
PA\621245SV.doc PE 376.315v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för konstitutionella frågor

PRELIMINÄR VERSION
2006/2018(BUD)

22.6.2006

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för konstitutionella frågor

till budgetutskottet

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
(C6-.../2006 – 2006/2018(BUD))

Avsnitt III - kommissionen

Föredragande: Carlos Carnero González



PE 376.315v01-00 2/4 PA\621245SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\621245SV.doc 3/4 PE 376.315v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. I rådets slutsatser av den 16 juni 2006 uttrycker rådet sitt åtagande för att fortsätta 
processen för att genomföra ratificeringen av fördraget om upprättande av en konstitution 
för Europa och lägger fram en färdplan för de kommande två åren samt konstaterar att det 
framgår av den preliminära utvärderingen av perioden av eftertanke om Europas framtid 
att ”för en förstärkt dialog med medborgarna krävs det att det finns tillräckliga medel och 
engagemang”1.

B. Europaparlamentet uppmanar i sin resolution av den 14 juni 2006 kommissionen att 
anpassa sin ”Plan D inför den andra fasen av perioden av eftertanke och att ge tillräckligt 
finansiellt stöd till den planerade verksamheten”2.

C. Kommissionen meddelade i sitt förslag till programmet ”Medborgare för Europa”, som 
syftar till att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap, att den avsåg stödja verksamhet 
och institutioner som ger ”medborgarna möjlighet att samverka och delta i uppbyggandet 
av ett allt närmare Europa” och ”skapa en europeisk identitet”3.

D. Det preliminära förslaget till budget för 2007 medför, till följd av att budgetramen 
2007-2013 antagits, en viss omfördelning av utgifterna vilken sammanhänger med den 
konstitutionella debatten, genom att den fasta finansieringen av flera institutioner och 
organisationer av europeiskt intresse inkluderas i tre lagstiftningsprogram (Medborgare 
för Europa, Kultur 2007 och Livslångt lärande).

1. Europaparlamentet påpekar att kommunikations- och utbildningsprogram är det
instrument man valt för att förbättra informationen till medborgarna och öka deras 
engagemang i diskussionerna kring fördraget om en konstitution och att dessa program 
utgör de viktigaste instrumenten för att stödja den färdplan för konstitutionen som 
utarbetades vid Europeiska rådets möte den 15–16 juni 2006.

2. Europaparlamentet beklagar att många EU-medborgare för närvarande inte känner att en 
vidare integration i Europeiska unionen skulle vara särskilt löftesrik. Samtidigt konstaterar 
parlamentet att en majoritet av medborgarna i de flesta medlemsstaterna skulle välkomna 
en öppnare och effektivare konstitutionell lösning för EU och dess politik.

3. Europaparlamentet påpekar återigen att kommunikationsverksamhet endast kan fungera 
på ett tillfredsställande sätt om den akademiska världen, stiftelser (inkluderande politiska 
partiers stiftelser), regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället (särskilt ungdoms- och kvinnoorganisationer) aktivt medverkar i denna 
verksamhet och att de behöver finansiellt stöd ur EU:s budget för att kunna genomföra 
dessa uppgifter. Parlamentet anser därför att det belopp som avsatts i det preliminära 
förslaget till budget 2007 för Prince-programmet ”debatten om Europeiska unionens 

  
1 Dok. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 KOM(2005)0116.
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framtid” och unionens informationscentra är otillräckligt och måste ökas väsentligt 
jämfört med utgiftsbeloppet för 2006 med hänsyn till den pågående perioden av eftertanke 
och analys.

4. Europaparlamentet påpekar att ett antal institut och organisationer har gett ett utmärkt stöd 
i samband med debatten om Europeiska unionens framtid. Parlamentet är därför bekymrat 
över rådets planer, som framkom under lagstiftningsförfarandet för antagandet av 
programmet ”Medborgare för Europa”, att begränsa strukturstödet till tre år (2007–2009) 
för vissa av dessa institut som är av europeiskt intresse. Parlamentet är fast beslutet att 
säkerställa erforderlig löpande finansiering till dessa forsknings- och utbildningsgrupper 
under en tidsperiod som löper längre än den nuvarande perioden av eftertanke och analys 
eftersom parlamentet är övertygat om att de har en viktig uppgift av bestående slag.

5. Europaparlamentet hävdar att den ökning av anslagen till dessa institut som förslagits av 
kommissionen inte alltid är tillräcklig för att ta itu med de uppgifter som ligger framför 
dem.

6. Europaparlamentet välkomnar rådets och parlamentets egna ansträngningar att i större 
utsträckning involvera medborgarna i deras dagliga arbete, i synnerhet när det gäller insyn 
i debatten om lagstiftningsfrågor och den politiska debatten om känsliga frågor som 
globalisering eller utvidgning. Parlamentet förpliktigar sig att ytterligare intensifiera 
denna verksamhet och uppmanar rådet att göra likaledes.


