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 ÄRENDETS GÅNG  

Vid utskottssammanträdet den 27 juli 2004 utsåg utskottet för konstitutionella frågor 
Gérard Onesta till föredragande. 

Vid utskottssammanträdet/utskottssammanträdena den 2 september 2004 ... behandlade 
utskottet förslaget till yttrande. 

Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) 
nedanstående förslag med ... röster för, ... röster emot och ... nedlagda röster. 

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Jo Leinen (ordförande), ... (vice 
ordförande), Gérard Onesta (föredragande), ..., ... (suppleant för ...), ... (suppleant för ... i 
enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen) ... och ... . 
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KORT MOTIVERING 

Budgetåret 2005 kommer att bli den första budgeten som omfattar 25 medlemsstater över hela 
året. Det är därför mycket viktigt att man på alla politikområden gör stora ansträngningar för 
att bidra till en snabb integrering av de nya medlemsstaterna och vänja dem vid hur EU 
fungerar, i synnerhet hur EU:s institutioner är organiserade och hur beslutsordningen ser ut. 
Dessutom antogs ett förslag till konstitution för Europa av EU:s regeringskonferens (IGC) den 
18 juni 2004. Efter en sista rättslig och språklig kontroll av texten skall denna konstitution 
läggas fram och förklaras för medlemsstaternas medborgare, framför allt för dem som bor i 
det ökande antal länder där konstitutionen måste godkännas i en folkomröstning. Debatten om 
de framtida budgetramarna efter 2006, som kommissionen startade i februari 2004, kommer 
att påverka hur budgetförhandlingarna går. 
 
I det preliminära budgetförslaget uppgår taket för betalningsbemyndiganden för 2005 till 
114,2 miljarder euro, vilket motsvarar 1,08 procent av BNI. Taket för interna politikområden 
(utgiftskategori 3 i budgetplanen) ökade i nominella tal med 290 miljoner euro, dvs. 
+ 3,3 procent jämfört med budgeten för 2004. Stora ökningar jämfört med budgeten för 2004 
görs på ett politikområde som är viktigt för utskottet, nämligen utbildning och kultur 
(+ 37 miljoner euro). Enligt den verksamhetsbaserade budgetklassificeringen återfinns de 
budgetpunkter som är intressanta för utskottet för konstitutionella frågor under avsnitt 15 
(Utbildning och kultur), 16 (Press och kommunikation) och 25 (Politisk samordning och 
juridisk rådgivning inom kommissionen). 
 
År 2005 måste alla ansträngningar göras för att visa EU:s medborgare hur viktiga de frågor 
som skall avgöras är för unionens framtida utveckling. Annars finns det en klar risk att man 
fördjupar det missnöje med EU som har visat sig tydligt i ett antal opinionsundersökningar 
under de senaste åren. Utskottet för konstitutionella frågor kommer därför att koncentrera sig 
på följande: 
 
– EU:s informationskontor. 
 
– Prince-programmet. 
 
– Handlingsprogrammet Jean Monnet (europeisk integration inom universiteten). 
 
– Anslag till organ som arbetar med konstitutionella frågor, till exempel Europeiska 

högskolan (15 02 01 02), Europeiska universitetsinstitutet i Florens (15 02 01 03), 
Europeiska rättsakademin i Trier (15 02 01 03), Europeiska institutet för offentlig 
förvaltning i Maastricht (15 02 01 05), föreningen ”Vårt Europa” , bidrag till europeiska 
tankesmedjor och organisationer som främjar Europatanken (15 06 01 03), och 
Jean Monnet- och Robert Schuman-husen (15 06 01 06). 

 
– Sändning via internet och arkivering av plenarsammanträden och andra viktiga offentliga 

möten. 
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Med undantag för punkt 16 05 01 (se nedan) har man i det budgetförslag som antagits av rådet 
inte ändrat de belopp som föreslagits av kommissionen i dess preliminära budgetförslag 
(PBF). 
 
