
PA\572808EL.doc PE 360.211v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2005/2001(BUD)

30.6.2005

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2006
(C6-0000/2005 - 2005/2001(BUD))

Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alexander Stubb



PE 360.211v01-00 2/4 PA\572808EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\572808EL.doc 3/4 PE 360.211v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική έκβαση των δημοψηφισμάτων για τη θέσπιση 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος σε δύο ιδρυτικά κράτη μέλη επισημαίνει τη συνεχή 
αναγκαιότητα για πολιτική συζήτηση και εκπαιδευτική ενημέρωση στον συνταγματικό 
τομέα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το πλέον ανοικτό και το μόνο 
άμεσα εκλεγμένο ευρωπαϊκό θεσμικό ίδρυμα, φέρει τώρα ιδιαίτερη ευθύνη για τη 
συνέχιση της διαδικασίας κύρωσης της εν λόγω Συνθήκης, καθώς και για την 
αντικειμενική παρουσίαση της ποιότητας των συμβιβασμών που επετεύχθησαν στη 
Διοργανική Διάσκεψη των Βρυξελλών τον Ιούνιο του 2004,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπαυλα του σχετικού προβληματισμού θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί προς εξεύρεση επιλογών για να διασφαλισθεί η πολιτική ανάπτυξη μιας 
ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης που μοιράζεται τους ίδιους στόχους,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει σε προηγούμενο ψήφισμά του, στις 
13 Μαρτίου 2005, σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2006 και την έκθεση της Επιτροπής 
για την Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής ότι ο προϋπολογισμός του 2006 διαδραματίζει 
βασικό ρόλο "για να διασφαλισθεί η συνέχεια των δράσεων και για να χρησιμοποιηθεί ως 
συνδετικό μέσο για το πολυετές πρόγραμμα μετά το 2006"1,

1. Προτίθεται να ενισχύσει τα δικά του μέσα, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, για 
να βελτιωθεί η κάλυψη των ευρωπαϊκών υποθέσεων από τα μέσα ενημέρωσης, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αποτελεσματικότητα της επένδυσης από άποψη 
κόστους και τον πιθανό αριθμό των ενδιαφερόμενων πολιτών, συμπεριλαμβάνοντας όχι 
μόνο τη συζήτηση σχετικά με το Σύνταγμα αλλά και άλλα θέματα αμέσου ενδιαφέροντος 
για τους πολίτες, τα οποία πρόκειται να αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
αναλαμβάνει να βελτιώσει την οπτικοακουστική προσβασιμότητα στις δικές του 
δραστηριότητες και εκτός από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας να συμπεριλάβει 
συνεδριάσεις των επιτροπών και ακροάσεις·

2. Εξακολουθεί να υποστηρίζει ακαδημαϊκούς φορείς και εργαστήρια ιδεών που 
ασχολούνται με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αλλά ζητεί από την Επιτροπή να εστιάσει 
περισσότερο την προσοχή της σε δραστηριότητες που στοχεύουν άμεσα σε μη 
εμπειρογνώμονες και σε διαμορφωτές γνώμης·

3. Υποστηρίζει τα προγράμματα της Επιτροπής και τις ενημερωτικές εκστρατείες στο 
πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης και τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναλίσκονται για τέτοια προγράμματα είναι ελάχιστα σε σύγκριση με πολλές άλλες 
δραστηριότητες της ΕΕ· κατά συνέπεια, τα ποσά που έχουν προταθεί για μερικά από αυτά 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημέρα, P6_TA-PROV(2005)0126, παράγραφος Δ.
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τα προγράμματα είναι ανεπαρκή για την αποτελεσματική ενημέρωση 450 εκατομμυρίων 
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις διακυβεύσεις που περικλείονται στη συνταγματική 
εξέλιξη της Ένωσης·

4. Τονίζει ότι τα πλέον μικρά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα που ασχολούνται με 
τους τομείς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αποτελούν πολύτιμη πηγή για τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα καθώς και για το ευρύτερο κοινό· τα διαβεβαιώνει για τη σαφή πρόθεσή 
του να διατηρήσει το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης και να εξετάσει αύξηση των 
σχετικών κονδυλίων σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για το 
μέλλον της Ευρώπης.


