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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 Det Europæiske Råd i konklusionerne fra mødet den 16. juni 2006 gav 
udtryk for sit engagement i en vellykket videreførelse af ratificeringen af 
forfatningstraktaten, forelagde en køreplan for de næste to år og erklærede, at en foreløbig 
vurdering af tænkepausen med hensyn til Europas fremtid viste, at "en styrket dialog med 
borgerne kræver passende midler og engagement"1,

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet i beslutningen af 14. juni 2006 anmodede 
Kommissionen om "at justere sin Plan D for anden halvdel af tænkepausen og skaffe den 
nødvendige finansiering til de påtænkte aktiviteter"2,

C. der henviser til, at Kommissionen i forslaget til programmet "Borgere for Europa" til 
fremme af et aktivt medborgerskab i Europa bebudede, at det ville støtte aktiviteter og 
institutioner, der giver "borgerne mulighed for at indgå i et samspil med hinanden og være 
med til opbygge et stadig mere integreret Europa, (... og) skabe en europæisk identitet"3,

D. der henviser til, at det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2007, der er en opfølgning af 
vedtagelsen af den finansielle ramme 2007-2013, indebærer en vis omlægning af 
udgifterne i tilknytning til forfatningsdebatten, idet den permanente finansiering af flere 
institutioner og organisationer af europæisk interesse integreres i tre 
lovgivningsprogrammer (Borgere for Europa, Kultur 2007 og Livslang Læring),

1. gør opmærksom på, at programmerne inden for kommunikation og uddannelse er det 
instrument, man har valgt for bedre at informere borgerne og inddrage dem i debatten om 
forfatningstraktaten, og at de er det vigtigste middel til støtte for den køreplan for 
forfatningstraktaten, som Det Europæiske Råd fremlagde den 15.-16. juni 2006;

2. beklager, at mange europæiske borgere for øjeblikket ikke opfatter det som særligt 
lovende med yderligere integration i Den Europæiske Union; bemærker dog, at et flertal 
af borgerne i de fleste medlemsstater samtidig ville glæde sig over en mere gennemsigtig 
og effektiv forfatningsmæssig løsning for EU og dets politikker;

3. gentager, at kommunikationsaktiviteter kun kan fungere tilfredsstillende, hvis den 
akademiske verden, institutioner (herunder også de politiske partiers organisationer), 
regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet (især 
ungdoms- og kvindeorganisationer) aktivt bidrager til dem, og at der er behov for 
finansielle midler fra EU-budgettet til varetagelse af disse opgaver; mener derfor, at de 
beløb, der er foreslået i FBF for 2007, til Prince-programmet "Debat om Europas fremtid" 
og EU's informationscentre er utilstrækkelige og bør forhøjes kraftigt i forhold til 2006-
udgifterne med henblik på den fortsatte tænke- og analyseringspause;

  
1 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 KOM(2005)0116.
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4. understreger, at en række institutter og organisationer har ydet et enestående bidrag til 
debatten om Europas fremtid; er derfor bekymret over Rådets planer, som slog igennem 
under den lovgivningsprocedure, der førte til vedtagelse af programmet "Europa for 
borgerne", om at begrænse strukturstøtten til nogle institutioner af europæisk interesse til 
tre år (2007-2009); er fast besluttet på at sikre passende permanent støtte til disse 
forsknings- og undervisningsgrupper ud over den nuværende tænke- og 
analyseringspause, fordi det er overbevist om, at de har vigtige opgaver af permanent 
karakter;

5. understreger, at den forhøjelse af bevillingerne til disse institutioner, som Kommissionen 
har foreslået, ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig til at løse de krævende opgaver, der 
ligger foran dem;

6. glæder sig over de bestræbelser, Rådet og Parlamentet for nylig har gjort for i højere grad 
at inddrage borgerne i deres daglige arbejde, især med hensyn til gennemsigtighed i 
lovgivningen og den politiske debat om følsomme emner som f.eks. globalisering eller 
udvidelse; forpligter sig til yderligere at optrappe disse aktiviteter og opfordrer Rådet til 
at gøre noget tilsvarende.


