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 PROCEDŪRA 

2002 m. liepos 27 d. posėdyje Konstitucijos reikalų komitetas pranešėju paskyrė Gérard Onesta. 

2004 m. rugsėjo 2 d. posėdyje komitetas apsvarstė nuomonės projektą. 

Paskutiniame posėdyje komitetas priėmė šias išvadas, … nariams(-ui) balsavus už, … prieš ir … 
susilaikius/vienbalsiai. 

Balsavime dalyvavo: (pirmininkas) Jo Leinen, ... … , pirmininko(-ės) pavaduotojas(-a); … , 
pirmininko(-ės) pavaduotojas(-a); 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

2005 m. biudžetiniai metai bus pirmieji, kai visų metų biudžetas yra sudarytas 25 valstybėms 
narėms. Todėl visose politikos srityse būtina aktyviai stengtis prisidėti prie greitos naujų 
valstybių narių integracijos ir supažindinti jas su Europos Sąjungos vidaus veikimo principais, o 
ypač jos institucijų tvarka ir sprendimų priėmimo mechanizmais.  Be to, 2004 m. birželio 18 d. 
Tarpvyriausybinė konferencija (TVK) priėmė Europos Konstitucijos projektą. Atlikus galutinį 
teisinį ir lingvistinį teksto patikrinimą, ši Konstitucija turės būti paaiškinta valstybių narių 
piliečiams, ypač tose šalyse , kuriose piliečiai turės jai pritarti referendume. Galiausiai diskusijos 
dėl būsimos finansinės sistemos po 2006 m., kurią Komisija pristatė 2004 m. vasarį, paveiks 
nuoseklią derybų dėl biudžeto raidą. 
 
Preliminariame biudžeto projekte bendra 2005 m. asignavimų mokėjimams riba 114,2 milijardų 
eurų, arba 1,08% bendrų nacionalinių pajamų. Vidaus politikos sritims (finansinių perspektyvų 3 
antraštinė dalis) nustatyta riba padidinta 290 milijonų eurų, t. y. 3,3% palyginus su 2004 m. 
biudžetu). Lyginant su 2004 m. biudžetu, žymiai didesnės lėšos skirtos vienai iš šiam komitetui 
svarbių sričių – švietimui ir kultūrai (skirta 37 milijonais eurų daugiau). Pagal veikla pagrįstą 
biudžeto klasifikaciją, Konstitucinių reikalų komitetą dominantys biudžeto punktai yra 15–oje 
(švietimas ir kultūra), 16–oje (spauda ir komunikacija) ir 25–oje (Komisijos politikos 
koordinavimas ir teisiniai patarimai) antraštinėse dalyse.  
 
2005 m. būtina imtis visų įmanomų priemonių, kad Sąjungos piliečiams būtų išaiškinta Europos 
Sąjungos laukiančių pokyčių svarba. Priešingu atveju yra akivaizdi grėsmė, kad padidės 
nusivylimas Europos Sąjunga, kuris buvo matomas per pastaruosius rinkimus. Todėl 
Konstitucinių reikalų komitetas pagrindinį dėmesį skirs šiems aspektams: 
 
– informacijos perdavimui, 
 
– Prince programa, 
 
– Jean Monnet veiksmų programai (Europos integracija universitetuose), 
 
– aktyviai konstitucinėje srityje veikiančių organų subsidijoms, ypač Europos kolegijai (15 02 

01 02), Europos universiteto institutui Florencijoje (15 02 01 03), Europos teisės 
akademijoje Tryre (15 02 01 03), Europos viešojo administravimo institutas Mastrichte (15 
02 01 05), „Our Europe“ asociacija, Europos idėją platinančių Europos mokslinių tyrimų 
centrų ir organizacijų dotacijoms (15 06 01 03), Jean Monnet ir Roberto Schumano namams 
(15 06 01 06), 

 
– Plenarinių sesijų ir kitų svarbių viešų posėdžių transliavimui internetu ir įrašų išsaugojimui. 
 
