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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a június 12-i írországi népszavazás eredményét követően az Európai Tanács 2008. 
június 19-20-i ülésén emlékeztetett rá, hogy a lisszaboni szerződés célja, hogy lehetővé 
tegye a kibővült Unió hatékonyabb és demokratikusabb működését, és tudomásul vette a 
folytatódó ratifikációs folyamatot,

B. mivel a lisszaboni szerződés teljes ratifikációs folyamata – különösen az ír népszavazási 
kampány – megmutatta, hogy az EU-nak a tájékoztatási politika szempontjából még 
sokat kell fejlődnie, különösen a közelgő 2009-es európai választások tekintetében,

C. mivel a Parlament a 2009-es előzetes költségvetési tervezettel kapcsolatos első 
észrevételeiről szóló állásfoglalásában1 aggodalmának ad hangot „a kommunikációs 
tevékenységek finanszírozását biztosító számos költségvetési tétel Bizottság által 
javasolt csökkentése miatt, különösképpen a 2009-ben e területet érintő feladatok és új 
kihívások – mint pl. az európai választások vagy a Lisszaboni Szerződés lehetséges 
hatálybalépése –tekintetében”;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a civil társadalom nagyobb bevonására az európai 
vitába és egy folyamatos és széleskörű tájékoztatási politika kifejlesztésére, amelynek 
célja az európai uniós polgárok megismertetése az EU politikai döntéshozatalával és az 
EU által működtetett programokkal; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ezek a 
tevékenységek további pénzügyi támogatást igényelnek;

2. megjegyzi, hogy noha a 2009-es általános előzetes költségvetési tervezet (EKT) 3,1%-os 
emelésről rendelkezik a kötelezettségvállalási előirányzatokban a 2008-as 
költségvetéshez képest, a 3b. fejezet (Európai polgárság) alatt szereplő összeg csupán 
1,0%-kal nő; úgy véli, hogy e létfontosságú politikai területen sajnálatos, hogy ilyen kis 
mértékű az emelés, és ezért hangsúlyozza, hogy az összegeket jelentősen emelni kell és 
optimálisan ki kell használni;

3. elégedettségének ad hangot, hogy 2008-ban új eszköz lépett hatályba a politikai 
alapítványok európai uniós szintű finanszírozására, és hogy máris számos európai 
alapítvány jött létre; felkéri a Bizottságot, hogy törekedjen az alapítványok kezdeti 
tevékenyégének megkönnyítésére a kutatás és a politikai nevelés terén;

4. javasolja, hogy az európai politikai pártok számára elérhető alapokat növeljék annak 
érdekében, hogy az összeurópai politikai vita erőre kapjon és előkészítsék a terepet az 
európai média és politikai pártok ügyének, különösen a 2009. júniusi európai választások 
tekintetében;

5. kötelezettséget vállal a látogatóközpont és a webalapú TV-csatorna befejezésére és 
megfelelő finanszírozására, valamint arra, hogy a 2009-ben oly módon szervezi ezek 
tevékenységeit, amely megerősíti a polgárok érdeklődését általában az EU ügyei és 
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különösen az európai választások iránt;

6. emlékeztet, hogy a PRINCE programhoz hasonló tájékoztatási programok 
nélkülözhetetlenek abban a tekintetben, hogy tudatosítják a polgárokban az EU-tagság 
előnyeit, és hogy támogatják a Bizottság és a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködést; ragaszkodik tehát ahhoz, hogy a 2009-es előirányzatokat a választási év 
nagyobb kihívásainak és a későbbi intézményi reformnak a figyelembevételével 
különítsék el.
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