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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at de negative resultater af folkeafstemningerne om traktaten om en 
forfatning for Europa i to grundlæggerstater viser, at der et fortsat behov for en politisk 
debat og baggrundsoplysninger på det forfatningsmæssige område,

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet, der er den mest åbne og eneste direkte valgte EU-
institution, nu har et særligt ansvar for, at ratificeringsprocessen omkring denne traktat 
fortsætter, og at kvaliteten af det kompromis, der var resultatet af regeringskonferencen i 
Bruxelles i juni 2004, fremstilles objektivt,

C. der henviser til, at tænkepausen bør anvendes til at undersøge mulighederne for at sikre 
den politiske udvikling af et stærk EU, der er fælles om de samme værdier,

D. der henviser til, at Parlamentet i en tidligere beslutning af 13. april 2005 om 2006-
budgettet: Kommissionens årlige politikstrategi (APS) understregede, at 2006-budgettet 
spiller en vigtig rolle for at "sikre foranstaltningernes kontinuitet og fungere som 
bindeled til den flerårige programmering efter 2006"1,

1. agter at styrke sine egne midler samt andre finansielle instrumenter for at forbedre 
mediedækningen af europæiske anliggender under behørig hensyntagen til 
omkostningseffektiviteten og det sandsynlige antal interesserede borgere og under 
inddragelse af forfatningsdebatten, men også andre spørgsmål af umiddelbar interesse for 
borgerne, som skal fastlægges på europæisk plan; forpligter sig til at forbedre den 
audiovisuelle adgang til sine egne aktiviteter ud over plenarmøderne, så den også 
omfatter udvalgsmøder og høringer;

2. fortsætter sin støtte til akademiske organer og tænketanke, der arbejde inden for det 
europæiske forfatningsområde, men anmoder Kommissionen om at fokusere mere på 
aktiviteter, der er direkte målrettet mod ikke-fagfolk og opinionsdannere;

3. støtter Kommissionens programmer og informationskampagner inden for rammerne af 
debatten om Europas fremtid og understreger, at de midler, der bruges på sådanne 
programmer er ubetydelige i forhold til mange andre EU-aktiviteter; mener derfor, at de 
beløb, der foreslås til nogle af disse programmer, er utilstrækkelige, hvis man ønsker at 
informere 450 mio. europæiske borgere om, hvad der står på spil i forbindelse med 
Unionens forfatningsmæssige udvikling;

4. understreger, at de som regel små uddannelses- og kulturcentre, der arbejder med 
områder af betydning for EU, er en vigtig ressource for EU-institutionerne og den bredere 
offentlighed; forsikrer dem om, at det helt klart har til hensigt af fastholde det aktuelle 

  
1 Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA-PROV(2005)0125, punkt D.
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bevillingsniveau og overveje at forhøje bevillingerne i tilfælde, der er af særlig interesse 
for Europas fremtid;


