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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 21 och 22 juni 2007 beslutades att en 
regeringskonferens skall sammankallas med uppgift att utarbeta ett reformfördrag enligt 
de riktlinjer som fastställts av Europeiska rådet.

B. I sin resolution av den 7 juni 2007 om en färdplan för EU:s konstitutionella process 
understryker parlamentet att vägledande principer för Europeiska unionens vidare 
utveckling är ”att medborgarnas deltagande i EU:s politiska liv stärks” och ”involvering 
av det civila samhället”1.

C. Programmet ”ett Europa för medborgarna” har som målsättning att främja aktivt
deltagande i det europeiska samhället, stödja verksamhet och institutioner som ger 
medborgarna möjlighet att samarbeta och delta i uppbyggandet av ett allt närmare Europa
och att skapa en europeisk identitet2.

1. Europaparlamentet påpekar att kommunikations- och utbildningsprogram är av ytterst stor 
betydelse när det gäller att öka EU-medborgarnas intresse och deltagande i Europeiska 
unionens politiska system och att det reformfördrag, som sannolikt kommer att antas av 
den förestående regeringskonferensen, kommer att kräva många aktiviteter som inriktar 
sig på kommunikation med EU-medborgarna i syfte att åskådliggöra de institutionella och 
politiska framsteg som detta förhoppningsvis kommer att leda till.

2. Europaparlamentet betonar på nytt att kommunikations- och informationsprogram är 
beroende av en institutionell struktur med hållbart ekonomiskt stöd för att täcka 
driftskostnaderna för vissa utvalda akademiska inrättningar, stiftelser (däribland även 
politiska partier), arbetsmarknadens parter samt andra delar av det civila samhället. 

3. Även om det totala preliminära budgetförslaget för 2008 (åtaganden) medför en ökning 
med 2 procent jämfört med budgeten 2007 är utgiftskategori 3b i det preliminära 
budgetförslaget för 2008 (Europeiskt medborgarskap) den enda utgiftskategori vars anslag 
avsevärt minskats (ca 8 procent mindre i åtaganden jämfört med budgeten 2007). 
Europaparlamentet anser att – vid en tidpunkt då Europeiska unionens institutioner skall 
genomgå stora förändringar – däribland Europeiska unionens informationscentra, är dessa 
anslag otillräckliga och måste ökas avsevärt.

4. Europaparlamentet avser att utveckla ett öppet och rättvist system för att finansiera 
europeiska politiska stiftelser enligt kommissionens förslag av den …juni 2007 om en 
översyn av beslutet och finansieringen av europeiska politiska grupper3 och se till att

  
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0234 (punkterna 9 och 13).
2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av 
programmet Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt 
medborgarskap (EUT L 378, 27.12.2006, s. 32).
3 …
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denna verksamhet beviljas erforderliga medel för att kunna uppnå de uppställda politiska 
målen.

5. Europaparlamentet avser att öka sina ansträngningar för att skapa ett verkligt europeiskt 
offentligt rum som omfattar inrättande och erforderlig finansiering av nya besökscentrum
och ett eget webbaserat TV-program, samt uppmanar rådet att göra det samma inom dess 
områden för kommunikationspolitik.


