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 POSTOPEK  

Odbor za ustavne zadeve je na seji dne 27. julija 2004 določil, da bo pripravljavec mnenja g. 
Gérard Onesta. 

Osnutek mnenja je obravnaval na seji dne 2. septembra 2004. 

Na tej seji je s/z ... glasovi za, ... proti in ... vzdržanim glasom/vzdržanima 
glasovoma/vzdržanimi glasovi/soglasno sprejel naslednje ugotovitve. 

Pri glasovanju so bili navzoči: Jo Leinen (predsednik), … (podpredsednik), … (podpredsednik), 
Gérard Onesta (pripravljavec mnenja), ..., ..., ..., ... in .... 



PE 346.931 4/8 PA\538647SL.doc 

SL 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Proračun 2005 bo prvi proračun za celotno proračunsko leto za 25 držav članic. Zato je 
bistvenega pomena, da si na vseh področjih močno prizadevamo za hitro integracijo novih držav 
članic in jih seznanimo z notranjim delovanjem Evropske unije, zlasti z institucionalnim 
sistemom in mehanizmi odločanja. Poleg tega je medvladna konferenca (MVK) je 18. junija 
2004 sprejela osnutek ustave za Evropo. Po končanem pravnem in jezikovnem preverjanju 
besedila bo treba ustavo predstaviti in obrazložiti državljanom, zlasti v naraščajočem številu 
držav članic, ki bodo državljane pozvale, naj jo potrdijo na referendumu.  Razprava o 
prihodnjem finančnem okviru post 2006, ki jo je Komisija sprožila februarja 2004, pa bo 
vplivala na uspešen napredek v proračunskih pogajanjih. 
 
V predhodnem predlogu proračuna znaša skupna zgornja meja odobritev za plačila za leto 2005 
114,2 milijarde evrov, kar ustreza 1,08 % BND. Zgornja meja za notranje politike (rubrika 3 
finančnih načrtov) je nominalno povišana za 290 milijonov evrov, tj. 3,3% več glede na proračun 
2004. Na področju vzgoje in izobraževanja, ki je za ta odbor pomembno politično področje, so 
glede na proračun 2004 predvidena občutna povišanja (+37 mio evrov). V skladu s klasifikacijo 
proračuna po dejavnostih se proračunske postavke, ki zadevajo Odbor za ustavne zadeve, 
nahajajo v rubriki 15 (vzgoja in izobraževanje), 16 (tisk in komunikacije) in 25 (usklajevanje 
politik in pravno svetovanje Komisije).   
 
V letu 2005 je treba vse sile usmeriti v osveščanje državljanov Unije o pomembnosti vprašanj, ki 
bodo imela veliko vlogo v procesih bodoče preobrazbe Unije. V nasprotnem primeru obstaja 
očitno tveganje, da se poveča razočaranje glede Evropske unije, ki je razvidno iz številnih 
javnomnenjskih raziskav, opravljenih v zadnjih letih. Odbor za ustavne zadeve se bo zato 
osredotočil na naslednje vidike: 
 
– posredovanje informacij; 
 
– program Prince; 
 
– akcijski program Jean Monnet (Evropska integracija na univerzah); 
 
– subvencije za ustanove, aktivne na ustavnem področju, predvsem za Evropski kolidž (15 02 

01 02), Evropski univerzitetni inštitut v Firencah (15 02 01 03), Evropsko akademijo za 
pravo v Trieru (15 02 01 03), Evropski inštitut za javno upravo v Maastrichtu (15 02 01 05), 
za združenje "Naša Evropa"; donacije za evropske ustvarjalne enote in organizacije, ki 
spodbujajo evropsko idejo (15 06 01 03) ter za Hišo Jean Monnet in Hišo Robert Schuman 
(15 06 01 06); 

 
– spletni prenos in shranjevanje plenarnih zasedanj ter drugih pomembnih javnih srečanj. 
 
Z izjemo postavke 16 05 01 (glej spodaj) Svet v sprejetem predlogu proračuna ni spremenil 
zneskov, ki jih je Komisija predlagala v svojem predhodnem predlogu proračuna (PPP). 
 
