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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της 12ης Ιουνίου 
στην Ιρλανδία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης-20ής Ιουνίου 2008 υπενθύμισε ότι  
σκοπός της Συνθήκης της Λισσαβόνας είναι να βοηθήσει τη διευρυμένη Ένωση να 
ενεργεί αποτελεσματικότερα και πιο δημοκρατικά και σημείωσε ότι η διαδικασία 
κύρωσης συνεχίζεται,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας στο 
σύνολό της και ιδιαίτερα η εκστρατεία για το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία κατέδειξαν 
ότι, από άποψη πολιτικής για την επικοινωνία, η ΕΕ πρέπει ακόμη να επιτύχει και άλλα 
πράγματα, πολλώ δε μάλλον έχοντας υπόψη τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το 2009,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του όσον αφορά τις πρώτες 
σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού 20091, εξέφρασε την ανησυχία του 
"για τις μειώσεις που προτείνει η Επιτροπή για έναν αριθμό κονδυλίων του 
προϋπολογισμού δυνάμει των οποίων χρηματοδοτούνται δραστηριότητες επικοινωνίας, 
ιδίως δεδομένων των προς επιτέλεση καθηκόντων και προς αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων που εγγράφονται στο 2009, όπως είναι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το ενδεχόμενο θέσεως της Συνθήκης της Λισσαβόνας εν ισχύι",

1. υπογραμμίζει την ανάγκη για βαθύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην 
ευρωπαϊκή συζήτηση και για ανάπτυξη μιας συνεχούς και ευρείας εμβέλειας πολιτικής 
στον τομέα της επικοινωνίας με σκοπό να εξοικειωθούν οι πολίτες της ΕΕ με την 
κατάρτιση πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και με τα προγράμματα που αναλαμβάνει η ΕΕ· 
τονίζει ωστόσο ότι αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν περαιτέρω χρηματοοικονομική 
στήριξη·

2. επισημαίνει ότι, μολονότι το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) για το 2009 προβλέπει 
συνολικά αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 3,1% σε σύγκριση με 
τον προϋπολογισμό του 2008, το ποσό υπό την κατηγορία 3β (συμμετοχή του ευρωπαίου 
πολίτη στα κοινά) αυξάνεται μόνον κατά 1,0%· θεωρεί ότι μια τόσο μικρή αύξηση στον 
κρίσιμης σημασίας αυτόν τομέα πολιτικής είναι λυπηρή και τονίζει επομένως ότι τα 
ποσά πρέπει να αυξηθούν ουσιαστικά και να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι, το 2008 τέθηκε σε ισχύ νέο μέσο για τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο ΕΕ και ότι έχουν ήδη ιδρυθεί 
αρκετά ευρωπαϊκά ιδρύματα· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διευκολύνει από την αρχή τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων στην 
έρευνα και την εκπαίδευση σε πολιτικά ζητήματα·

                                               
1 A6-0262/2008, μνεία του εγγράφου μετά την έγκριση τον Ιούλιο.
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4. προτείνει να αυξηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με 
σκοπό να τονωθεί ο πολιτικός διάλογος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να ανοίξει ο 
δρόμος για ένα τομέα ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και πολιτικών κομμάτων, ιδίως 
έχοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο 2009·

5. αναλαμβάνει τη δέσμευση να ολοκληρώσει και να χρηματοδοτήσει δεόντως το κέντρο 
επισκεπτών και το τηλεοπτικό κανάλι στον ιστοχώρο του, και να κατευθύνει τις 
δραστηριότητές τους το 2009 κατά τρόπο που να ενισχύσει το ενδιαφέρον των πολιτών 
για τα ευρωπαϊκά θέματα εν γένει και τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ειδικότερα·

6. υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα επικοινωνίας όπως το πρόγραμμα PRINCE έχουν 
ουσιαστική σημασία για να συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο οι πολίτες τα οφέλη 
της συμμετοχής στην ΕΕ και για να προωθηθεί η στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών· επιμένει, ως εκ τούτου, κατά την διάθεση των 
πιστώσεων το 2009 να ληφθούν υπόψη οι συμπληρωματικές προκλήσεις ενός έτους 
εκλογών και της περαιτέρω αναμόρφωσης των θεσμών.
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