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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Vadovų Taryba 2006 m. birželio 16 d. įsipareigojo sėkmingai tęsti 
Konstitucinės sutarties ratifikavimo procesą, pristatė kitų dvejų metų gaires ir paskelbė, 
kad tai nuspręsta preliminariai įvertinus apmąstymo apie Europos ateitį laikotarpį, kad 
„sustiprintam dialogui su piliečiais reikia atitinkamų priemonių ir pasiaukojimo“1,

B. kadangi Europos Parlamentas savo 2006 m. birželio 14 d. rezoliucijoje ragino Komisiją 
„antruoju svarstymų laikotarpio etapu pritaikyti savo D planą ir skirti reikiamai lėšų 
numatomai veiklai finansuoti“2,

C. kadangi Komisija savo pasiūlymu dėl programos „Aktyvių piliečių Europa aktyviam 
europiniam pilietiškumui skatinti“ paskelbė skatinanti veiklą ir institucijas, kurios 
„suteikia piliečiams galimybę veikti kartu ir dalyvauti kuriant artimesnę Europą bei 
formuoti europietišką identitetą“3,

D. kadangi toliau įgyvendinant 2007–2013 m. finansinį planą, dėl 2007 m. preliminaraus 
biudžeto projekto reikia iš dalies reorganizuoti išlaidas, susijusias su diskusijomis dėl 
Konstitucijos įtraukiant pastovų keleto europinės svarbos institucijų ir organizacijų 
finansavimą į tris teisėkūros programas („Aktyvių piliečių Europa“, „Kultūra 2007“ ir 
„Visą gyvenimą trunkantis mokymasis“), reorganizavimą,

1. primena, kad informacinės ir mokymo programos yra viena iš priemonių, skirtų geriau 
informuoti ir įtraukti piliečius į diskusijas dėl Konstitucinės sutarties, ir kad jos yra 
pagrindinė priemonė remiant konstitucines gaires, išdėstytas Europos Vadovų Tarybos 
2006 m. birželio 15–16 d.;

2. apgailestauja, kad iki šiol dauguma Europos piliečių nemato daug tolesnės Europos 
Sąjungos integracijos perspektyvų; vis dėlto pažymi, kad tuo pat metu dauguma didesnės 
dalies valstybių narių piliečių džiaugiasi skaidresniu ir veiksmingesniu ES konstituciniu 
susitarimu ir jo politika;

3. pakartoja, kad informuojamoji veikla bus gera, jei akademinė visuomenė, fondai 
(įskaitant ir politinių partijų fondus), regioninės ir vietos valdžios institucijos, socialiniai 
partneriai ir pilietinė visuomenė (ypač jaunimas ir moterų organizacijos) aktyviai prie jos 
prisidės ir kad siekiant įgyvendinti šiuos tikslus jiems reikia finansinių šaltinių iš ES 
biudžeto; taigi mano, kad PRINCE programai „Diskusijos dėl Europos ateities “ 2007 m. 
preliminaraus biudžeto projekte pasiūlytos sumos ir Sąjungos informacijos sklaidos 
vietos yra nepakankamos ir atsižvelgiant į besitęsiantį svarstymų ir analizės laikotarpį, 
lėšų turi būti labai padidinta, palyginti su 2006 m. išlaidomis;

4. pabrėžia, kad daugelis institutų ir organizacijų akivaizdžiai parėmė diskusijas dėl Europos 

  
1 Dok. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 COM(2005)0116.
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ateities; taigi susirūpinęs dėl Tarybos ketinimų, kaip nurodoma teisėkūros procedūroje 
siekiant priimti programą Europa piliečiams, apriboti struktūrinę programą kai kuriems 
europinės svarbos institutams iki trejų metų ((2007-2009); yra užsibrėžęs užtikrinti šioms 
tyrimų ir mokymo grupėms atitinkamą nuolatinį finansavimą, kuris bus tęsiamas ilgesnį 
laikotarpį nei siekia nei šio svarstymų ir analizės laikotarpio akiratis, kadangi yra 
įsitikinęs, kad jie turi svarbių ilgalaikių užduočių;

5. atkakliai tvirtina, kad Komisijos pasiūlymas padidinti šiems institutams skirtus fondus 
nėra visais atvejais pakankamas, siekiant išspręsti jiems iškeltus sunkius uždavinius;

6. džiaugiasi Tarybos ir savo paties dabartinėmis pastangomis siekiant geriau įtraukti 
piliečius į savo kasdienį darbą, ypač susijusį su teisės aktų skaidrumu ir politinėmis 
diskusijomis opiais klausimais, pvz., globalizacijos ar plėtros; įsipareigoja toliau plėsti šią 
veiklą ir ragina Komisiją atitinkamai tą daryti.