 
INFORMACIJSKE TOČKE (16 05 01) 
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Kot smo že omenili, je treba osnutek Ustave za Evropo pojasniti in razširiti v javnosti, predvsem 
v okviru referendumov, ki bodo organizirani v vsaj 11. državah članicah. Močna podpora 
dejavnostim središč za informiranje je zato bistvenega pomena. Komisija je v PPP na postavko 
15 05 01 uvrstila sredstva v višini 17,75 milijona evrov, kar pomeni 3,8% povišanje. Odboru za 
ustavne zadeve se ta znesek zdi primeren. Vendar PP vsebuje predlog o ponovni vzpostavitvi 
zneska iz leta 2004, ki znaša 17,1 milijona. To ni sprejemljivo z vidika informativnih nalog, ki 
jih je treba opraviti v letu 2005. 
 
 
PROGRAM PRINCE, POGLAVJE "RAZPRAVA O PRIHODNOSTI EVROPE" 
(25 03 02) 
 
Program Prince je informativni program, ki je bil oblikovan z namenom povečanja osveščenosti 
javnosti o glavnih političnih prednostnih nalogah Evropske unije, npr. o evru ali širitvi. Komisija 
je v svojem PPP 2005 za postavko 25 03 02 namenila sredstva v višini 1,5 milijona evrov (4,5 
milijona evrov v letu 2004). Vendar je treba v tem času še bolj spodbujati obsežno javno 
razpravo o prihodnosti Evrope, saj je treba državljane seznaniti z osnutkom Ustave za Evropo. 
Nizka udeležba na zadnjih evropskih volitvah še bolj potrjuje to trditev. Zato je zmanjšanje 
sredstev, ki ga je predlagala Komisija, nesprejemljivo.   
 
Odbor za ustavne zadeve zato predlaga povečanje sredstev na postavki 25 03 02 za program 
Prince, da bi zagotovili dovolj sredstev za ustrezno informiranje državljanov o evropskem 
integracijskem procesu in za spodbuditev javne razprave. Povečanje bi moralo predstavljati 
dodatna sredstva v višini 3,5 milijona evrov; skupni znesek bi tako znašal 5 milijonov evrov. 
Sredstva bi bilo treba uporabiti za povečanje javne osveščenosti o osnutku Ustavne pogodbe in 
za spodbujanje večjega sodelovanja evropskih državljanov v razpravi o strukturi bodoče Evrope, 
saj bo večina njih pozvana, da to strukturo potrdi na referendumih. 
 
 
AKCIJSKI PROGRAM JEAN MONNET: EVROPSKA INTEGRACIJA NA 
UNIVERZAH (15 02 01 01) 
 
V zadnjih nekaj letih je bilo treba začasno upočasniti ustanavljanje kateder v okviru akcijskega 
programa Jean Monnet, ker so bila nekaj časa vsa sredstva namenjena vzpostavitvi kateder v 
novih državah članicah in na univerzah v drugih državah. Ta usmeritev je bila takrat popolnoma 
ustrezna, vendar se je ne bi smelo izvajati v škodo drugih ciljev akcijskega programa v 25-ih 
državah članicah. 
 
Akcijski program Jean Monnet je edini neposredni akcijski program, katerega cilj je širiti idejo 
evropske integracije na univerzitetni ravni. Poleg tega akademski svet predstavlja pomembnega 
oblikovalca javnega mnenja v okviru razprave o prihodnosti Evrope, kot poudarja deklaracija 23, 
priložena Pogodbi iz Nice, v kateri je akademski svet opredeljen kot ključni sogovornik v ustavni 
razpravi. 
 
Zato se Odboru za ustavne zadeve zdi potrebno povečanje v višini 2% sredstev na postavki 15 02 
01 01, usklajeno z večino drugih postavk v sklopu člena 15 02 01. Celotni znesek bi torej znašal 
3,876 milijona evrov. 
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SUBVENCIJE SKUPNOSTI ZA ORGANIZACIJE, KI SI PRIZADEVAJO ZA 
SPODBUJANJE EVROPSKE IDEJE 
 
Sredstva na tej postavki so namenjena za podporo institucijam, aktivnim na evropski ravni, kot 
tudi za prispevek k financiranju organov in projektov, ki spodbujajo raziskave o evropski 
integraciji. Nekatere od teh ustanov se osredotočajo na teme z ustavnega področja. 
 
