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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Evropski svet 21. in 22. junija 2007 v Bruslju sklenil, da se skliče medvladna 
konferenca (IGC), katere naloga bo priprava spremembe Pogodbe v skladu s 
smernicami, ki jih je določil Evropski svet, 

B. ker je Parlament v resoluciji z dne 7. junija 2007 o načrtu za ustavni postopek Evropske 
unije poudaril, da sta "krepitev sodelovanja državljanov v političnem življenju Evropske 
unije" in "združenje civilne družbe" vodilni načeli nadaljnjega razvoja Evropske unije1, 

C. ker je cilj programa "Evropa za državljane" spodbujanje dejavnega evropskega 
državljanstva, podpora dejavnostim in institucijam, ki dajejo državljanom priložnost za 
medsebojne stike in sodelovanje pri gradnji še tesneje povezane Evrope ter oblikovanje 
evropske identitete2,

1. opozarja, da so programi komunikacije in izobraževanja bistvenega pomena za 
povečanje zanimanja in sodelovanja evropskih državljanov v političnem sistemu 
Evropske unije ter da bo sprememba Pogodbe, ki bo verjetno sprejeta na bližajoči se 
medvladni konferenci, zahtevala številne aktivnosti, osredotočene na komunikacijo z 
evropskimi državljani z namenom pojasnitve institucionalnega in političnega napredka, 
za katerega se upa, da bo na njej dosežen;   

2. ponovno poudarja, da so aktivnosti programov komunikacijskih in informacijskih 
programov odvisne od institucionalne strukture z znatno finančno podporo za kritje 
stroškov delovanja za nekatere izbrane akademske institucije, fundacije (vključno s 
fundacijami političnih strank), socialne partnerje in civilno družbo;

3. ugotavlja, da je kljub povečanju predhodnega predloga proračuna (PPP) za leto 2008 
(obveznosti) za 2 % v primerjavi s proračunom za leto 2007, razdelek 3b PPP za leto 
2008 (evropsko državljanstvo) edini z znatno zmanjšanim zneskom financiranja (okoli 8 
% manj v obveznostih kot v proračunu za leto 2007); meni, da so ti zneski v času 
pomembnih sprememb institucionalne ureditve v Evropski uniji, vključno z 
informacijskimi točkami Evropske unije, nezadostni in jih je treba znatno povečati; 

4. se obvezuje, da do razvil pregleden in pravičen sistem financiranja evropskih političnih 
fundacij, ki bo temeljil na predlogih, predloženih s strani Komisije o ...  junija 2007, o 
reviziji sklepa o financiranju evropskih političnih strank, ter tej dejavnosti zagotovil 
financiranje, potrebno za doseganje predvidenih političnih ciljev;

5. zavezuje se, da si bo še naprej prizadeval za vzpostavitev resničnega evropskega javnega 
prostora, vključno z vzpostavitvijo ustreznega financiranja svojega centra za obiskovalce 

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0234 (odstavka 9 in 13).
2 Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o vzpostavitvi 
programa za obdobje 2007–2013 Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega 
državljanstva (UL L 378, 27.12.2006, str. 32).
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in lastnega televizijskega programa na spletu.
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