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FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Det Midlertidige Udvalg om 
Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

 
Område 3: EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 
 
1. er af den opfattelse, at der med ikrafttrædelsen af traktaten om en forfatning for Europa 

etableres en umiddelbar forbindelse mellem de europæiske institutioner og borgerne, som 
skal bygge på gennemsigtighed og tillid, en europæisk informationspolitik af højeste 
kvalitet i denne forbindelse udgør et væsentlig element i håndteringen af de 
forfatningspolitiske udfordringer i de kommende år; mener, at det nuværende niveau for 
informationsforanstaltningerne skal i betragtning af det voksende antal medlemsstater skal 
øges finansielt, hvis fordelene ved den europæiske enhed fortsat skal gøres tilstrækkeligt 
tydelige for borgerne og erhvervslivet; 

 
2. fremhæver, at der med forfatningens ikrafttrædelse skal åbnes en ny dimension for 

kommunikations- og pr-arbejde på europæisk plan; anmoder Kommissionen om inden for 
udgiftsområde 3 i de finansielle overslag at indkalkulere et nyt program til målrettet støtte 
til printmedier og elektroniske medier, som påtager sig den opgave at skabe et tværgående 
område for den europæiske politiske offentlighed; 

 
3. understreger, at europæiske politiske partier er et af de vigtigste instrumenter i en 

europæisering af den politiske bevidstgørelse og skabelsen af en europæisk 
fællesskabsfølelse; kræver derfor, at de udstyres med effektive arbejdsmidler, f.eks. 
politiske fonde, som bør sørge for den politiske dannelse i europæiske spørgsmål og det 
transeuropæiske samarbejde; 

 
4. glæder sig over, at Kommissionen har prioriteret det nye område "EU-borgerskab, frihed, 

sikkerhed og retfærdighed" meget højt, og fastholder, at alle heri indeholdte 
foranstaltninger vedrørende informationspolitikken i forbindelse med tildelingen af midler 
skal være i overensstemmelse med de omfattende opgaver, der som led i de tidligere og 
fremtidige udvidelser og som led i ratificeringen af traktaten står over en forfatning; 

 
5. noterer med tilfredshed, at mange medlemsstater allerede har erklæret, at de har til hensigt 

at arbejde tæt sammen med Kommissionen ved gennemførelsen af Prince-programmet og 
følgeforanstaltningerne i den forbindelse; er imidlertid af den opfattelse, at det i mange 
tilfælde kun er de europæiske institutioner, der kan garantere den nødvendige 
samhørighed af informationsprogrammerne over for medlemsstaterne, ngo'erne og andre 
foreninger i det civile samfund, og til det formål skal der stå passende midler til rådighed 
for dem; 

 
6. erindrer om, at støtten til institutioner, som inden for forskning, uddannelse og medier 

beskæftiger sig med den europæiske fællesskabsinteresse og opbygningen af et europæisk 
demokrati, også skal gælde de nye medlemsstater, hvor der skal indkalkuleres 
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tilstrækkelige ressourcer til et effektivt arbejde; 
 
7. gør opmærksom på, at begrebet "flerårig finansiel ramme" indføres som juridisk begreb 

med forfatningen; denne finansielle ramme skal der træffes beslutning om i form af en 
europæisk lov, hvor Europa-Parlamentets vedtagelse vil være nødvendig, og resultaterne 
af den finansielle planlægning for 2007-2013 vil præge udformningen af den finansielle 
ramme væsentligt. 
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