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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 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 16ης 
Ιουνίου 2006, εξέφρασε τη δέσμευσή του για την επιτυχή συνέχιση της διαδικασίας 
κύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης, παρουσίασε οδικό χάρτη για τα επόμενα δύο έτη 
και δήλωσε ότι, όπως προέκυψε από την ενδιάμεση αξιολόγηση της περιόδου 
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης, "ο ενισχυμένος διάλογος με τους πολίτες 
απαιτεί επαρκή μέσα, αλλά και δέσμευση"1,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 
2006, κάλεσε την Επιτροπή "να προσαρμόσει το "Σχέδιο Δ" για τη δεύτερη φάση της 
περιόδου προβληματισμού και να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για τις 
προβλεπόμενες δραστηριότητες"2,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην πρότασή της για τη θέσπιση του 
προγράμματος "Πολίτες για την Ευρώπη", ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει δραστηριότητες 
και θεσμούς που θα δώσουν "στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και 
απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής" και 
θα διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα3, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, το 
Προσχέδιο Προϋπολογισμού (ΠΣΠ) για το 2007 έχει ως συνέπεια την αναδιάρθρωση των 
δαπανών που συνδέονται με τη συζήτηση για τη Συνταγματική Συνθήκη 
ενσωματώνοντας τη μόνιμη χρηματοδότηση διαφόρων ιδρυμάτων και οργανισμών 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σε τρία νομοθετικά προγράμματα (Πολίτες για την Ευρώπη, 
Πολιτισμός 2007 και Διά Βίου Μάθηση),  

1. υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα επικοινωνίας και εκπαίδευσης αποτελούν το κατάλληλο 
μέσο για την καλύτερη ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για τη 
Συνταγματική Συνθήκη και ότι είναι τα κύρια εργαλεία για τη στήριξη του 
συνταγματικού οδικού χάρτη που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης/16ης 
Ιουνίου 2006·

2. εκφράζει τη λύπη του διότι πολλοί ευρωπαίοι πολίτες σήμερα δεν θεωρούν ότι η 
περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη 
διαδικασία· σημειώνει, ωστόσο, ότι ταυτόχρονα η πλειονότητα των πολιτών στα 
περισσότερα κράτη μέλη θα επιδοκίμαζε μια διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
συνταγματική διάρθρωση της ΕΕ και των πολιτικών της·

3. επαναλαμβάνει ότι οι δραστηριότητες επικοινωνίας μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά 
τρόπο ικανοποιητικό, εάν οι ακαδημαϊκοί φορείς, τα ιδρύματα (περιλαμβανομένων και 

  
1 Έγγρ. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 COM(2005)0116.
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εκείνων των πολιτικών κομμάτων), οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, 
οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών (ιδιαίτερα οι οργανώσεις νέων και 
γυναικών) συνεισφέρουν ενεργά σε αυτές, και ότι χρειάζονται χρηματοδοτικούς πόρους 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων· για το λόγο 
αυτό, θεωρεί ότι τα ποσά που προτείνονται στο ΠΣΠ 2007 για το πρόγραμμα PRINCE 
"Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης" και τις υπηρεσίες πληροφόρησης της Ένωσης 
είναι ανεπαρκή και πρέπει να αυξηθούν κατά πολύ σε σύγκριση με τις δαπάνες του 2006 
λαμβανομένης υπόψη της εν εξελίξει ευρισκομένης περιόδου προβληματισμού και 
ανάλυσης·

4. υπογραμμίζει ότι ορισμένα ιδρύματα και οργανισμοί έχουν συμβάλει σημαντικά στη 
συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης· ανησυχεί για την πρόθεση του Συμβουλίου, όπως 
εμφανίζεται στη νομοθετική διαδικασία για την έγκριση του προγράμματος "Πολίτες για 
την Ευρώπη", να περιορίσει τη διαρθρωτική βοήθεια για ορισμένα ιδρύματα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σε τρία χρόνια (2007-2009)· είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει επαρκή 
μόνιμη χρηματοδότηση για αυτές τις ομάδες έρευνας και εκπαίδευσης, πέραν της 
παρούσης περιόδου προβληματισμού και ανάλυσης, διότι είναι πεπεισμένο ότι έχουν να 
επιτελέσουν σημαντικά καθήκοντα μόνιμου χαρακτήρα· 

5. επιμένει ότι η προτεινόμενη από την Επιτροπή αύξηση των κονδυλίων για τα εν λόγω 
ιδρύματα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις επαρκής, προκειμένου τα εν λόγω ιδρύματα 
να εκπληρώσουν τα απαιτητικά τους καθήκοντα· 

6. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του Συμβουλίου και τις δικές του πρόσφατες προσπάθειες 
για βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών στο καθημερινό τους έργο, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη διαφάνεια της νομοθεσίας και της πολιτικής συζήτησης επί ευαίσθητων 
θεμάτων όπως η παγκοσμιοποίηση ή η διεύρυνση· δεσμεύεται να ενισχύσει αυτές τις 
δραστηριότητες και καλεί το Συμβούλιο να πράξει ομοίως. 


