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FÖRSLAG

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

A. De negativa resultaten i folkomröstningarna om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa i två ursprungliga medlemsstater visar på det konstanta behovet av 
politisk debatt och utbildningsinformation på det konstitutionella området.

B. Europaparlamentet bär nu i egenskap av den mest öppna och den enda direktvalda 
EU-institutionen ett särskilt ansvar för den fortsatta ratificeringsprocessen för detta 
fördrag och för en objektiv presentation av kvaliteten på de kompromisser som uppnåddes 
i juni 2004 vid regeringskonferensen i Bryssel.

C. Tankepausen behöver utnyttjas för att söka efter valmöjligheter i syfte att säkra den 
politiska utvecklingen av ett starkt EU som har samma målsättningar.

D. I sin tidigare resolution av den 13 april 2005 om budgeten för 2006 och kommissionens 
rapport om den årliga politiska strategin betonade Europaparlamentet att 2006 års budget 
spelar ”en viktig roll för att garantera att åtgärderna kan fortsätta samt utgör en viktig 
övergång till de fleråriga programmen efter 2006”1.

1. Europaparlamentet avser att stärka sina egna resurser och andra finansiella instrument för 
att förbättra mediernas bevakning av EU-frågor, med vederbörlig hänsyn till 
kostnadseffektivitet och det sannolika antalet intresserade medborgare, något som inte 
bara bör gälla debatten om konstitutionen utan också andra frågor som är av direkt 
intresse för medborgarna och som skall beslutas på EU-nivå. Europaparlamentet åtar sig 
att förbättra den audiovisuella tillgången till sin egen verksamhet som förutom 
sammanträdesperioderna också bör omfatta utskottningsmöten och utfrågningar.

2. Europaparlamentet ger sitt fortsatta stöd till akademiska institutioner och tankesmedjor 
som arbetar på det konstitutionella området i Europa men uppmanar kommissionen att 
fokusera mer på verksamhet som direkt inriktar sig på icke-specialister och 
opinionsbildare.

3. Europaparlamentet stöder kommissionens program och informationskampanjer inom 
ramen för debatten om Europas framtid och betonar att de ekonomiska medel som 
spenderas på sådana program är ringa i jämförelse med många andra EU-verksamheter. 
De belopp som föreslås för vissa av dessa program räcker inte för att på ett effektivt sätt 
informera 450 miljoner europeiska medborgare om det som står på spel i unionens 
konstitutionella utveckling.

4. Europaparlamentet betonar att de oftast små utbildnings- och kulturcentra som arbetar för 
EU-tanken utgör en värdefull resurs för EU:s institutioner och för en bredare allmänhet. 
Europaparlamentet försäkrar dem om sin klara avsikt att bibehålla den nuvarande 

  
1 Texter antagna av parlamentet detta datum, P6_TA-PROV(2005)0126, punkt D.
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anslagsnivån och att överväga en ökning av medlen i fall som är av ett utomordentligt 
intresse för Europas framtid.