Do nedavnega sta bili v proračunu Komisije prisotni dve vrsti proračunskih postavk: postavke v 
delu A proračuna za upravne izdatke, v delu B za izdatke za poslovanje. V večletnem obdobju so 
se na pobudo Parlamenta brez pravne podlage iz dela A proračuna na letni podlagi dodeljevale 
donacije organizacijam, ki si prizadevajo za evropske interese. Donacije so se dodeljevale tako s 
pomočjo oblikovanja ustreznih proračunskih postavk (npr. za Evropski univerzitetni inštitut v 
Firencah) ali z "namenjanjem", tj. dodeljevanjem zneskov iz določene proračunske postavke 
specifičnim upravičencem. Z uvedbo sistema oblikovanja proračuna po dejavnostih (Activity-
Based Budgeting) in s sprejemom nove finančne uredbe je bilo odpravljeno klasično 
razlikovanje med upravnimi izdatki in izdatki za poslovanje ter izključena možnost namenjanja; 
zato je Komisija predlagala številne programe za kritje te vrste proračunskih postavk, ki do tega 
trenutka niso imele pravne podlage. Ti predlogi so začeli veljati tik pred parlamentarnimi 
volitvami v juniju. Dva izmed njiju sta vsebovala priloge s seznamom imen upravičencev, 
katerim bi se lahko izjemoma in z odstopanjem od Finančne uredbe, v letih 2004 in 2005 
dodelile dotacije brez razpisa za predloge Komisije.  
 
Nekatere organizacije v interesu Odbora za ustavne zadeve so predmet ukrepov 1 in 3A Sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta št. 791/2004/ES z dne 21. aprila 2004 (UL L 138 z dne 30. 
aprila 2004) o spodbujanju ustanov, ki so aktivne na evropski ravni ter podpirajo posebne 
dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja, namreč Evropski kolidž (4,348 milijona 
evrov), Evropski univerzitetni inštitut v Firencah (4,776 milijona evrov), Akademija za evropsko 
pravo v Trieru (1,581 milijona evrov), Evropski inštitut za javno upravo v Maastrichtu (0,839 
milijona evrov) (vse te ustanove so navedene v Prilogi, Ukrep 1) in katedre Jean Monnet 
(Priloga, Ukrep 3A). Ta pravna podlaga se nanaša tudi na nekatere druge ustanove za 
usposabljanje (Evropsko meduniverzitetno središče za človekove pravice in demokratizacijo, 
Evropska agencija za razvoj izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, Mednarodno središče za 
evropsko usposabljanje). Sklep ima finančno dotacijo v višini 77 milijonov evrov za obdobje 
treh let, od katerih se lahko od 58% do 65% sredstev uporabi za ukrep 1A. To predstavlja znesek 
v višini 14,88 milijona do 16,68 milijona evrov letno. V letu 2004 je bilo za ukrep 1A 
namenjenih 14,151 milijona evrov. Predlagana dotacija za leto 2005 znaša 16,116 milijona. 
Treba je upoštevati, da vsako povečanje sredstev za katerokoli organizacijo zmanjšuje sredstva 
na voljo drugim organizacijam, financiranim iz iste (sub)dotacije, oziroma pomeni zmanjšanje 
proračuna za te organizacije za leto 2006.  
 
