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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimised andsid kinnituse selle kohta, et 
pärast 1979. aastal toimunud esimesi Euroopa Parlamendi valimisi tähendatud üldine 
suundumus on valimisaktiivsuse seaduspärase languse suunas, kusjuures 
valimisaktiivsus oli kõige madalam Euroopa Liiduga kõige hiljutisema laienemise 
raames ühinenud riikides; 

B. arvestades, et Lissaboni lepingu võimalik jõustumine eeldaks sellise 
teabevahetuspoliitika väljatöötamist, mille eesmärk oleks selgitada kodanikele lepinguga 
kaasnevaid muutusi, eelkõige Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide uusi volitusi, 
samuti kodanikualgatuse sisseviimist, mis annaks kodanikele uue vahendi Euroopa 
poliitika mõjutamiseks; 

C. arvestas, et Euroopa Parlament juhtis oma 10. märtsi 2009. aasta resolutsioonis 2010. 
aasta eelarvemenetluse suuniste kohta1 „tähelepanu vajadusele eraldada 
kommunikatsioonipoliitika jaoks piisavad rahalised vahendid, mis vastaksid eelkõige 
ühisdeklaratsioonis „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” kehtestatud eesmärkidele, 
mille Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 2008. aasta oktoobris vastu võtsid”,

1. rõhutab, et laiaulatusliku teabevahetuspoliitika väljatöötamine on vajalik selleks, et tõsta 
teadlikkust Euroopa integratsiooniga seotud eelistest ja luua alus tõeliseks dialoogiks 
Euroopa kodanikega; rõhutab sellega seoses, et neid meetmeid tuleb täiendavalt 
rahaliselt toetada;

2. märgib, et kuigi 2010. aasta eelarveprojektis nähakse ette kulukohustuste assigneeringute 
üldine kasv 2009. aasta eelarvega võrreldes, väheneb rubriigi 3.2 (Kodakondsus) maht; 
on seisukohal, et selle olulise poliitikavaldkonna assigneeringute vähenemine on 
kahetsusväärne, ja rõhutab seetõttu, et assigneeringuid tuleb suurendada ning 
optimaalselt kasutada;

3. usub, et infopunktidel ja ELi esindustel võib olla teabevahetuspoliitikas keskne osa, kuna 
nad aitavad jõuda kodanikeni ja tuua Euroopa Liitu neile lähemale, ning rõhutab sellest 
tulenevalt, et nende tegevuse toetamine ja nende mõju edendamine on vajalik; 

4. on seisukohal, et tõeliste üleeuroopaliste erakondade tekkimine on valimisaktiivsuse 
suurendamise seisukohalt soovitatav, eelkõige tulevasi Euroopa Parlamendi valimisi 
silmas pidades; usub, et see eesmärk on saavutatav eelkõige poliitiliste sihtasutuste ja 
erakondade rahastamise suurendamisega ELi tasandil;

5. tuletab meelde algatuse „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” tähtsust, mis aitab 
eelkõige tugevdada nii Euroopa teabevahetusstrateegia sidusust kui tõhusust; soovitab 
eraldada 2010. aastal rahalised vahendid selleks, et võtta arvesse uusi lahendamist 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0096.
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vajavaid ülesandeid, mis tõenäoliselt kerkivad Lissaboni lepinguga seonduvate 
institutsiooniliste reformide tagajärjel.


