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 PROCEDURA  

Na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2004, Gérard Onesta powołany został przez Komisję Spraw 
Konstytucyjnych na sprawozdawcę komisji opiniodawczej. 

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2004 r. komisja rozpatrzyła projekt opinii. 

Na ostatnim posiedzeniu, komisja przyjęła poniższe wnioski ... głosami "za", ... głosami 
"przeciw", przy ... głosach wstrzymujących się/jednogłośnie. 

W chwili głosowania obecni byli Jo Leinen (przewodniczący), ... (wiceprzewodniczący(a)), ... 
(wiceprzewodniczący(a)), Gérard Onesta (sprawozdawca komisji opiniodawczej), ..., ... 
(zastępca ...), ... (zastępca ... zgodnie z art. 153 ust. 2 Regulaminu), ... oraz ... . 



 

PE 346.931 4/8 PA\538647PL.doc 

PL 

KRÓTKIE UZASADNIENIE 

Rok budżetowy 2005 będzie pierwszym pełnym rokiem finansowym z 25 Państwami 
Członkowskimi. Dlatego istotne jest, aby we wszystkich obszarach polityki poczynić wysiłki 
w celu przyczynienia się do szybkiej integracji nowych Państw Członkowskich i 
zaznajomienia ich z wewnętrznym funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a w szczególności z 
jej strukturą  instytucjonalną i mechanizmami podejmowania decyzji. Ponadto Konferencja 
Międzyrządowa 18 czerwca 2004 r. przyjęła projekt konstytucji dla Europy.  Po ostatecznej 
prawnej i lingwistycznej weryfikacji tekstu konstytucja powinna zostać przedstawiona i 
wyjaśniona obywatelom Państw Członkowskich, szczególnie w powiększającej się liczbie 
państw, które zamierzają ją poddać głosowaniu w referendum. Wreszcie debata nad przyszłą 
ramową perspektywą finansową po 2006 r., którą Komisja rozpoczęła w lutym 2004 r., 
wpłynie na płynność negocjacji budżetowych. 
 
We wstępnym projekcie budżetu pułap ogółu środków na pokrycie płatności na 2005 r. 
wynosi 114,2 miliarda euro, co odpowiada 1,08% dochodu narodowego brutto. Wartość 
nominalna środków na politykę wewnętrzną (dział 3 w perspektywie finansowej) wzrasta o 
290 mln euro, tj. +3,3% w porównaniu do budżetu z 2004 r. Znaczny wzrost można 
odnotować porównując ten budżet z budżetem z 2004 r., na jednym z obszarów, który jest 
szczególnie ważny dla naszej komisji, mianowicie edukacji i kulturze (+37 mln euro). 
Zgodnie z klasyfikacją budżetową opartą na podziale na różne typy działalności pozycje 
budżetowe, które interesują naszą komisję, znajdują się w Tytule 15 (edukacja i kultura), 16 
(prasa i komunikacja) i 25 (koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne). 
 
W 2005 r. nie należy szczędzić wysiłków w celu przybliżenia obywatelom Unii wagi 
zagadnień, od których zależą zmiany mające nastąpić w Unii Europejskiej. W przeciwnym 
razie istnieje obawa, że rozczarowanie Unią Europejską, jakie było widoczne w sondażach w 
ostatnich kilku latach może się jeszcze pogłębić. Komisja Spraw Konstytucyjnych będzie 
koncentrować się na następujących zagadnieniach: 
 
– systemy przekazywania informacji; 
 
– program Prince; 
 
– program Jean Monnet (integracja europejska na uniwersytetach); 
 
– dofinansowanie dla instytucji działających w dziedzinie prawa konstytucyjnego, w tym 

przede wszystkim dla Kolegium Europejskiego (15 02 01 02), Europejskiego Instytutu 
Uniwersyteckiego we Florencji (15 02 01 03), Akademii Prawa Europejskiego w 
Trewirze (15 02 01 03), Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht 
(15 02 01 05), Stowarzyszenia „Nasza Europa”, dotacje dla niezależnych ośrodków 
badawczych i organizacji kulturalnych promujących ideę Europy (15 06 01 03), wsparcie 
dla domów Jean’a Monnet’a i Roberta Schumana (15 06 01 06); 

 
– Webcasting (transmisja obrazu przez internet) i archiwizacja sesji plenarnych oraz innych 

ważnych posiedzeń. 
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Za wyjątkiem Artykułu 16 05 01 (zobacz poniżej) projekt budżetu przyjęty przez Radę nie 
zmienił kwot zaproponowanych przez Komisję we wstępnym projekcie budżetu (WPB). 
 
