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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Tanács 2007. június 21–22-i brüsszeli ülésén úgy határozott, hogy 
kormányközi konferenciát hív össze, amelynek feladata a Szerződés módosítási 
tervezetének megszövegezése lesz az Európai Tanács által meghatározott irányvonalak 
mentén,

B. mivel az Európai Unió alkotmányozási folyamatának ütemtervéről elfogadott 
2007. június 7-i állásfoglalásában a Parlament hangsúlyozta, hogy „az állampolgárok az 
Európai Unió politikai életében való részvételének elősegítése” és „a civil társadalom 
bevonása” az Európai Unió további fejlődésének alapelvét képezik1,

C. mivel az „Európa a polgárokért” című program céljai az aktív európai polgárság 
támogatása, olyan tevékenységek és intézmények támogatása, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a polgárok érintkezésbe lépjenek egymással, és részt vegyenek egy mind 
szorosabban összefonódó Európa felépítésében, továbbá az európai identitás kialakítása2,

1. emlékeztet a kommunikációs és oktatási programok kiemelkedő jelentőségére az európai 
polgároknak az Európai Unió politikai rendszere iránti érdeklődésének és abban való 
részvételének növelése terén, valamint arra, hogy a közelgő kormányközi konferencián 
valószínűleg elfogadásra kerülő módosított Szerződés kapcsán sok olyan intézkedésre 
lesz szükség, amelyek az európai polgárokkal való kommunikációra összpontosítanak a 
szerződéstől remélt intézményi és politikai előrelépés megismertetése érdekében;

2. megismétli, hogy a kommunikációs és tájékoztatási programok intézkedései egy olyan 
intézményi szerkezettől függenek, amely egyes kiválasztott akadémiai intézmények, 
alapítványok (beleértve a politikai pártok alapítványait is), szociális partnerek és a civil 
társadalom egyéb szereplői működési költségeinek fedezésére szolgáló fenntartható 
pénzügyi támogatással bír;

3. megállapítja, hogy bár a 2008-as átfogó előzetes költségvetési tervezet (EKT) a 
kötelezettségvállalások terén 2%-os növekedést mutat a 2007-es költségvetéshez képest, 
a 2008-as EKT 3b. fejezete (Európai polgárság) az egyetlen olyan fejezet, amelynél a 
finanszírozás jelentősen csökken (mintegy 8%-kal kevesebb kötelezettségvállalási 
előirányzat, mint a 2007-es költségvetésben); úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió 
intézményi felépítésének, beleértve az Európai Unió tájékoztatási irodáit is, jelentős 
átalakulása időszakában ez az összeg nem elegendő, és azt jelentősen növelni kell;

4. vállalja, hogy kialakítja az európai politikai alapítványok finanszírozásának átlátható és 
méltányos rendszerét a Bizottság által az európai politikai pártok finanszírozásról szóló 

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0234  (9. és 13. bekezdés).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozata (2006. december 12.)  a 2007–2013-as 
időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program 
létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 32. o.).
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határozat felülvizsgálatára 2007. június …-án/-én benyújtott javaslat1 alapján, továbbá 
hogy ehhez a tevékenységhez gondoskodik a tervezett politikai célkitűzések eléréséhez 
szükséges pénzeszközökről;

5. vállalja, hogy fokozza a valódi európai nyilvánosság kialakítására irányuló erőfeszítéseit, 
beleértve új látogatóközpontja és saját webes TV-csatornája létrehozását és megfelelő 
finanszírozását, és felhívja a Tanácsot, hogy saját kommunikációs politikája területén 
tegye meg ugyanezt.

  
1 ...
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