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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

Utgiftskategori 3: Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

1. Europaparlamentet anser att i och med att fördraget om en konstitution för Europa träder i 
kraft kommer ett direkt förhållande att etableras mellan EU-institutionerna och 
medborgarna, vilket måste grunda sig på insyn, öppenhet och förtroende. För att kunna 
bemöta de konstitutionella politiska utmaningarna under de kommande åren spelar en 
europeisk informationspolitik av högsta kvalitet en viktig roll. Med tanke på 
informationsåtgärdernas nuvarande omfattning och det ökande antalet medlemsstater 
måste mer finansiella medel anslås till detta område om det europeiska enandets fördelar 
för medborgarna och ekonomin även i fortsättningen skall kunna göras tillräckligt tydliga.

2. Europaparlamentet betonar att en ny dimension av kommunikations- och 
informationsåtgärderna måste inledas på europeisk nivå i och med att konstitutionen träder 
i kraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för utgiftskategori 3 i 
budgetplanen planera in ett nytt program för stöd som särskilt riktas till tryckta och 
elektroniska medier. Genom detta program skall det inrättas en övergripande ram för den 
europeiska politiska informationen.

3. Europaparlamentet understryker att europeiska politiska partier är ett av de viktigaste 
instrumenten för en europeisering av den politiska opinionsbildningen och för skapandet 
av en europeisk gemenskapskänsla. Parlamentet kräver därför att de förses med effektiva 
arbetsredskap, till exempel politiska stiftelser, vars uppgifter skall omfatta politisk 
utbildning i europeiska frågor och transeuropeiskt samarbete.

4. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har gett den nya utgiftskategorin 
”medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa” mycket hög prioritet och insisterar på att 
det vid tilldelningen av anslag till informationspolitiska åtgärder under denna kategori tas 
hänsyn till de omfattande uppgifter som väntar till följd av tidigare och framtida 
utvidgningar samt i samband med ratificeringen av fördraget om en konstitution för 
Europa.

5. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att flera medlemsstater redan meddelat att 
de har för avsikt att samarbeta nära med kommissionen vid genomförandet av 
Princeprogrammet och de uppföljande åtgärderna. Parlamentet anser emellertid att det i 
många fall bara är EU-institutionerna som kan garantera den samordning av 
informationsprogrammen som är nödvändig gentemot medlemsstaterna, de icke-statliga 
organisationerna och andra organisationer som företräder det civila samhället. Tillräckliga 
medel måste därför anslås för denna uppgift.
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6. Europaparlamentet påminner om att stödet till inrättningar, som på områdena forskning, 
utbildning och medier ägnar sig åt det gemensamma europeiska intresset och upprättandet 
av en europeisk demokrati, måste utvidgas till att omfatta de nya medlemsstaterna, och att 
tillräckliga resurser måste anslås för att de skall kunna arbeta effektivt.

7. Europaparlamentet påpekar att begreppet ”flerårig finansieringsram” införs som juridiskt 
begrepp genom konstitutionen. Denna finansieringsram skall fastställas i en europeisk lag 
som måste godkännas av Europaparlamentet och resultatet av den finansiella planeringen 
för perioden 2007–2013 kommer i väsentlig grad att prägla utformningen av 
finansieringsramen.