 
PUNKTY INFORMACYJE (16 05 01) 
 
Jak już wspomniano, projekt Konstytucji dla Europy powinien być rozpowszechniany i 
objaśniany obywatelom, zwłaszcza w kontekście referendów mających się odbyć w co 
najmniej 11 Państwach Członkowskich. Dlatego właśnie wspieranie pracy systemów 
przekazywania informacji jest tak ważne. W WPB Komisja przeznaczyła na Artykuł 16 05 01 
środki w wysokości 17,75 mln euro - wzrost o 3,8%. Komisja Spraw Konstytucyjnych uważa 
tę kwotę za wystarczającą. W projekcie budżetu natomiast proponuje się powrócenie do 
kwoty z 2004 r. - 17,1 mln euro. Wobec ogromu kampanii informacyjnej, jaka musi zostać 
przeprowadzona w 2005 r., jest to nie do przyjęcia. 
 
 
PRINCE – DEBATA O PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 
(25 03 02) 
 
Prince jest programem informacyjnym zaprojektowanym, aby poszerzyć wiedzę opinii 
publicznej na temat głównych priorytetów politycznych Unii Europejskiej, takich jak euro lub 
rozszerzenie. We wstępnym projekcie budżetu Komisja przeznaczyła środki w wysokości 1,5 
mln euro na Artykuł 25 03 02, podczas gdy w 2004 r. na tę pozycję budżetową przeznaczono 
4,5 mln euro. Jednakże potrzeba wsparcia szerokiej debaty publicznej nad przyszłością 
Europy jest tym bardziej nagląca, że projekt unijnej konstytucji ma zostać przedstawiony 
obywatelom. Staje się to tym bardziej konieczne, jeśli weźmiemy pod uwagę niską 
frekwencję w wyborach europejskich. Redukcja środków proponowana przez Komisję jest w 
tej sytuacji nie do zaakceptowania.   
 
Z tego powodu Komisja Spraw Konstytucyjnych proponuje zwiększenie funduszy na Artykuł 
25 03 02, z którego finansowy jest program Prince, z intencją aby program ten dysponował 
odpowiednimi środkami w celu informowania obywateli 25 Państw Członkowskich na temat 
integracji europejskiej oraz aby popierać debatę publiczną na temat UE. Zwiększone fundusze 
powinny przybrać postać dodatkowych środków w wysokości 3,5 mln euro, co w sumie da 5 
mln euro dla tej pozycji. Te zasoby powinny zostać użyte dla zwiększenia publicznej 
świadomości na temat projektu Traktatu konstytucyjnego oraz aby popierać większe 
zaangażowanie obywateli w debacie nad przyszłością struktur Unii Europejskiej, struktur, o 
zaaprobowanie których większość obywateli Europy będzie pytana w referendach. 
 
 
INTEGRACJA EUROPEJSKA NA UNIWERSYTETACH (15 02 01 01) 
 
W ciągu kilku ostatnich lat powoływanie katedr w ramach programu Jean Monnet musiało 
zostać czasowo spowolnione, ponieważ na pewien czas wszystkie środki przeznaczone na ten 
cel zostały skierowane do nowych Państw Członkowskich i na uniwersytety w krajach 
trzecich. Te wytyczne były w zupełności właściwe, ale nie powinny być wdrażane ze szkodą 
dla innych celów tego samego programu w 25 Państwach Członkowskich. 
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Program Jean Monnet jest jedynym bezpośrednim programem, którego celem jest 
upowszechnianie idei integracji europejskiej na szczeblu uniwersyteckim.  Poza tym 
nauczyciele akademiccy stanowią ważne środowisko opiniotwórcze w kontekście debaty nad 
przyszłością Europy, jak podkreślono w deklaracji nr 23 załączonej do Traktatu z Nicei, w 
której określani są jako główni partnerzy w dyskusji na temat konstytucji. 
 
Dlatego też Komisja Spraw Konstytucyjnych uważa, że istnieje potrzeba zwiększenia 
środków na Pozycję 15 02 01 01 o 2%, zgodnie z większością pozostałych pozycji w 
Artykule 15 02 01. Kwota ta wynosiłaby wtedy 3,876 mln. 
 
