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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi, paskelbus birželio 12 d. Airijoje vykusio referendumo rezultatus, 2008 m. 
birželio 19–20 d. Europos Vadovų Taryba priminė, kad Lisabonos sutarties tikslas –
sudaryti galimybes išsiplėtusiai Sąjungai veikti efektyviau ir demokratiškiau, taip pat 
atkreipė dėmesį į tebevykstantį ratifikavimo procesą,

B. kadangi visas Lisabonos sutarties ratifikavimo procesas, o ypač referendumo kampanija 
Airijoje, parodė, kad komunikacijos politikos srityje ES reikia dar daug nuveikti, ypač 
atsižvelgiant į 2009 m. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus,

C. kadangi Parlamentas savo rezoliucijoje dėl pirmųjų svarstymų dėl 2009 m. preliminaraus 
biudžeto projekto1 išreiškė susirūpinimą dėl „Komisijos pasiūlymų sumažinti 
asignavimus, įrašomus į daugelį biudžeto eilučių, pagal kurias finansuojama 
komunikavimo veikla, ypač atsižvelgiant į užduotis ir naujus sunkumus šioje srityje, su 
kuriais bus susidurta 2009 m., pvz., Europos rinkimai ar galimas Lisabonos sutarties 
įsigaliojimas“,

1. pabrėžia, kad reikalingas aktyvesnis pilietinės visuomenės dalyvavimas diskusijoje 
Europos klausimais, taip pat būtina parengti tęstinę ir įvairiapusę komunikacijos politiką 
siekiant supažindinti ES piliečius su ES politikos formavimu ir ES vykdomomis 
programomis; tačiau pabrėžia, kad šiai veiklai reikės papildomos finansinės paramos; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant bendro 2009 m. preliminariame biudžeto projekte 
(PBP) numatyto įsipareigojimų asignavimų padidėjimo 3,1 proc., palyginti su 2008 m. 
biudžetu, 3b kategorijos (Europos pilietiškumas) išlaidų suma didinama tik 1 proc.; 
mano, kad toks mažas lėšų didinimas šioje itin svarbioje politikos srityje yra 
apgailėtinas, todėl pabrėžia, kad šios lėšos turi būti gerokai padidintos ir optimaliai 
naudojamos; 

3. reiškia savo pasitenkinimą dėl to, kad 2008 m. įsigaliojo nauja ES masto politinių fondų 
finansavimo priemonė, ir dėl to, kad jau įsteigti keli Europos fondai; ragina Komisiją 
pradiniu fondų veikimo laikotarpiu stengtis palengvinti jų veiklą tyrimų ir politinio 
švietimo srityse;

4. siūlo didinti finansavimą, skiriamą Europos politinėms partijoms, siekiant paskatinti 
Europos masto politines diskusijas ir sudaryti sąlygas Europos lygmens žiniasklaidos ir 
politinių partijų veiklai, ypač atsižvelgiant į 2009 m. birželio mėn. Europos Parlamento 
rinkimus;

5. įsipareigoja baigti kurti ir deramai finansuoti EP lankytojų centrą ir internetinės 
televizijos kanalą, taip pat 2009 m. vykdyti jų veiklą taip, kad būtų padidintas piliečių 
susidomėjimas ES reikalais apskritai ir Europos Parlamento rinkimais konkrečiai;  

                                               
1 A6-0262/2008, nuoroda bus įrašyta po priėmimo liepos mėn.
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6. primena, kad komunikavimo programos, pvz., PRINCE programa, itin svarbios didinant 
piliečių žinias apie narystės ES privalumus ir skatinant glaudesnį bendradarbiavimą tarp 
Komisijos ir valstybių narių; todėl primygtinai reikalauja, kad 2009 m. skirstant lėšas 
būtų atsižvelgta į papildomus rinkimų metų ir tolesnės institucijų  reformos uždavinius.
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