Išskyrus 16 05 01 punktą (žiūrėkite toliau), Tarybos priimtas biudžeto projektas nepakeitė 
Komisijos preliminariame biudžeto projekte (PBP) Komisijos pasiūlytų skirti sumų. 
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INFORMACIJOS CENTRAI (16 05 01) 
 
Kaip jau buvo pažymėta, Europos Konstitucijos projektą būtina išplatinti ir paaiškinti jį 
visuomenei, ypač atsižvelgiant į referendumus, kurie bus rengiami bent vienuolikoje valstybių 
narių. Todėl būtina aktyviai remti informacijos perdavimą. Komisija jos parengtame PBP įrašė 
17,75 milijonų eurų asignavimą į 16 05 01 punktą, kuris yra 3,8% didesnis už ankstesnįjį. 
Konstitucinių reikalų komitetas mano, kad skirta suma yra tinkama. Tačiau biudžeto projekte 
siūloma atkurti 17,1 mln. sumą, kuri buvo skirta 2004 m. Atsižvelgiant į 2005 m. spręstinas su 
informavimu susijusias užduotis, toks pasiūlymas yra nepriimtinas. 
 
 
PRINCE PROGRAMA, „DISKUSIJOS DĖL EUROPOS ATEITIES“ SKIRSNIS 
(25 03 02) 
 
Prince programa yra informacijos programa, skirta padidinti visuomenės supratimą apie Europos 
Sąjungos svarbiausius politinius prioritetus, pvz. eurą ar ES plėtrą. Komisija 2005 m. PBP 25 03 
02 punktui nustatė bendrą 1,5 mln. eurų asignavimų sumą, o 2004 m. šiam punktui buvo skirta 
4,5 mln. eurų. Tačiau šiuo metu ypač svarbu remti plačias diskusijas visuomenėje dėl Europos 
ateities, kadangi piliečius ketinama supažindinti su Europos Konstitucijos projektu. Be to, 
susirūpinimą kelią mažas rinkėjų aktyvumas pastaruosiuose rinkimuose į Europos Parlamentą. 
Todėl Komisijos pasiūlymas sumažinti skiriamas lėšas yra nepriimtinas.   
 
Dėl šios priežasties Konstitucinių reikalų komitetas siūlo padidinti 25 03 02 punkte nustatytą 
Prince programos, finansavimą, taip siekiant suteikti jai reikalingus asignavimus tinkamai 
informuoti 25 valstybių narių piliečius apie Europos integracijos procesą ir skatinti diskusijas 
visuomenėje.  Papildomai turėtų būti skirti 3,5 milijonų eurų asignavimai, taip bendrą skiriamų 
lėšų sumą padidinant iki 5 milijonų eurų. Šie resursai turi būti naudojami didinti visuomenės 
supratimą apie Konstitucijos sutarties projektą ir skatinti aktyvesnį Europos piliečių dalyvavimą 
diskusijose apie Europos Sąjungos būsimą struktūrą, kurią referendumuose turės patvirtinti 
dauguma Europos piliečių. 
 
 
JEAN MONNET VEIKSMŲ PROGRAMA: EUROPOS INTEGRACIJA 
UNIVERSITETUOSE (15 02 01 01) 
 
Per pastaruosius keletą metų teko laikinai sulėtinti Jean Monnet veiksmų programos remiamų 
profesorių pareigybių steigimą, kadangi kurį laiką visi asignavimai buvo skiriami profesorių 
pareigybių steigimui naujose valstybėse narėse ir trečiose šalyse. Tokios veiklos gairės buvo 
visiškai tinkamos tuo metu, tačiau neturėtų būti įgyvendinamos kitų programos tikslų 25 
valstybėse narėse sąskaita. 
 
Jean Monnet veiksmų programa yra vienintelė tiesioginių veiksmų programa, kuri skirta platinti 
Europos integracijos idėją universitetuose. Be to, akademikai yra svarbūs formuojant 
visuomenės nuomonę diskusijose apie Europos ateitį, kaip buvo pažymėta prie Nicos sutarties 
pridėtoje 23 deklaracijoje, kurioje akademikai vertinami kaip svarbiausi diskusijų partneriai 
ginčuose dėl konstitucinių klausimų. 
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Todėl Konstitucinių reikalų komitetas mano, kad 15 02 01 01 punktui, kaip ir daugumai kitų 15 
02 01 straipsnio punktų, skiriamus asignavimus reikia padidinti 2%. Tuomet skiriama suma 
sudarytų 3,876 milijonų eurų. 
 
