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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd i Bruxelles den 21.-22. juni 2007 vedtog at 
indkalde til en regeringskonference, som skal have til opgave at udarbejde en 
ændringstraktat efter Det Europæiske Råds retningslinjer, 

B. der henviser til, at det i sin beslutning af 7. juni 2007 om køreplanen for Unionens 
forfatningsproces understregede, at styrkelse af "borgernes deltagelse i det politiske liv i 
Den Europæiske Union" og "inddragelse af civilsamfundet " er grundlæggende 
principper for den videre udvikling af Den Europæiske Union1,

C. der henviser til, at programmet "Europa for Borgerne" har som mål at fremme et aktivt 
medborgerskab i Europa, støtte aktiviteter og institutioner, der giver borgerne mulighed 
for at indgå i et samspil med hinanden og være med til at opbygge et stadig mere 
integreret Europa samt udvikle en europæisk identitet2, 

1. minder om, at kommunikations- og uddannelsesprogrammer er af altafgørende 
betydning med henblik på at øge de europæiske borgeres interesse for og deltagelse i 
Den Europæiske Unions politiske system, og at den ændringstraktat, som sandsynligvis 
vil blive vedtaget af den kommende regeringskonference, vil kræve mange aktiviteter, 
som fokuserer på kommunikation med de europæiske borgere for nærmere at præcisere 
de institutionelle og politiske fremskridt, som man håber, traktaten vil føre med sig;

2. fastslår, at en forudsætning for at kunne iværksætte kommunikationsaktiviteter og 
informationsprogrammer vil være, at der findes en institutionel struktur med 
tilstrækkelige økonomiske midler til at dække driftsomkostningerne for visse udvalgte 
højere læreanstalter, organer af forskellig art (herunder bevægelser underlagt de 
politiske partier), arbejdsmarkedets parter og andre dele af civilsamfundet;

3. konstaterer, at udgiftsområde 3b i det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2008 
(Unionsborgerskab) er det eneste udgiftsområde, hvor der er foretaget betydelige 
bevillingsnedskæringer (på ca. 8 % i forpligtelserne i forhold til 2007-budgettet), til 
trods for at FBF for 2008 (for forpligtelsernes vedkommende) generelt er forhøjet med 
2 % sammenlignet med 2007; mener, at disse beløb, herunder beløbene afsat til EU's 
informationscentre, på et tidspunkt, hvor der skal foretages vigtige ændringer i Den 
Europæiske Unions institutionelle opbygning, er utilstrækkelige og skal forhøjes 
betydeligt;

4. forpligter sig til at udvikle en gennemskuelig og retfærdig ordning for finansiering af 
europæiske politiske bevægelser baseret på Kommissionens forslag af ... juni 2007 om 

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0234 (punkt 9 og 13).
2 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 om programmet "Europa for 
Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32).
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ændring af afgørelsen om finansiering af europæiske politiske partier1 og afsætte de 
nødvendige midler til disse aktiviteter, således at de fastsatte politiske mål kan opfyldes;

5. forpligter sig til at intensivere sine bestræbelser på at skabe et virkeligt europæisk 
offentligt rum, herunder oprettelse af og afsættelse af tilstrækkelige midler til sit nye 
besøgscenter og sit eget webbaserede tv-program, og opfordrer Rådet til at gøre det 
samme på dets respektive kommunikationspolitiske områder. 
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