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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituţionale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Consiliul European de la Bruxelles din 21 şi 22 iunie 2007 a hotărât să convoace 
o Conferinţă Interguvernamentală (CIG), care va avea sarcina de a redacta un Tratat de 
reformă în conformitate cu orientările specificate de Consiliul European,

B. întrucât, în Rezoluţia sa din 7 iunie 2007 privind foaia de parcurs a procesului 
constituţional al Uniunii, Parlamentul a subliniat că „participarea crescută a cetăţenilor la 
viaţa politică a Uniunii Europene” şi „implicarea societăţii civile” reprezintă principii 
directoare ale evoluţiei viitoare a Uniunii Europene1;

C. întrucât programul „Europa pentru cetăţeni” are drept scop promovarea cetăţeniei 
europene active, sprijinirea activităţilor şi instituţiilor care oferă cetăţenilor oportunitatea 
de a acţiona şi participa la construirea unei Europe cât mai apropiate şi la crearea unei 
identităţi europene2;

1. reaminteşte importanţa enormă a programelor de comunicare şi educaţie pentru creşterea 
interesului şi participării cetăţenilor europeni la sistemul politic al Uniunii Europene şi că 
Tratatul de reformă care va fi adoptat, probabil, la viitoarea CIG, va impune multe 
activităţi centrate pe comunicarea cu cetăţenii europeni, pentru a clarifica progresele 
instituţionale şi politice pe care se speră că le va aduce; 

2. reaminteşte că activităţile programelor de comunicare educaţie depind de o structură 
instituţională cu sprijin financiar durabil care să acopere costurile de funcţionare ale 
anumitor instituţii de învăţământ superior, fundaţii (inclusiv cele ale partidelor politice), 
parteneri sociali şi alte părţi ale societăţii civile selectate;

3. observă că, deşi proiectul preliminar de buget (PPB) pentru exerciţiul financiar 2008 
(angajamente) este, în ansamblu, mai mare cu 2% faţă de bugetul 2007, rubrica 3b din 
PPB 2008 (cetăţenia europeană) este singura rubrică cu o reducere semnificativă a valorii 
de finanţare (cu circa 8% mai puţin la angajamente faţă de bugetul 2007); consideră că, 
în epoca de importante transformări ale structurii instituţionale a Uniunii Europene, 
aceste sume, inclusiv pentru birourile de informare ale Uniunii Europene, sunt 
insuficiente şi trebuie mărite substanţial;

4. se angajează să dezvolte un sistem transparent şi echitabil de finanţare a fundaţiilor 
politice europene pe baza propunerii depuse de către Comisie în ... iunie 2007, referitoare 
la revizuirea deciziei privind finanţarea partidelor politice europene3 şi să acorde acestei 
activităţi fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor politice propuse;

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0234 (alineatele 9 şi 13).
2 Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire pentru 
perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetăJeni” p entru promovarea cetăJ eniei europene active (JO 
L 378, 27.12.2006, p. 32).
3 ...
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5. se angajează ca, la rândul său, să depună eforturi suplimentare pentru crearea unui 
autentic spaţiu public european , inclusiv prin crearea şi finanţarea adecvată a centrului 
său pentru vizitatori şi a programului TV prin Internet şi invită Consiliul să facă la fel în 
domeniile sale de politică a comunicării.