 
INFORMATIONSCENTRUM (16 05 01) 
 
Som konstaterats ovan måste förslaget till konstitution för Europa benas ut och förklaras för 
allmänheten, inte minst i samband med de folkomröstningar som kommer att hållas i minst 11 
av medlemsstaterna. Därför behövs ett starkt stöd för det arbete som utförs av 
informationskontoren. I kommissionens preliminära budgetförslag anslogs 
17,75 miljoner euro under punkt 16 05 01, vilket var en ökning med 3,8 procent. Utskottet för 
konstitutionella frågor anser att detta belopp var rimligt. I rådets budgetförslag föreslås dock 
att man återgår till beloppet för 2004, dvs. 17,1 miljoner euro. Mot bakgrund av de 
informationsuppgifter som måste hanteras under 2005, är det inte acceptabelt. 
 
 
PRINCE-PROGRAMMET, AVSNITTET ”DEBATT OM EUROPAS FRAMTID” 
(25 03 02) 
 
Prince-programmet är ett informationsprogram som tillkommit för att öka allmänhetens 
kunskaper om EU:s politiska prioriteringar, om införandet av euron eller östutvidgningen. I 
kommissionens preliminära budgetförslag för 2005 var 1,5 miljoner euro öronmärkta för 
punkt 25 03 02, medan motsvarande belopp för samma punkt 2004 var 4,5 miljoner euro. 
Men behovet att stödja den allmänna debatten om Europas framtid känns mera akut när 
förslaget till EU-konstitution skall presenteras för medborgarna. Detta är ännu tydligare efter 
det låga valdeltagandet i det senaste valet till Europaparlamentet. Därför är kommissionens 
nedskärning oacceptabel. 
 
Det är skälet till att utskottet för konstitutionella frågor föreslår en ökning av anslaget till 
Prince-programmets punkt 25 03 02, för att programmet skall förfoga över anslag som behövs 
för att hålla medborgarna i EU:s 25 medlemsstater välinformerade om den europeiska 
integreringsprocessen och främja en offentlig debatt. Denna anslagsökning bör göras i form 
av ytterligare anslag på 3,5 miljoner euro så att totalbeloppet hamnar på 5 miljoner. Dessa 
medel bör användas för att öka allmänhetens kunskaper om förslaget till konstitutionsfördrag 
och främja ökat deltagande från den europeiska allmänhetens sida i debatten om Europeiska 
unionens framtida struktur, något som majoriteten av medborgarna i EU kommer att ombes 
svara på i folkomröstningar. 
 
 
HANDLINGSPROGRAMMET JEAN MONNET: EUROPEISK INTEGRATION 
INOM UNIVERSITETEN (15 02 01 01) 
 
Under de senaste åren har man tillfälligt varit tvungen att dra ned på inrättandet av professurer 
inom ramen för handlingsprogrammet Jean Monnet, eftersom samtliga anslag under en viss 
tid har öronmärkts för inrättandet av professurer i de nya medlemsstaterna och inom 
universitet i tredje länder. Denna riktlinje var helt riktig men bör inte leda till negativa följder 
för handlingsprogrammets övriga mål i de 25 medlemsstaterna. 



 

PE 346.931 6/8 PA\538647SV.doc 

SV 

 
Handlingsprogrammet Jean Monnet är det enda direkta handlingsprogram vars syfte är att 
sprida tanken om den europeiska integrationen på universitetsnivå. Akademiker är dessutom 
viktiga opinionsbildare inom ramen för debatten om Europas framtid. Detta betonas i 
förklaring nr 23, som bifogats Nicefördraget, där de citeras som huvudsakliga 
diskussionspartner i den konstitutionella debatten. 
 
Utskottet för konstitutionella frågor anser därför att anslagen till punkt 15 02 01 01 bör ökas 
med 2 procent, liksom de flesta övriga punkter under artikel 15 02 01. Beloppet skulle 
följaktligen uppgå till 3,876 miljoner euro. 
 
 
GEMENSKAPSBIDRAG TILL ORGANISATIONER SOM ARBETAR FÖR ATT 
FRÄMJA TANKEN OM DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN 
 
De bidrag som beviljas under denna punkt syftar till att stödja institutioner som är verksamma 
på europeisk nivå och till att finansiera organ och projekt som främjar forskningen om den 
europeiska integrationen. Vissa av dessa organ inriktar sig på frågor på det konstitutionella 
områden. 
 
