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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, naj v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je po izidu referenduma na Irskem 12. junija Evropski svet z 19. in 20. junija 2008 
ponovil, da je namen lizbonske pogodbe omogočiti učinkovitejše in bolj demokratično 
delovanje razširjene Unije, in se je seznanil s potekajočim procesom ratifikacije,

B. ker sta celotni proces ratifikacije lizbonske pogodbe, in zlasti kampanja za irski 
referendum, pokazala, da mora EU še vedno močno izboljšati komunikacijsko politiko, 
zlasti zaradi prihodnjih evropskih volitev leta 2009,

C. ker je Parlament v svoji resoluciji o prvih razmislekih o predhodnem predlogu proračuna 
za leto 20091 izrazil zaskrbljenost zaradi zmanjšanja, ki ga je Komisija predlagala za 
številne proračunske vrstice, iz katerih so financirane komunikacijske dejavnosti, zlasti 
glede na naloge in nove izzive na tem področju leta 2009, na primer evropske volitve in 
morebitni začetek veljavnosti lizbonske pogodbe,

1. poudarja potrebo po močnejši vključitvi civilne družbe v evropsko razpravo in po 
pripravi dolgotrajne in obširne komunikacijske politike, namenjene seznanjanju 
evropskih državljanov z oblikovanjem politik in izvajanjem programov EU; vendar 
poudarja, da je za te dejavnosti potrebna dodatna finančna podpora;

2. ugotavlja, da se je vsota v okviru postavke 3b (evropsko državljanstvo) kljub 3,1-
odstotnemu povečanju odobritev za prevzem obveznosti v predhodnem predlogu 
proračuna za leto 2009 v primerjavi s proračunom 2008 povečala le za 1,0 odstotka; 
meni, da je tako majhno povečanje za tako pomembno politično področje obžalovanja 
vredno, in zato poudarja, da je treba vsoto bistveno zvišati in kar najbolje uporabiti;

3. je zadovoljen, da je v letu 2008 na evropski ravni začel veljati nov instrument za 
financiranje političnih ustanov in da je že bilo ustanovljenih več evropskih ustanov; vabi 
Komisijo, naj si prizadeva, da bodo na začetku omogočene dejavnosti ustanov na 
področju raziskav in političnega izobraževanja;

4. predlaga, da se povečajo razpoložljiva sredstva za evropske politične stranke za 
spodbujanje vseevropske politične razprave in za pripravo evropske medijske domene in 
domene za politične stranke, predvsem zaradi evropskih volitev junija 2009;

5. se zavezuje k dokončanju in ustreznemu financiranju svojega centra za obiskovalce in 
spletnega televizijskega kanala ter k vodenju dejavnosti za leto 2009 na tak način, da se 
bo povečalo zanimanje državljanov za evropske zadeve na splošno in zlasti za evropske 
volitve;

6. ponovno poudarja, da so komunikacijski programi, kot je program PRINCE, bistveni za 
povečanje ozaveščenosti državljanov glede koristi evropskega članstva in za spodbujanje 
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tesnejšega sodelovanja med Komisijo in državami članicami; zato vztraja, naj bodo pri 
sredstvih, namenjenih za leto 2009, upoštevani dodatni izzivi volilnega leta in nadaljnjih 
institucionalnih reform.
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