 
WSPARCIE WSPÓLNOTY DLA ORGANIZACJI ZAANGAŻOWANYCH W 
PROMOWANIE IDEI EUROPY 
 
Fundusze przyznawane w tej linii budżetowej mają na celu wspieranie instytucji działających 
w skali europejskiej i dofinansowywanie instytucji i projektów, które wspierają badania nad 
integracją europejską. Niektóre z tych organizacji koncentrują się na zagadnieniach 
konstytucyjnych. 
 
Do niedawna w budżecie Komisji były dwa różne rodzaje pozycji budżetowych: pozycje w 
Części A budżetu przeznaczone były na wydatki administracyjne, a w Części B na wydatki 
operacyjne. Przez kilka lat organizacjom dążącym do celu stanowiącego przedmiot interesu 
ogólnoeuropejskiego udzielano dotacji na bazie rocznej i z inicjatywy Parlamentu z Części A 
budżetu, bez podstawy prawnej. Dotacji udzielano albo tworząc konkretne pozycje budżetu 
(np. dla Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji) lub poprzez „odhaczanie”, 
tj. asygnowanie kwot w danych pozycjach budżetu na rzecz określonych beneficjentów. 
Odkąd wprowadzenie Budżetowania opartego na działaniach i nowego rozporządzenia 
finansowego usunęło rozróżnienie między wydatkami administracyjnymi i operacyjnymi w 
jego klasycznym rozumieniu, a także wyłączyło możliwość „znakowania”, Komisja 
przedstawiła szereg programów pokrywających te pozycje budżetu, dla których brakowało 
dotąd podstawy prawnej. Programy te weszły w życie krótko przed wyborami 
parlamentarnymi w czerwcu; dwa z nich zawierały załączniki wymieniające konkretnych 
beneficjentów, którym w drodze wyjątku i odstępstwa od rozporządzenia finansowego można 
udzielać dotacji w 2004 i 2005 r. bez potrzeby ogłaszania przez Komisję zaproszeń do 
składania ofert.  
 
Część organizacji, które znajdują się w polu zainteresowania Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, znajduje się w Części 1 i 3A decyzji Rady nr 791/2004 z dnia 21 kwietnia 
2004 r. (Dz.U. L 138 z 30.4.2004), wspierającej podmioty czynnie zaangażowane w edukację 
i kształcenie zawodowe na poziomie europejskim, są to mianowicie: Kolegium Europejskie 
(4,348 mln euro), Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji (4,776 mln euro), 
Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze (1,581 mln euro), Europejski Instytut 
Administracji Publicznej w Maastricht (0,839 mln euro) (wszystkie w załączniku, Część 1) i 
Katedry Jean'a Monnet'a (Załącznik, Część 3A). Istnieje kilka innych instytutów kształcenia 
zawodowego, które znajdują się w tej części podstawy prawnej (European Inter university 
Centre for Human Rights and Democratisation, Europejska Agencja ds. Rozwoju Szkolnictwa 
Specjalnego, Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia Europejskiego). Ta decyzja posiada część 
finansową w wysokości 77 mln na 3 lata, z których 58%-65% może zostać wykorzystane na 
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Część 1A  (od 14,88 mln do 16,68 mln euro na rok). Część 1A na 2004 r. wynosi 14,151 mln 
euro. Na 2005 r. proponowana koperta finansowa wynosi 16,116 mln. Należy pamiętać, że 
jakikolwiek wzrost dla jednej z organizacji oznacza prawie automatyczne zmniejszenie 
środków dla innych organizacji, finansowanych z tej samej koperty finansowej, lub 
zmniejszenie środków dla innych organizacji w roku 2006.  
 
Inne organizacje interesujące Komisję Spraw Konstytucyjnych wchodzą w zakres decyzji nr 
100/2004 z 26 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 30 z 4.2.2004 r.) ustanawiającej wspólnotowy 
program działań na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział 
obywatelski), jak np. Stowarzyszenie „Nasza Europa” (0,612 mln euro, wzrost o 2% w 
porównaniu z budżetem z 2004 r.), dotacje dla niezależnych ośrodków badawczych i 
organizacji kulturalnych promujących ideę Europy (2,404 mln, brak wzrostu w porównaniu z 
2004 r., ponieważ podlega zasadzie stopniowego zmniejszania dotacji), wsparcie dla domów 
Jean'a Monnet'a i Roberta Schumana (0,383 mln, wzrost o 2% w porównaniu do budżet z 
2004 r.). Tej decyzji przypisano kwotę referencyjną w wysokości 72 mln na 3 lata, z której 
musi ona sfinansować szereg organizacji; pokrywa ona również wydatki na m.in. Europejską 
Platformę Organizacji Społecznych, związki zawodowe, Europejską Radę ds. Uchodźców i 
Wypędzonych i partnerstwo miast. I znów jakikolwiek wzrost wydatków na jedną organizację 
pociąga za sobą ich zmniejszenie na inną lub zmniejszenie środków w budżecie na 2006 r.  
 