Druge organizacije v interesu Odbora za ustavne zadeve so predmet Sklepa 100/2004 z dne 26 
januarja 2004 (UL L 30 z dne 4. februarja 2004), akcijskega programa za spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva (državljanska udeležba), npr. združenje »Naša Evropa« (0,612 milijona 
evrov, 2% več glede na proračun 2004), dotacije za evropske ustvarjalne enote in organizacije, ki 
spodbujajo evropsko idejo (2,405 milijona, brez povišanja v primerjavi z letom 2004 zaradi 
pravila o postopnem zmanjševanju), podpora za Hišo Jean Monnet in Hišo Robert Schuman 
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(0,383 milijona, 2% več kot v proračunu 2004). Referenčni finančni znesek za ta sklep znaša 72 
milijonov za obdobje treh let in je namenjen financiranju številnih organizacij; iz teh sredstev se 
krijejo tudi izdatki za temeljno strukturo evropskih socialnih NVO in sindikatov, izdatki 
Evropskega sveta za begunce in izgnance ter izdatki za pobratenje mest. Ponavljamo, vsako 
povečanje sredstev, predlagano za katero koli organizacijo pomeni manjša sredstva na voljo 
drugim organizacijam oziroma zmanjšanje proračuna za leto 2006.  
 
Komisija je v svojem PPP rahlo povečala sredstva, namenjena večini teh ustanov (v višini 2%, 
vzporedno z inflacijo); gre za sredstva, ki niso predmet pravila postopnega zniževanja (člen 13 
Finančne uredbe), kot določajo v Sklepi 971/2004 in 100/2004. Odbor za ustavne zadeve izraža 
zadovoljstvo glede povišanja za obe ustanovi, Evropski kolidž (povišanje v višini 50% za leto 
2004) in Evropski univerzitetni inštitut (8,5% povišanje); sredstva, namenjena tem postavkam, 
bodo tako ustrezala povečanemu številu kandidatov in študentov, ki ga je treba vzeti v poštev po 
širitvi. 
 
Zaradi omejene vrednosti finančnih dotacij za zadevne pravne podlage in za različne odbore 
poročevalec na tej stopnji za nobeno organizacijo ne predlaga povečanja sredstev glede na 
znesek, predviden v PPP. Vendar ostaja odprt za predloge drugih članov. 
 
 
SPLETNI PRENOS IN SHRANJEVANJE PLENARNIH ZASEDANJ TER DRUGIH 
POMEMBNIH JAVNIH SREČANJ 
 
Treba je nadalje okrepiti internetni prenos javnih razprav in srečanj institucij Evropske unije. 
Shranjevanje na posebnem pogonu prenosa plenarnih zasedanj Parlamenta in spremljajočih 
tolmačenj v vseh jezikih bi lahko predstavljalo privlačno alternativo tradicionalnemu "arc-en-
ciel". Zato pozivamo predsedstvo, da naredi nadaljnji korak v tej smeri. 
 
 
 

SKLEPI 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v predlog resolucije 
vključi naslednje pobude: 

1. ob upoštevanju političnih in ustavnih sprememb, ki jih bo morala Evropska unija pripraviti v 
letu 2005, je treba močno podpreti dejavnosti informacijskih točk, katerih glavna naloga je 
seznaniti evropsko javnost z osnutkom ustave za Evropo, ki so jo sprejeli voditelji držav in 
vlad dne 18. junija 2004; 

 
2. ustavna razprava o prihodnjem razvoju Evropske unije se bo v naslednjem letu nadaljevala 

ob upoštevanju institucionalne strukture Evrope s 25-imi državami članicami in nove vloge 
Unije v svetu. V skladu s tem bo program Prince, ki zagotavlja sredstva za spodbujanje 
razprave o teh temah zunaj okvira institucij, pridobil še večji pomen kot v preteklosti; 

 
3. prispevki akademskega sveta in ustvarjalnih enot so pomembno obogatili pripravo osnutka 

ustave Konvencije o prihodnosti Evrope kakor tudi dejavnosti Medvladne konference. Ker 
se bo razprava o večjih ustavnih vprašanjih nadaljevala v sklopu institucij in v medijih vseh 
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držav članic, zlasti z vidika referendumov o ustavi, je treba zagotoviti zadostna sredstva za 
univerzitetna središča in ustvarjalne enote, specializirane v ustavnih zadevah; 

 
4. Pozivamo predsedstvo, da naredi nadaljnji korak v smeri shranjevanja na posebnem pogonu 

prenosa plenarnih zasedanj Parlamenta vključno s tolmačenji v vseh jezikih, kot alternativo 
tradicionalnemu "arc-en-ciel", ter da po potrebi poveča sredstva za to postavko v proračunu 
Parlamenta. 
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