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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Evropski svet v svojih sklepih z dne 16. junija 2006 izrazil svojo zavezanost k 
uspešnemu nadaljevanju postopka ratifikacije ustavne pogodbe, predstavil načrt za 
naslednji dve leti ter navedel, da iz vmesnega ocenjevanja obdobja razmisleka o 
prihodnosti Evrope sledi, da "okrepljen dialog z državljani zahteva ustrezna sredstva in 
zavezanost"1,

B. ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 14. junija 2006 od Komisije zahteval, 
"naj 'načrt D' prilagodi drugi fazi obdobja razmisleka in zagotovi dovolj finančnih 
sredstev za predvidene dejavnosti"2,

C. ker je Komisija v svojem predlogu programa "Državljani za Evropo za spodbujanje 
dejavnega evropskega državljanstva" oznanila, da podpira dejavnosti in institucije, ki 
"dajejo državljanom priložnost za medsebojne stike in sodelovanje pri gradnji še tesneje 
povezane Evrope ter oblikovanje evropske identitete"3,

D. ker po sprejetju finančnega okvira 2007-2013 predhodni predlog proračuna (PPP) za leto 
2007 vključuje določeno prestrukturiranje izdatkov, povezanih z ustavno razpravo z 
vključitvijo stalnega financiranja nekaterih institucij in organizacij evropskega pomena v 
tri zakonodajne programe (Državljani za Evropo, Kultura 2007 in Vseživljenjsko učenje),   

1. opozarja, da so programi komunikacije in izobraževanja instrument izbire za boljše 
informiranje državljanov in vključevanje v razpravo o ustavni pogodbi ter da so glavno 
sredstvo za podporo načrtu ustave, ki ga je opredelil Evropski svet od 15. do 16. junija 
2006;

2. obžaluje, da številni evropski državljani trenutno ne zaznavajo obetavnega nadaljnjega 
povezovanja Evropske unije; ugotavlja pa, da bi večina državljanov v državah članicah 
pozdravila preglednejšo in učinkovitejšo ustavno rešitev za EU in njene politike;

3. ponovno poudarja, da se komunikacijske dejavnosti lahko zadovoljivo izvajajo le, če v 
njih dejavno sodelujejo akademski svet, fundacije (vključno s fundacijami političnih 
strank), regionalni in lokalni organi, socialnih partnerji in civilna družba (zlasti 
organizacije mladih in žensk); zato meni, da so zneski, predlagani v predhodnem 
predlogu proračuna 2007 za "Razpravo o prihodnosti Evrope" programa PRINCE in za 
informacijska središča Unije, nezadostni ter se morajo v primerjavi z izdatki za leto 2006 
zaradi sedanjega obdobja razmisleka in analize, močno povečati; 

4. poudarja, da so številni inštituti in organizacije zagotovili vidno podporo razpravi o 
prihodnosti Evrope; zato je zaskrbljen zaradi namere Sveta, prikazane v zakonodajnem 
postopku sprejemanja programa "Državljani za Evropo", za omejevanje strukturne 
pomoči nekaterim inštitutom evropskega pomena na tri leta (2007-2009); je odločen, da 

  
1 dok. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 KOM(2005)0116.
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zagotovi ustrezno stalno financiranje teh raziskovalnih in izobraževalnih skupin po 
obdobju razmisleka in analize, ker je prepričan, da imajo pomembne naloge trajnega 
značaja; 

5. vztraja, da povečanje sredstev, ki ga predlaga Komisija in ki so namenjena tem 
inštitutom, ni vedno zadostno za reševanje zahtevnejših nalog, s katerimi se soočajo;

6. pozdravlja nedavna prizadevanja Sveta in svoja lastna, da bi bolje vključili državljane v 
njihovem vsakdanjem življenju, zlasti v smislu preglednosti zakonodaje in politične 
razprave o občutljivih vprašanjih, kot so globalizacija ali širitev; se obvezuje, da bo še 
naprej pospeševal te dejavnosti in poziva Svet, da stori enako.