We wstępnym projekcie budżetu Komisja nieznacznie zwiększyła środki przeznaczone na 
większość tych podmiotów (o 2% - zgodnie z poziomem inflacji), konkretnie dla tych, które 
nie podlegają zasadzie stopniowego zmniejszania dotacji (art. 113 rozporządzenia 
finansowego), zgodnie z decyzją nr 791/2004 i 100/2004. Komisja Spraw Konstytucyjnych 
przyjęła z zadowoleniem wzrost funduszy dla dwóch podmiotów: Kolegium Europejskiego 
(wzrost o 50% w porównaniu z 2004 r.) i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (wzrost 
o 8,5%), dzięki czemu środki przeznaczone na te pozycje pozwolą im poradzić sobie z 
rosnącą liczbą kandydatów i studentów, spowodowaną rozszerzeniem.  
 
Sprawozdawca nie proponuje żadnego wzrostu ponad WPB na tym etapie dla żadnej 
organizacji, z uwagi na ograniczone rozmiary kopert finansowych przypisanych do 
odnośnych podstaw prawnych i z uwagi na różne komisje, które są zaangażowane. 
Sprawozdawca pozostaje jednak otwarty na propozycje innych posłów. 
 
 
WEBCASTING I ARCHIWIZACJA SESJI PLENARNYCH ORAZ INNYCH 
WAŻNYCH POSIEDZEŃ 
 
Transmisja przez internet debat publicznych i posiedzeń instytucji Unii Europejskiej musi 
zostać zwiększona. Jeśli chodzi o Parlament to archiwizacja na specjalnym dysku transmisji z 
sesji plenarnych wraz z tłumaczeniem ustnym na wszystkie języki mogłaby stać się 
atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnie stosowanego „arc-en-ciel”. Zwrócono się do 
Prezydium o podjęcie dalszych kroków w tym kierunku. 
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PODSUMOWANIE 

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

1. Biorąc po uwagę polityczne i konstytucyjne zmiany, jakie Unia Europejska będzie 
musiała przygotować w 2005 r., działalność punktów informacyjnych musi być silnie 
wspierana, a ich głównym zadaniem powinno być zaznajomienie europejskiej opinii 
publicznej z projektem konstytucji dla Europy przyjętym przez głowy państw i rządów 
18 czerwca 2004 r.; 

 
2. Debata konstytucyjna na temat przyszłości Unii Europejskiej będzie kontynuowana w 

przyszłym roku, biorąc pod uwagę strukturę instytucjonalną Europy z 25 Państwami 
Członkowskimi i nową rolę Unii w świecie. W związku z tym program Prince, z którego 
środki przeznaczane są na popieranie debaty publicznej na tematy europejskie poza 
instytucjami, nabierze jeszcze większego znaczenia niż to, jakie miał w przeszłości; 

 
3. Przygotowanie projektu konstytucji przez Konwent Europejski w sprawie przyszłości 

Europy i Konferencję Międzyrządową zostało znacznie wzbogacone przez wkład 
nauczycieli akademickich i niezależnych ośrodków badawczych. Należy zapewnić 
wystarczające fundusze dla uniwersytetów i niezależnych ośrodków badawczych 
specjalizujących się w prawie konstytucyjnym z uwagi na mające nastąpić debaty 
konstytucyjne w instytucjach i mediach wszystkich Państw Członkowskich, a w 
szczególności przed referendami w sprawie konstytucji. 

 
4. Wystąpiono do Prezydium z wnioskiem o podjęcie dalszych kroków w celu archiwizacji 

na specjalnym dysku transmisji sesji plenarnych wraz z ich tłumaczeniem na wszystkie 
języki zamiast tradycyjnie stosowanego „arc-en-ciel”. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można 
zwiększyć środki przeznaczone na ten cel w budżecie Parlamentu. 

 
 

 

 
 

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

