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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât, în urma rezultatului referendumului din Irlanda din data de 12 Iunie ,Consiliul 
din data de 19-20 iunie 2008, a reamintit că scopul Tratatului de la Lisabona este acela 
de a permite unei Uniuni extinse să acționeze într-un mod mai eficient și mai democratic 
și a luat act de desfășurarea procesului de ratificare;

B. întrucât întregul proces de ratificare a tratatului de la Lisabona, și în special campania 
desfășurată în Irlanda în vederea referendumului a demonstrat că UE trebuie să își 
îmbunătățească politica de comunicare, mai ales în vederea viitoarelor alegeri europene 
din 2009;

C. întrucât în rezoluția sa privind primele reflecții asupra proiectului preliminar de buget1, 
Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „reducerile propuse de Comisie 
pentru câteva linii bugetare din care sunt finanțate activități de comunicare, în special în 
contextul sarcinilor și noilor provocări din acest domeniu care vor apărea în 2009, cum 
ar fi alegerile europene sau posibila intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona”,

1. subliniază necesitatea unei mai mari implicări a societății civile în dezbaterea europeană, 
precum și a dezvoltării continue si ample a politicii de comunicare destinată 
familiarizării cetățenilor UE cu procesul de elaborare a politicilor UE și cu programele 
desfășurate de către UE; subliniază, totuși, că aceste activități presupun un sprijin 
financiar suplimentar;

2. ia act de faptul că, deși proiectul preliminar de buget pentru 2009 prevede o creștere a 
creditelor de angajament de 3,1% comparativ cu bugetul din 2008, suma indicată la 
rubrica 3b (Cetățenia europeană) a fost majorată cu doar 1,0%; consideră că pentru acest 
domeniu de politici o majorare atât de mică este regretabilă și subliniază că sumele 
trebuie majorate substanțial și folosite în mod optimal;

3. își exprimă satisfacția că în 2008 a intrat în vigoare un nou instrument pentru finanțarea 
fundațiilor politice la nivelul UE și că mai multe fundații europene au fost deja înființate; 
invită Comisia să facă eforturi pentru a facilita activitățile fundațiilor în materie de 
cercetare si educație politică în fazele lor de început;

4. recomandă majorarea fondurilor disponibile pentru partidele politice europene pentru a 
revigora dezbaterea politică paneuropeană și pentru a pregăti drumul către un spațiu 
european al mediilor de comunicare și al partidelor politice, mai ales având în vedere 
alegerilor europene din iunie 2009; 

5. se angajează la finalizarea și finanțarea adecvată a centrului pentru vizitatori și a 
canalului de televiziune prin internet, precum și la o orientare a activităților acestora în 
2009, care să conducă la creșterea interesului cetățenilor pentru programele UE în 

                                               
1 A6-0262/2008, la care se va face referire după adoptare în Iulie.
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general și alegerile europene în special;

6. reamintește că programele de comunicare, precum programul PRINCE, sunt esențiale 
pentru o mai mare sensibilizare a cetățenilor cu privire la avantajele apartenenței la UE și 
pentru încurajarea unei cooperări mai strânse între Comisie și statele membre; insistă, 
prin urmare, asupra faptului că fondurile ce urmează a fi alocate în 2009 trebuie să țină 
cont de provocările suplimentare pe care le presupune un an electoral și o reformă 
instituțională.
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