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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че след резултата от референдума в Ирландия на 12 юни, 
Европейският съвет от 19-20 юни 2008 г. припомни, че целта на Договора от 
Лисабон е разширеният Съюз да може да действа по-ефективно и демократично и 
отбеляза продължаващия процес на ратификация,

Б. като има предвид, че целият процес по ратификация на Договора от Лисабон, и по-
специално кампанията за референдума в Ирландия, показа, че ЕС трябва да 
положи още много усилия по отношение на комуникационната политика, още 
повече с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент през 2009 г.,

В. като има предвид, че в своята резолюция относно първи размисли за предварителния 
проектобюджет за 2009 г. Парламентът изрази своята загриженост "относно 
предложените от Комисията намаления за няколко бюджетни реда, по които се 
финансират комуникационни дейности, по-специално във връзка със задачите и 
новите предизвикателства в тази област, които се очакват през 2009 г., като 
изборите за Европейски парламент или евентуалното влизане в сила на Договора 
от Лисабон",

1. подчертава необходимостта от по-голямо включване на гражданското общество в 
европейския дебат и за развитие на непрекъсната и широкообхватна 
комуникационна политика, насочена към запознаване на европейските граждани с 
процеса на разработване на политиката на ЕС и с програмите на ЕС; въпреки това, 
подчертава, че тези дейности изискват отпускането на допълнителна финансова 
помощ;

2. отбелязва, че въпреки че общият предварителен проектобюджет за 2009 г. 
предвижда увеличение на бюджетните кредити за поети задължения с 3,1% в 
сравнение с бюджета за 2008 г., сумата по бюджетния ред 3б (европейско 
гражданство) е увеличена само с 1,0%; счита, че е непростимо да се предвиди 
такова малко увеличение за тази важна област на политиката и подчертава, че 
сумата трябва да се увеличи значително и да се усвои оптимално;

3. изразява задоволство от това, че през 2008 г. влезе в сила нов инструмент за
финансиране на политическите фондации на европейско равнище и че вече са 
създадени множество европейски фондации; приканва Комисията да положи 
усилия, за да улесни дейностите на фондациите, свързани с провеждането на 
проучвания и политическото образование в началния период на функционирането 
им;

4. предлага да се увеличи размера на средствата, предоставяни на европейските 
политически партии, с цел засилване на паневропейския политически дебат и 
подготвяне на основата за европейски домейн за медиите и политическите партии, 
по-специално с оглед на изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.;
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5. ангажира се с доизграждането и осигуряването на подходящо финансиране за своя 
посетителски център и телевизионния канал по интернет, както и насочване на 
дейностите на Парламента за 2009 г. към засилване на интереса на гражданите към 
дейността на ЕС, като цяло, и към изборите за Европейски парламент, в частност;

6. припомня, че комуникационните програми, като например програмата PRINCE, са 
важни инструменти за повишаване на осведомеността на гражданите за ползите от 
членството в ЕС и за насърчаването на по-тясно сътрудничество между Комисията 
и държавите-членки; следователно настоява, при отпускането на средства през 
2009 г. да се вземат предвид допълнителните предизвикателства, свързани с 
годината на европейските избори и продължаването на институционалната 
реформа.
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