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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących sugestii:

A. mając na uwadze, że w konkluzjach z dnia 16 czerwca 2006 r. Rada Europejska wyraziła 
zaangażowanie w pomyślną kontynuację procesu ratyfikacji traktatu konstytucyjnego, 
przedstawiła główne kierunki na następne dwa lata i oświadczyła, że z okresowej oceny 
okresu refleksji nad przyszłością Europy wynika, iż „bardziej intensywny dialog z 
obywatelami wymaga odpowiednich środków i zaangażowania”1,

B. mając na uwadze, że Parlament Europejski w rezolucji z dnia 14 czerwca 2006 r. zwrócił 
się do Komisji o „dostosowanie „planu D” do drugiej fazy okresu refleksji oraz o 
zapewnienie wystarczających środków finansowych na planowane działania”2, 

C. mając na uwadze, że we wniosku dotyczącym programu „Obywatele dla Europy na rzecz 
promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego” Komisja ogłosiła wsparcie działań i 
instytucji, które „stwarzają obywatelom możliwości współpracy i udziału w tworzeniu 
Europy, która byłaby im coraz bliższa, oraz w tworzeniu tożsamości europejskiej”3,

D. mając na uwadze, że w konsekwencji przyjęcia ram finansowych na lata 2007-2013 
wstępny projekt budżetu (WPB) na 2007 r. wiąże się z pewnymi zmianami struktury 
wydatków związanych z debatą konstytucyjną, polegającą na włączeniu stałych funduszy 
kilku instytucji i organizacji o istotnym znaczeniu dla Europy do trzech programów 
legislacyjnych (Obywatele dla Europy, Kultura 2007 i Uczenie się przez całe życie),

1. przypomina, że programy komunikacyjne i edukacyjne są wybranym narzędziem lepszego 
informowania i włączania obywateli w debatę nad traktatem konstytucyjnym oraz że są 
one głównymi środkami wspierania planu działań związanych z konstytucją określonego 
przez Radę Europejską obradującą w dniach 15-16 czerwca 2006 r.;

2. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że obecnie wielu obywateli europejskich nie 
dostrzega znaczących perspektyw w dalszej integracji Unii Europejskiej; zwraca jednak 
uwagę, że jednocześnie większość obywateli w większości państw członkowskich z 
zadowoleniem przyjęłaby bardziej przejrzyste i skuteczne ustalenia konstytucyjne 
dotyczące UE i prowadzonych przez nią polityk;

3. powtarza, że działania informacyjne mogą sprawdzić się wyłącznie przy aktywnym
wkładzie akademii, fundacji (również fundacji partii politycznych), władz regionalnych i 
lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego (zwłaszcza organizacji 
młodzieżowych i kobiecych) oraz że wykonanie tych zadań wymaga środków 
finansowych z budżetu UE; uważa zatem, że kwoty zaproponowane w WPB na 2007 r. na 
„Debatę w sprawie przyszłości Europy” w ramach programu PRINCE i punkty 
informacyjne Unii są niewystarczające i muszą zostać znacznie zwiększone w porównaniu 

  
1 Dok. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 COM(2005)0116.
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z wydatkami w 2006 r., uwzględniając trwający okres refleksji i analizy;

4. podkreśla, że wiele instytucji i organizacji udzieliło ogromnego wsparcia na rzecz debaty 
w sprawie przyszłości Europy; dlatego też wyraża zaniepokojenie w związku z zamiarem 
ograniczenia do trzech lat (2007-2009) pomocy strukturalnej dla niektórych instytucji o 
znaczeniu dla Europy, który Rada wykazała podczas procedury budżetowej prowadzącej 
do przyjęcia programu Europa dla obywateli; jest zdecydowany zapewnić tym grupom 
badawczym i edukacyjnym odpowiednie stałe fundusze, wykraczające poza ramy 
obecnego okresu refleksji i analizy, jest bowiem przekonany, że realizują one istotne 
zadania o stałym charakterze;

5. utrzymuje, że proponowane przez Komisję zwiększenie funduszy udostępnionych tym 
instytutom nie jest we wszystkich przypadkach na tyle wystarczające, aby umożliwić 
sprostanie stojącym przed nim wyzwaniom; 

6. z zadowoleniem przyjmuje ostatnie wysiłki Rady, a także wysiłki podejmowane przez 
sam PE, zmierzające do włączenia obywateli w codzienne prace tych instytucji, zwłaszcza 
w zakresie przejrzystości prawodawstwa i debaty politycznej nad delikatnymi kwestiami 
takimi jak globalizacja czy rozszerzenie; podejmuje się przyspieszyć te działania i zachęca 
Radę do uczynienia tego samego.
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