Fram till nyligen fanns det två olika sorters budgetposter i kommissionens budget: 
budgetposterna i del A i budgeten täckte de administrativa utgifterna och budgetposterna i 
del B täckte driftsutgifterna. Under ett antal år beviljades bidrag till organisationer som 
arbetade för ett europeiskt intresse på årsbasis och på parlamentets initiativ, under del A i 
budgeten och utan någon rättslig grund. Man tilldelade bidrag antingen genom att inrätta 
ändamålsbundna budgetposter (till exempel för Europeiska universitetsinstitutet i Florens) 
eller genom att ”öronmärka ”, dvs. avsätta belopp under en given budgetpost till namngivna 
mottagare. I och med att den verksamhetsbaserade budgeteringen och den nya 
budgetförordningen infördes avskaffades åtskillnaden mellan administrativa utgifter och 
driftsutgifter i den klassiska betydelsen och möjligheten med öronmärkning uteslöts. 
Kommissionen lade därför fram förslag till flera program för att täcka dessa budgetposter som 
dittills inte haft någon rättslig grund. Dessa förslag trädde i kraft strax före valet till 
Europaparlamentet i juni: Två av dessa innehåller bilagor med namngivna mottagare till vilka 
bidrag, undantagsvis och med avvikelse fån budgetförordningen, skulle kunna beviljas under 
2004 och 2005 utan att kommissionen behöver utfärda en inbjudan att lämna förslag.  
 
En del av organisationerna av intresse för utskottet för konstitutionella frågor faller inom 
ramen för del 1 och 3A i rådets beslut 971/2004 av den 21 april 2004 (EUT L 138, 30.4.2004) 
för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja 
särskilda insatser på samma område, nämligen Europeiska högskolan i Brygge 
(4,348 miljoner euro), Europeiska universitetsinstitutet i Florens (4,776 miljoner euro), 
Akademin för Europarätt i Trier (1,581 miljoner euro), Europeiska institutet för offentlig 
förvaltning i Maastricht (0,839 miljoner euro) (alla dessa i bilagan, Område 1) och 
Jean Monnet-professurer (bilaga, Område 3A). Det finns även ett par andra utbildningsinstitut 
som faller inom ramen för denna del när det gäller rättslig grund (European Inter university 
Centre for Human rights and Democratisation, Europeiska byrån för utveckling av 
undervisning för elever med behov av särskilt stöd och Internationella centret för europeisk 
utbildning). Detta beslut har en slutlig finansieringsram på 77 miljoner euro för 3 år, varav 
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mellan 58 procent och 65 procent får användas för Område 1. Detta innebär mellan 
14,88 miljoner euro och 16,68 miljoner euro per år. För 2004 uppgick beloppet för Område 1 
till 14,151 miljoner euro. För 2005 uppgår det föreslagna beloppet till 16,116 miljoner euro. 
Man måste komma ihåg att en ökning av beloppet för en organisation nästan automatiskt sker 
på bekostnad av andra organisationer som finansieras med samma (under)finansieringsram 
eller på bekostnad av budgeten för 2006 för samma organisationer.  
 
Andra organisationer som är av intresse för utskottet för konstitutionella frågor faller inom 
ramen för beslut 100/2004 av den 26 januari 2004 (EUT L 30, 4.2.2004) om ett 
åtgärdsprogram för att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (medborgardeltagande), 
såsom sammanslutningen ”Vårt Europa” (0,612 miljoner euro, dvs. en ökning med 2 procent 
jämfört med budgeten för 2004), bidrag till europeiska tankesmedjor och organisationer som 
främjar Europatanken (2,405 miljoner euro, dvs. ingen ökning jämfört med 2004, på grund av 
att regeln om en successiv nedskärning tillämpas), bidrag till Jean Monnet- och Robert 
Schuman-husen (0,383 miljoner euro, dvs. en ökning med 2 procent jämfört med budgeten för 
2004). Detta beslut har ett finansiellt referensbelopp på 72 miljoner euro för 3 år, och måste 
finansiera ett stort antal organisationer. Man måste även finansiera till exempel Europeiska 
plattformen för sociala icke-statliga organisationer, fackföreningsorganisationer, European 
Council of Refugees and Exiles samt vänortsverksamhet. Återigen skulle en föreslagen 
ökning för en organisation ske på bekostnad av andra organisationer eller på bekostnad av 
budgeten för 2006.  
 
