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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa on jatkunut yleisen 
äänestysvilkkauden aleneminen aina vuodesta 1979 saakka ja että äänestysprosentti jäi 
alhaisimmaksi niissä maissa, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin viimeksi;

B. katsoo, että Lissabonin sopimuksen mahdollinen voimaantulo edellyttäisi sellaisen 
viestintäkampanjan kehittämistä, jossa kansalaisille selitettäisiin, mitä muutoksia 
sopimus tuo muassaan, etenkin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
toimivallan suhteen, sekä kansalaisaloitteiden mahdollisuuden käyttöön ottamisesta, 
jonka avulla kansalaiset voivat vaikuttaa Euroopan politiikkaan;

C. ottaa huomioon, että parlamentti kiinnitti 10. maaliskuuta 2009 vuoden 2010 
talousarviomenettelyn suuntaviivoista antamassaan päätöslauselmassa1 huomiota siihen, 
että on myönnettävä riittävästi rahoitusta tiedotuspolitiikkaan, jotta se saatetaan 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lokakuussa 2008 hyväksymän yhteisen 
julkilausuman "Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä" tavoitteiden mukaiseksi;

1. korostaa, että on kehitettävä kauaskantoista viestintäpolitiikkaa, jossa valistetaan 
Euroopan integraatiota koskevista eduista ja luodaan perusta kansalaisten kanssa 
käytävälle aidolle vuoropuhelulle; korostaa siksi, että näihin toimiin tarvitaan 
lisärahoitusta;

2. panee merkille, että vaikka koko vuoden 2010 talousarvioesityksessä (TE) lisätään 
maksusitoumuksien määrää vuoden 2009 talousarvioon nähden, otsakkeen 3.2 
(kansalaisten Eurooppa) määrärahat laskevat; pitää tällaista vähennystä valitettavana 
ratkaisevan tärkeällä politiikan alalla ja korostaa näin ollen, että summia on korotettava 
ja hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla;

3. uskoo, että tiedotteilla ja EU:n edustustoilla on ratkaiseva asema tässä 
viestintästrategiassa, sillä niiden avulla tavoitetaan kansalaiset ja tehdään Euroopan 
unioni heille läheisemmäksi, ja katsoo siksi, että niiden toimintaa on tuettava ja että 
niiden vaikutuksia on tehostettava;

4. pitää yleiseurooppalaisten poliittisten ryhmien esiin nousemista myönteisenä etenkin 
tulevien Euroopan parlamentin vaalien kannalta, jotta äänestysvilkkaus nousisi; uskoo, 
että tähän tavoitteeseen päästäisiin etenkin lisäämällä poliittisten säätiöiden ja ryhmien 
rahoitusta EU:n tasolla;

5. muistuttaa Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä -aloitteen merkityksestä, sillä se 
auttaa vahvistamaan Euroopan viestintästrategian johdonmukaisuutta ja tehokkuutta; 
muistuttaa, että vuonna 2010 kohdennettavissa varoissa on otettava huomioon 

                                               
1 Parlamentin hyväksymät tekstit, P6_TA(2009)0096.
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lisähaasteet, jotka aiheutuvat Lissabonin sopimuksen mahdollisen voimaantulon 
edellyttämistä toimielinuudistuksista.


