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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel 2006. június 16-i következtetéseiben az Európai Tanács kinyilvánította 
elkötelezettségét az alkotmányszerződés ratifikálására vonatkozó eljárás sikeres folytatása 
iránt, útitervet terjesztett elő az elkövetkező két évre, és bejelentette, hogy az Európa 
jövőjével kapcsolatos mérlegelési időszak időközi értékeléséből következik az, hogy „a 
polgárokkal folytatott megerősített párbeszéd megfelelő eszközöket és elkötelezettséget 
igényel”1,

B. mivel 2006. június 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, 
hogy „D-tervét igazítsa a mérlegelési időszak második szakaszához, és gondoskodjon 
megfelelő anyagi támogatásról a tervbe vett tevékenységek számára”2,

C. mivel az Aktív európai polgárságot támogató „Európai polgárokat” című programra 
irányuló javaslatában a Bizottság kijelentette, hogy támogatja azokat a tevékenységeket és 
intézményeket, amelyek „lehetőséget ad[nak] a polgároknak arra, hogy érintkezésbe 
lépjenek egymással és részt vegyenek egy egyre szorosabban összefonódó [...] Európa 
felépítésében, és egy európai identitás”3 kialakításában,

D. mivel a 2007–2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi keret elfogadásának nyomon 
követéseként a 2007-es előzetes költségvetési tervezet (EKT) több európai érdekű 
intézmény és szervezet állandó finanszírozásának három jogalkotási programba (Európai 
polgárokat, Kultúra 2007 és Élethosszig tartó tanulás) történő integrálása révén az 
alkotmányos vitához kapcsolódó kiadások bizonyos átszervezését jelenti,

1. emlékeztet rá, hogy a polgároknak az alkotmányszerződésről szóló vitával kapcsolatos 
jobb tájékoztatása és az abba történő szélesebb körű bevonása céljából kiválasztott 
eszközök a kommunikációs és oktatási programok, valamint hogy ezek az Európai Tanács 
2006. június 15–16-i ülése által kijelölt alkotmányos útiterv támogatásának legfőbb 
eszközei;

2. sajnálatát fejezi ki, hogy jelenleg sok európai polgár számára nem tűnik ígéretesnek az 
Európai Unió további integrációja; megjegyzi azonban, hogy ugyanakkor a legtöbb 
tagállamban a polgárok többsége üdvözölné az Unió és politikái átláthatóbb és 
hatékonyabb alkotmányos rendezését;

3. ismételten kijelenti, hogy a kommunikációs tevékenységek csak akkor idéznek elő 
megfelelő hatást, ha a tudományos élet, az alapítványok (beleértve a politikai pártok 
alapítványait), a regionális és helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom 
(különösen az ifjúsági és női egyesületek) aktívan hozzájárulnak azokhoz, valamint hogy 
ezen feladatok elvégzéséhez pénzügyi forrásokra van szükségük az uniós költségvetésből; 
ennél fogva úgy véli, hogy a „Vita Európa jövőjéről” című PRINCE program és az Unió 
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információs irodái számára a 2007-es EKT-ban javasolt összegek nem elégségesek, és 
azokat a 2006-os kiadásokhoz képest jelentősen növelni kell tekintettel a jelenleg zajló 
mérlegelési és elemzési időszakra;

4. hangsúlyozza, hogy számos intézet és szervezet kiemelkedő támogatást nyújtott az Európa 
jövőjéről szóló vitához; ennek következtében aggasztónak találja a Tanácsnak az Európa a 
polgárokért című program elfogadásához vezető jogalkotási eljárásban kinyilvánított 
szándékát egyes európai érdekű intézetek számára nyújtott strukturális segítségnyújtás 
három évre (2007–2009) történő korlátozására; eltökélt szándéka, hogy a jelenlegi 
mérlegelési és elemzési időszakon túl is állandó finanszírozást biztosítson ezeknek a 
kutatási és oktatási csoportoknak, mert meggyőződése, hogy állandó jellegű fontos 
feladatokat látnak el;

5. kitart amellett, hogy az ezen intézetek rendelkezésére bocsátható források Bizottság által 
javasolt növelése nem minden esetben elégséges ahhoz, hogy megfelelhessenek az előttük 
álló kihívásoknak;

6. üdvözli a Tanács és saját közelmúltban tett erőfeszítéseit, hogy napi munkájukba minél 
jobban bevonják a polgárokat, különösen az olyan érzékeny témákkal kapcsolatos 
jogalkotást és politikai vitát illetően, mint a globalizáció vagy a bővítés; fokozni kívánja 
ezen tevékenységeket, és felkéri a Tanácsot, hogy ennek megfelelően járjon el.


