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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Rada Europejska w Brukseli w dniach 21-22 czerwca 2007 r. 
podjęła decyzję o zwołaniu konferencji międzyrządowej, której zadaniem będzie 
opracowanie traktatu zmieniającego zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej, 

B. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie planu działań
dotyczącego kontynuacji procesu konstytucyjnego w Unii Europejskiej Parlament 
podkreślił, że zasadami kierującymi dalszym rozwojem Unii Europejskiej1 są 
„zwiększenie udziału obywateli w życiu politycznym Unii Europejskiej” oraz „integracja 
społeczeństwa”,

C. mając na uwadze, że celem programu „Europa dla obywateli” jest promowanie 
aktywnego obywatelstwa europejskiego, wspieranie działań i instytucji umożliwiających 
obywatelom wzajemne kontakty i udział w tworzeniu Europy, która byłaby im jeszcze 
bliższa, oraz budowanie tożsamości europejskiej2,

1. przypomina o doniosłym znaczeniu programów komunikacyjnych i edukacyjnych dla 
zwiększania zainteresowania obywateli europejskich systemem politycznym Unii 
Europejskiej i ich uczestnictwa w nim, przypomina również, że traktat zmieniający, który 
zostanie przyjęty prawdopodobnie podczas nadchodzącej konferencji międzyrządowej, 
wymagać będzie wielu działań ukierunkowanych na komunikację z obywatelami 
europejskimi w celu wyjaśnienia oczekiwanych postępów instytucjonalnych i 
politycznych;

2. powtarza, że działania realizowane w ramach programów komunikacyjnych i 
informacyjnych uzależnione są od struktury instytucjonalnej zapewniającej trwałe 
wsparcie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów operacyjnych niektórych 
wybranych instytucji akademickich, fundacji (również fundacji partii politycznych), 
partnerów społecznych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego;

3. zauważa, że choć całkowity wstępny projekt budżetu (WPB) na rok 2008 (zobowiązania) 
zwiększono o 2% w porównaniu z budżetem na rok 2007, jedyną pozycją, w której 
znacznie zmniejszono środki (wartość zobowiązań o około 8% niższa niż w budżecie na 
rok 2007) jest dział 3b WPB na rok 2008; sądzi, że w okresie istotnych zmian w 
organizacji instytucjonalnej Unii Europejskiej kwoty te, z uwzględnieniem punktów 
informacyjnych Unii Europejskiej, są niewystarczające i wymagają znacznego 
zwiększenia;

4. zobowiązuje się do opracowania przejrzystego i sprawiedliwego systemu finansowania 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0234 (ust. 9 i 13).
2 Decyzja nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca 
program „Europa dla obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na 
lata 2007-2013 (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 32).
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europejskich fundacji politycznych w oparciu o wniosek przedstawiony przez Komisję 
dnia ... czerwca 2007 r., dotyczący zmiany decyzji w sprawie finansowania europejskich 
partii politycznych1, oraz do zapewnienia środków koniecznych do osiągnięcia 
zakładanych celów politycznych tego działania;

5. zobowiązuje się do dołożenia starań na rzecz utworzenia prawdziwej europejskiej strefy 
publicznej, w tym utworzenia i odpowiedniego sfinansowania nowego centrum dla 
odwiedzających i internetowego programu telewizyjnego, oraz zwraca się do Rady o 
podjęcie podobnych działań w przynależnych jej dziedzinach polityki komunikacyjnej.

  
1 ...