I sitt preliminära budgetförslag för 2005 har kommissionen gjort en liten ökning av de 
öronmärkta anslagen för de flesta av dessa organ (med 2 procent - i överensstämmelse med 
inflationen), nämligen de som inte är föremål för regeln om en successiv nedskärning 
(artikel 113 i budgetförordningen) i enlighet med vad som anges i besluten 971/2004 och 
100/2004. Utskottet för konstitutionella frågor välkomnar den större ökningen för två organ, 
nämligen Europeiska högskolan (en ökning med 50 procent under 2004) och Europeiska 
universitetsinstitutet (en ökning med 8,5 procent), vilket innebär att de öronmärkta anslagen 
för dessa budgetposter kommer att stämma överens med det större antalet kandidater och 
studenter efter utvidgningen. 
 
Föredraganden föreslår i detta stadium inte någon större ökning än i det preliminära 
budgetförslaget för någon särskild organisation, på grund av de begränsade 
finansieringsramarna inom ramen för de rättsliga grunderna i fråga och de olika utskott som 
berörs. Han är emellertid öppen för andra ledamöters förslag. 
 
 
SÄNDNING VIA INTERNET OCH ARKIVERING AV PLENASRSAMMANTRÄDEN 
OCH ANDRA VIKTIGA OFFENTLIGA MÖTEN 
 
Man måste ytterligare förbättra sändningen via internet av offentliga debatter och 
sammanträden som hålls av EU-institutionerna. När det gäller parlamentet, skulle 
arkiveringen på en särskild server av utsända plenarsammanträden, plus de där tillhandahållna 
tolkningarna till samtliga språk, kunna utgöra ett attraktivt alternativ till den traditionella 
”regnbågsversionen”. Presidiet uppmanas därför att vidta åtgärder i detta syfte. 
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SLUTSATSER 

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande punkter i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet anser med tanke på de politiska och konstitutionella förändringar som 
Europeiska unionen måste förbereda under 2005 att informationscentrens arbete fullt ut 
måste stödjas. Huvuduppgiften är att presentera utkastet till en konstitution för Europa, 
som antogs av stats- och regeringscheferna den 18 juni 2004, för den europeiska 
allmänheten. 

 
2. Europaparlamentet anser att den konstitutionella debatten om Europeiska unionens 

framtida utveckling kommer att fortsätta nästa år, med beaktande av den institutionella 
strukturen för en Europeisk union med 25 medlemsstater och unionens nya roll i världen. 
Prince-programmet, som tillhandahåller de resurser som behövs för att främja debatten om 
dessa frågor utanför institutionerna, kommer därför att bli ännu viktigare än tidigare. 

 
3. Europaparlamentet noterar att akademiker och tankesmedjor i hög grad bidrog till den 

förberedelse av utkastet till konstitution som gjordes av konventet för Europas framtid, 
liksom till regeringskonferensens arbete. Eftersom de huvudsakliga konstitutionella 
frågorna även i fortsättningen kommer att diskuteras inom institutionerna och i samtliga 
medlemsstaters medier, i synnerhet inför folkomröstningar om konstitutionen, måste 
tillräckliga resurser garanteras för universitetscenter och tankesmedjor specialiserade på 
konstitutionella frågor. 

 
4. Europaparlamentet uppmanar presidiet att vidta ytterligare åtgärder för att på en särskild 

server arkivera utsända plenarsammanträden tillsammans med tolkningarna till samtliga 
språk som ett alternativ till den traditionella ”regnbågsversionen” och, vid behov, stärka 
anslagen till denna budgetpost i parlamentets budget. 
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