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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 2007 m. birželio 21–22 d. Briuselyje posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba 
nusprendė sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją (TVK), kuriai bus pavesta parengti 
sutarties, kuria iš dalies keičiama ankstesnioji, projektą vadovaujantis Europos Vadovų 
Tarybos nustatytomis gairėmis,

B. kadangi savo 2007 m. birželio 7 d. rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos konstitucinio 
proceso gairių Parlamentas pabrėžė, jog piliečių dalyvavimo Europos Sąjungos 
politiniame gyvenime skatinimas ir pilietinės visuomenės telkimas yra pagrindiniai 
tolesnės Europos Sąjungos raidos principai1,

C. kadangi pagal programą „Aktyvių piliečių Europa“ siekiama skatinti aktyvų Europos 
pilietiškumą, remti veiksmus ir institucijas, suteikiančius piliečiams galimybę 
bendradarbiauti ir dalyvauti kuriant dar artimesnę Europą, ir puoselėti Europos 
identitetą2,

1. primena, kad informacinės ir švietimo programos itin svarbios siekiant skatinti Europos 
piliečių domėjimąsi Europos Sąjungos politine sistema ir dalyvavimą joje, ir kad, 
siekiant Europos piliečius išsamiai supažindinti su sutartimi, kuria iš dalies keičiama 
ankstesnioji ir kurią tikimasi patvirtinti per kitą TVK, teikiamais instituciniais ir 
politiniais pranašumais, turės būti vykdoma įvairaus pobūdžio informacinė veikla;

2. kartoja, kad komunikacijos ir informacijos programų vykdymas priklauso nuo reguliariai 
finansuojamos institucinės struktūros, pagal kurią leidžiama padengti tam tikrų 
pasirinktų mokslo institucijų, fondų (įskaitant politinių partijų fondus), socialinių 
partnerių ir kitų pilietinės visuomenės narių veiklos išlaidas;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nors 2008 m. preliminariame biudžeto projekte (PBP) 
(įsipareigojimai) iš viso numatoma 2 proc. daugiau lėšų negu 2007 m. biudžete, 2008 m. 
PBP daugiausia sumažinama lėšų veiklai, kuriai lėšos numatomos pagal 3b išlaidų 
kategoriją (Europos pilietiškumas) (maždaug 8 proc. mažiau įsipareigojimų nei 2007 m. 
biudžete); mano, kad svarbiu Europos Sąjungos institucinės struktūros reformų metu šių 
lėšų, kuriomis finansuojama ir informacijos apie Europos Sąjungą sklaida, nepakanka, 
tad jų turėtų būti skiriama kur kas daugiau;

4. įsipareigoja parengti skaidrią ir nešališką Europos politinių fondų finansavimo sistemą, 
kuri būtų grindžiama 2007 m. birželio mėn. Komisijos pasiūlymu, pateiktu dar kartą 
apsvarsčius sprendimą dėl Europos politinių partijų finansavimo3, ir skirti šiai veiklai 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0234 (9 ir 13 dalys).
2 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1904/2006/EB, kuriuo 
įsteigiama 2007–2013 m. programa „Aktyvių piliečių Europa“ aktyviam Europos pilietiškumui 
skatinti (OL L 378, 2006 12 27, p. 32).
3 ...
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tiek lėšų, kad jų pakaktų norint pasiekti numatytus politinius tikslus;

5. įsipareigoja ir toliau dėti pastangas, kad būtų sukurta tikra Europos viešoji erdvė, 
įskaitant naujo Parlamento lankytojų centro įkūrimą ir interneto televizijos programos 
parengimą bei atitinkamą jų finansavimą, ir ragina Tarybą imtis panašių veiksmų, 
susijusių su jos vykdomos komunikacijos politikos sritimis.


