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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. Med anledning av resultatet av folkomröstningen på Irland den 12 juni påminde 
Europeiska rådet vid sitt möte den 19–20 juni 2008 om att syftet med Lissabonfördraget 
är att göra det möjligt för det utvidgade EU att agera mer effektivt och demokratiskt, och 
rådet konstaterade att ratificeringsprocessen fortsätter.

B. Hela ratificeringsprocessen för Lissabonfördraget, och särskilt den irländska 
folkomröstningskampanjen, har visat att EU fortfarande har mycket kvar att lära när det 
gäller kommunikation, särskilt med tanke på det kommande valet till Europaparlamentet 
2009.

C. I sin resolution om de första synpunkterna om det preliminära förslaget till budget 20091

uttryckte Europaparlamentet oro ”över kommissionens föreslagna minskningar under 
flera budgetrubriker som omfattar finansiering av kommunikationsinsatser, särskilt med 
tanke på de uppgifter och nya utmaningar på detta område som måste hanteras 2009, 
såsom valet till Europaparlamentet och Lissabonfördragets eventuella ikraftträdande”.

1. Europaparlamentet framhåller behovet av ett djupare engagemang från det civila 
samhällets sida i EU-debatten och att man måste utveckla en kontinuerlig och bred 
kommunikationspolitik som syftar till att göra EU-medborgarna bekanta med 
EU:s beslutsfattande och de program som EU genomför. Parlamentet betonar dock att 
dessa aktiviteter kräver ytterligare ekonomiskt stöd.

2. Europaparlamentet konstaterar att även om det övergripande preliminära förslaget till 
budget för 2009 innehåller en ökning av åtagandebemyndiganden med 3,1 procent 
jämfört med budgeten för 2008 så ökar beloppet under rubrik 3b (Europeiskt 
medborgarskap) med endast 1,0 procent. Parlamentet anser att en sådan liten ökning på 
detta viktiga område är beklaglig och betonar därför att beloppen måste höjas kraftigt 
och användas optimalt.

3. Europaparlamentet uttrycker sin glädje över att ett nytt instrument för finansiering av 
politiska stiftelser på EU-nivå trädde i kraft 2008 och att flera EU-stiftelser redan har 
grundats. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att underlätta stiftelsernas 
verksamhet inom forskning och politisk utbildning under deras första tid.

4. Europaparlamentet föreslår en ökning av anslagen till europeiska politiska partier för att 
blåsa liv i den politiska debatten om EU och bana väg för en europeisk domän för medier
och europeiska politiska partier, särskilt inför valet till Europaparlamentet i juni 2009.

5. Europaparlamentet åtar sig att se till att parlamentets besökscentrum och webbaserade 
tv-kanal blir klara och får tillräckligt med anslag, och att deras verksamhet under 2009 
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inriktas på att stärka medborgarnas intresse för EU-frågor i allmänhet och 
Europaparlamentsvalet i synnerhet.

6. Europaparlamentet påminner om att kommunikationsprogram som t.ex. Prince är mycket 
viktiga för att öka medborgarnas medvetande om EU-medlemskapets fördelar och för att 
främja ett närmare samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. Parlamentet 
framhåller därför att man för de medel som anslås 2009 måste beakta de extra 
utmaningar som ett valår och ytterligare en institutionell reform innebär.
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