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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 21ης και 22ας  Ιουνίου 
2007 αποφάσισε να συγκαλέσει μια Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ) καθήκον της 
οποίας θα είναι η σύνταξη μιας τροποποιητικής Συνθήκης σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

B. εκτιμώντας ότι, στο ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το χάρτη πορείας για 
τη συνταγματική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο τόνιζε ότι "η 
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και 
"συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών "  είναι κατευθυντήριες αρχές για τη μελλοντική 
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

Γ. εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα "Ευρώπη των Πολιτών" έχει ως στόχους της την 
προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων και θεσμών που παρέχουν στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο 
προσιτής και θα διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα2.

1. Υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα επικοινωνίας και εκπαίδευσης είναι άκρως σημαντικά 
για να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στο πολιτικό 
σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η τροποποιητική Συνθήκη που είναι πολύ 
πιθανόν να εγκριθεί από την επερχόμενη ΔΔ θα απαιτήσει πολλές δραστηριότητες 
επικεντρωμένες στην επικοινωνία με τους ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να 
αποσαφηνισθούν τα θεσμικά και πολιτικά βήματα που αναμένεται να επιφέρουν·

2. επαναλαμβάνει πως οι δραστηριότης με προγράμματα επικοινωνίας και πληροφόρησης 
εξαρτώνται από μια θεσμική δομή με ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη προς κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών για ορισμένα επιλεγμένα ακαδημαϊκά θεσμικά όργανα, 
ιδρύματα (περιλαμβανομένων και εκείνων των πολιτικών κομμάτων), κοινωνικούς 
εταίρους, και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών·

3. Επισημαίνει ότι, μολονότι το Προσχέδιο Προϋπολογισμού (ΠΣΠ) 2008 (ανάληψη 
υποχρεώσεων) έχει συνολικά αυξηθεί κατά 2% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 
2007, η κατηγορία 3β του ΠΣΠ 2008 (συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά) 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0234, παράγραφοι 9 - 13.

2 Απόφαση αριθ.1904/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2006 σχετικά με το πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" με σκοπό την προώθηση την ενεργό 
συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά για την περίοδο 2007 έως 2013 (ΕΕ L 378, της 27.12.2006, 
σελ. 32).
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είναι η μόνη κατηγορία της οποίας έχει μειωθεί σημαντικά το ποσό χρηματοδότησης 
(κατά τι λιγότερο από 8% στις υποχρεώσεις από ό, τι  ο προϋπολογισμός 2007)· θεωρεί 
πως σε καιρούς σημαντικών μετασχηματισμών των θεσμικών δομών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα ποσά αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων μετάδοσης 
πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανεπαρκή και πρέπει να αυξηθούν 
ουσιαστικά·

4. Αναλαμβάνει να αναπτύξει ένα διαφανές και δίκαιο σύστημα χρηματοδότησης των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων βάσει της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις ... 
Ιουνίου 2007, μετά από επανεξέταση της απόφασης για τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων1, και να καλύψει τη δραστηριότητα αυτή με τα 
κεφάλαια που απαιτούνται για την επίτευξη των προβλεπόμενων πολιτικών στόχων·

5. Αναλαμβάνει να πολλαπλασιάσει τις δικές του προσπάθειες για τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας και επαρκούς 
χρηματοδότησης του δικού του νέου κέντρου επισκεπτών και του δικού του τηλεοπτικού 
προγράμματος στον ιστοχώρο του, και καλεί το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο στους 
δικούς του τομείς επικοινωνιακής πολιτικής.

  
1 ....
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