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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit møde den 19.-20. juni 2008 efter resultatet 
af folkeafstemningen i Irland den 12. juni 2008 mindede om, at formålet med 
Lissabontraktaten var at gøre det muligt for et udvidet EU at handle mere effektivt og 
demokratisk, og tog til efterretning, at den igangværende ratifikationsproces ville 
fortsætte,

B. der henviser til, at hele ratifikationsprocessen, og navnlig den irske 
folkeafstemningskampagne, har vist, at EU stadig har meget at udrette med hensyn til 
kommunikationspolitik, ikke mindst i betragtning af det forestående valg til Europa-
Parlamentet i 2009,

C. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning om første overvejelser vedrørende 
FBF 2009 og mandatet til samråd1 har udtrykt sin bekymring "over de nedskæringer, 
Kommissionen har foreslået for en række budgetposter, som finansierer 
kommunikationsaktiviteter, især i forbindelse med de opgaver og nye udfordringer, der 
skal varetages på dette område i 2009, som f.eks. valget til Europa-Parlamentet eller 
Lissabontraktatens mulige ikrafttrædelse";

1. understreger behovet for i større udstrækning at inddrage civilsamfundet i debatten om 
EU og udvikle en sammenhængende og vidtfavnende kommunikationspolitik med det 
formål at oplyse EU's borgere om EU’s politikker og programmer; understreger dog, at 
sådanne aktiviteter kræver yderligere finansiel støtte;

2. noterer sig, at beløbet under udgiftsområde 3b (Unionsborgerskab) forhøjes med kun 
1,0 %, til trods for at forpligtelsesbevillingerne i det foreløbige budgetforslag (FBF) for 
2009 er forhøjet med 3,1 % sammenlignet med 2008-budgettet; mener, at en så lille 
forhøjelse på dette vigtige politikområde er beklagelig, og understreger derfor 
nødvendigheden af, at disse beløb forhøjes betydeligt og anvendes optimalt;

3. udtrykker sin tilfredshed med, at der i 2008 blev indført et nyt instrument til finansiering 
af politiske fonde på EU-plan, og at der allerede er oprettet flere europæiske fonde;
opfordrer Kommissionen til at gøre en indsats for at lette fondenes aktiviteter inden for 
forskning og politisk uddannelse i starten af deres virke;

4. foreslår en forhøjelse af  bevillingerne til europæiske politiske partier for at sætte skub i 
en paneuropæisk politisk debat og bane vejen for et europæisk område for medier og 
politiske partier, især i lyset af valget til Europa-Parlamentet i juni 2009;

5. forpligter sig til at færdiggøre og tilføre tilstrækkelige midler til Parlamentets 
besøgscenter og webbaserede tv-kanal samt styre de hermed forbundne aktiviteter i 2009 
på en måde, som styrker borgernes interesse for EU-spørgsmål i almindelighed og valget 

                                               
1 A6-0262/2008, henvisning følger efter vedtagelsen i juli.
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til Europa-Parlamentet i særdeleshed;

6. minder om, at kommunikationsprogrammer som f.eks. Princeprogrammet er særdeles 
vigtige, når det gælder om at øge borgernes opmærksomhed omkring fordelene ved et 
EU-medlemskab og et tættere samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne;
insisterer derfor på, at bevillingerne for 2009 tager hensyn til de yderligere udfordringer, 
som valgåret og den fortsatte institutionelle reform medfører.
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