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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w następstwie wyniku referendum organizowanego w Irlandii w 
dniu 12 czerwca Rada Europejska przypomniała w trakcie szczytu w dniach 19-20 
czerwca 2008 r., że celem traktatu lizbońskiego jest umożliwienie rozszerzonej Unii 
wydajnego i demokratycznego funkcjonowania, a także przyjęła do wiadomości rozwój 
trwającego procesu ratyfikacyjnego, 

B. mając na uwadze, że całokształt procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a w 
szczególności irlandzka kampania referendalna, wykazał, że w odniesieniu do polityki 
komunikacji Unia Europejska musi jeszcze poczynić postępy, szczególnie w związku ze 
zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (2009), 

C. mając na uwadze, że Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie wstępnych 
refleksji z zakresu preliminarza budżetowego na rok 20091 wyraził zaniepokojenie 
proponowaną przez Komisję redukcją niektórych linii budżetowych, w ramach których 
finansowana jest działalność komunikacyjna, szczególnie w kontekście zadań i nowych 
wyzwań w tej dziedzinie, które podjąć trzeba będzie w roku 2009, takich jak wybory do 
Parlamentu i możliwe wejście w życie traktatu lizbońskiego,

1. podkreśla konieczność szerszego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w 
debatę europejską oraz rozwijania ciągłej i szerokiej polityki komunikacyjnej 
nakierowanej na przybliżenie obywatelom UE tworzenia polityki wspólnotowej oraz 
prowadzonych prze Unię programów; zaznacza jednakże, iż działania te wymagają 
dalszego wsparcia finansowego; 

2. odnotowuje, że pomimo zapisania w preliminarzu budżetowym na rok 2009 zwyżki z 
zakresu środków na zobowiązania w wysokości 3,1% w porównaniu z budżetem na rok 
2008, kwota dostępna w ramach działu 3b (obywatelstwo europejskie) zwiększona 
zostaje jedynie o 1,0%; wyraża przekonanie, że tak niewielki wzrost z zakresu tego 
niezwykle istotnego obszaru polityki jest niewystarczający; podkreśla tym samym, że 
odnośne kwoty muszą ulec znacznemu zwiększeniu i być optymalnie wykorzystywane;

3. wyraża zadowolenie w związku z wejściem w życie w roku 2008 nowego instrumentu 
finansowania fundacji politycznych na szczeblu unijnym oraz zaistniałym  
ustanowieniem pewnej liczby fundacji europejskich; wzywa Komisję do podjęcia 
wysiłków na rzecz ułatwienia początkowej działalności tych fundacji w dziedzinie badań 
i edukacji politycznej;

4. sugeruje zwiększenie funduszy dostępnych dla europejskich partii politycznych w celu 
ożywienia paneuropejskiej dyskusji politycznej oraz przetarcia drogi w dziedzinach 
mediów europejskich i partii politycznych, szczególnie w kontekście zbliżających się 
wyborów do  Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r.;

                                               
1 A6-0262/2008, wpis do rejestru po przyjęciu w lipcu.
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5. zobowiązuje się do zakończenia prac przygotowawczych i właściwego finansowania 
wszechnicy PE oraz internetowego kanału telewizyjnego, a także do nakierowywania ich 
działalności w roku 2009 na zwiększanie zainteresowania obywateli tematyką unijną, a 
w szczególności wyborami do Parlamentu; 

6. przypomina, że programy komunikacyjne, takie jak PRINCE, są niezbędnie potrzebne 
do zwiększenia stopnia świadomości obywateli z zakresu korzyści z członkostwa w UE i 
rozwijania bliższej współpracy pomiędzy Komisją Europejską a państwami 
członkowskimi; w związku z powyższym nalega, by fundusze przyznane na rok 2009 
uwzględniały dodatkowe wyzwania związane z rokiem wyborów i dalszą reformą 
instytucjonalną.
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