 
BENDRIJOS SUBSIDIJOS EUROPOS IDĖJĄ SKLEIDŽIANČIOMS 
ORGANIZACIJOMS 
 
Šiam punktui skirtos lėšos skiriamos Europoje veikiančioms institucijoms paremti ir prisidėti 
prie Europos integracijos tyrimus skatinančių organizacijų ir projektų finansavimo. Kai kurios iš 
minėtų organizacijų pagrindinį dėmesį skiria konstitucinio pobūdžio temoms. 
 
Iki šiol Komisijos biudžete buvo dvi skirtingos biudžeto eilučių rūšys:  A dalies biudžeto eilutės 
buvo skirtos administracinėms išlaidoms, o B dalies – veiklos išlaidoms. Keletą metų subsidijos 
buvo kasmet skiriamos Europos tikslų siekiančioms organizacijoms Parlamento iniciatyva iš 
biudžeto A dalies, nesant tam teisinio pagrindo. Dotacijos buvo skiriamos arba sukuriant joms 
biudžeto eilutes (pvz. Europos universiteto institutui Florencijoje), arba „atidedant“ lėšas, 
paskiriant sumas iš tam tikros biudžeto eilutės, nurodant gavėją. Kadangi pradėjus formuoti 
veikla pagrįstą biudžetą ir taikyti naują Finansinį reglamentą, nebeliko skirtumo tarp 
administracinių ir veiklos išlaidų įprastine prasme bei nebebuvo galima „atidėti“ lėšų, Komisija 
pasiūlė keletą programų, skirtų iki tol teisinio pagrindo neturėjusioms biudžeto eilutėms. Šie 
pasiūlymai įsigaliojo prieš pat rinkimus į Parlamentą birželio mėnesį. Dviejuose iš jų yra priedai, 
kuriuose išvardinti gavėjai, kuriems 2004 m. ir 2005 m. išimties tvarka ir nukrypstant nuo 
Finansinio reglamento nuostatų galima skirti dotacijas, Komisijai neskelbiant konkurso.  
 
Dalis Konstitucinių reikalų komitetą dominančių organizacijų atitinka 2004 m. balandžio 21 d. 
Tarybos sprendimo Nr. 791/2004 (2004 m. balandžio 30 d. OL L 138) dėl Europoje veikiančių 
organizacijų skatinimo ir konkrečios veiklos švietimo ir mokymų srityje rėmimo reikalavimus, 
būtent: Europos kolegija (4,348 mln. eurų), Europos universiteto institutas Florencijoje (4,776 
mln. eurų), Europos viešojo administravimo institutas Mastrichte (0,839 mln. eurų) (visi jie 
išvardinti Priede, 1 veiksme) ir Jean Monnet programos remiamos profesorių pareigybės 
(Priedas, 3A veiksmas). Ši teisinio pagrindo dalis tinka ir keletui kitų mokymo institucijų 
(Europos žmogaus teisių ir demokratizacijos tarpuniversitetinis centras, Europos ypatingųjų 
poreikių vystymo agentūra, Tarptautinis Europos mokymų centras). Šiam sprendimui skirtas 77 
milijonų eurų finansinis paketas 3 metams, iš kurių nuo 58% iki 65% gali būti panaudoti 1A 
veiksmui. Vadinasi, per metus galima panaudoti nuo 14,88 mln. iki 16,68 mln. eurų. 2004 m. 1A 
veiksmui buvo skirta 14,151 mln. eurų. 2005 m. siūloma skirti 16,116 mln. finansinį paketą. 
Reikia atsižvelgti į tai, kad bet kokiai organizacijai didesnės lėšos beveik automatiškai skiriamos 
kitų iš to paties finansinio paketo finansuojamų organizacijų sąskaita ar tų pačių organizacijų 
2006 m. biudžeto sąskaita.  
 
