parlamentets 
budget. 
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