Kitos Konstitucinių reikalų komitetą dominančios organizacijos atitinka 2004 m. sausio 26 d. 
sprendimo Nr. 100/2004 (2004 m. vasario 4 d. OL L 30) dėl veiksmų programos skatinti aktyvų 
Europos pilietiškumą (piliečių dalyvavimą) reikalavimus, pvz. asociacija „Our Europe“ (0,612 
mln. eurų, 2% daugiau nei 2004 m. biudžete), dotacijos Europos idėją skatinantiems Europos 
mokslinių tyrimų centrams ir organizacijoms (2,405 mln. eurų, nepadidinta lyginant su 2004 m. 
biudžetu dėl palaipsnio lėšų mažinimo taisyklės), parama Jean Monnet ir Robert Schuman 
namams (0,383 mln. eurų, 2% daugiau nei 2004 m. biudžete). Šiam sprendimui skirta finansinė 
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orientacinė 72 mln. eurų suma 3 metams, iš kurios turi būti finansuojamos įvairios organizacijos; 
iš šios sumos taip pat finansuojama pvz. Europos socialinių NVO platforma, profesinės sąjungos, 
Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba bei miestų giminiavimasis. Kaip minėta, bet koks 
pasiūlymas skirti didesnes lėšas bet kuriai organizacijai būtų patenkintas kitų organizacijų ar 
2006 m. biudžeto sąskaita.  
 
Komisija savo pateiktame 2005 m. PBP truputį padidino daugumai šių organizacijų skirtus 
asignavimus (2%, pagal infliaciją), jei joms netaikoma palaipsnio lėšų mažinimo taisyklė 
(Finansinio reglamento 113 straipsnis), kaip nurodyta sprendimuose Nr. 791/2004 ir Nr. 
100/2004). Konstitucinių reikalų komitetas yra patenkintas, kad didesni padidinimai buvo skirti 
dviems organizacijoms – Europos kolegijai (50% daugiau nei 2004 m.) ir Europos universiteto 
institutui (8,5% daugiau), kadangi skirti didesni asignavimai atitiks didesnį kandidatų ir studentų 
kiekį po ES plėtros. 
 
Pranešėjas nesiūlo šiuo metu kokiai nors konkrečiai organizacijai skirti didesnes nei PBP 
numatytas lėšas, kadangi atitinkamiems teisiniams pagrindams skirti finansiniai paketai yra riboti 
ir dėl jų sprendžia skirtingi komitetai. Tačiau jis laukia kitų narių pasiūlymų. 
 
 
PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ IR KITŲ SVARBIŲ VIEŠŲ POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMAS 
INTERNETU IR ĮRAŠŲ IŠSAUGOJIMAS 
 
Būtina ir toliau siekti kuo daugiau transliuoti internetu Europos Sąjungos institucijų viešas 
diskusijas ir posėdžius. Parlamento atveju, transliuotų plenarinių sesijų ir jų vertimų visomis 
kalbomis išsaugojimas specialiame kaupiklyje gali būti patrauklesnė alternatyva įprastiniam 
„vaivorykštės“ principui. Biuro prašoma imtis veiksmų šiuo klausimu. 
 
 
 

IŠVADOS 

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos dalykus: 

1. Atsižvelgiant į politinius ir konstitucinius pokyčius, kuriems Europos Sąjunga turės 
pasirengti 2005 m., būtina aktyviai remti informacijos centrų darbą, didžiausią dėmesį 
skiriant Europos visuomenės supažindinimui su Europos konstitucijos projektu, priimtu 
valstybių ir vyriausybių vadovų 2004 m. birželio 18 d. 

 
2. Konstituciniai debatai dėl tolesnio Europos Sąjungos vystymosi tęsis kitais metais, 

atsižvelgiant į 25 valstybes nares turinčios Europos Sąjungos institucinę struktūrą ir naują 
Sąjungos vaidmenį pasaulyje. Dėl to, išteklius skatinti diskusijoms šiais klausimais už 
institucijų ribų teikianti Prince programa taps dar svarbesnė nei praeityje. 

 
3. Akademikai ir mokslinių tyrimų centrai labai praturtino Konvento dėl Europos ateities 

Konstitucijos projekto rengimą ir Tarpvyriausybinės konferencijos darbą. Kadangi 
svarbiausi konstituciniai klausimai bus toliau svarstomi institucijose ir visų valstybių narių 
žiniasklaidoje, ypač prieš referendumus dėl konstitucijos, todėl būtina užtikrinti tinkamą 
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konstituciniais klausimais besispecializuojančių universitetų centrų ir mokslinių tyrimų 
centrų finansavimą. 

 
4. Biuras prašomas imtis tolesnių veiksmų, kad transliuotos plenarinės sesijos ir jų vertimai 

visomis kalbomis būtų išsaugoti specialiame kaupiklyje kaip alternatyva įprastiniam 
„vaivorykštės“principui ir, jei reikia, padidinti šiam punktui skiriamus asignavimus 
Parlamento biudžete. 
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