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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et praegune majandus- ja eurokriis, millega Euroopa Liit silmitsi seisab, on 
rõhutanud vajadust ühtsema Euroopa ning liikmesriikidevahelise tihedama koostöö järele, 
mis eeldab kodanike tugevat toetust ja usaldust Euroopa institutsioonide vastu;

B. arvestades, et Lissaboni lepingu jõustumine 1. detsembril 2009 on toonud kaasa sellised 
demokraatlikumat Euroopa Liitu soodustavad institutsioonilised muutused nagu Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide volituste suurendamine ning kodanikualgatuse 
loomine, mis nõuab kodanikele suunatud laiaulatuslikku kommunikatsioonipoliitikat, et 
nad oskaksid seda uut mõjutusvahendit vajalikul määral kasutada;

C. arvestades, et oma 15. juuni 2010. aasta resolutsioonis volituse kohta 2011. aasta 
eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks1 väljendas parlament muret 
„Euroopa kodakondsust, kommunikatsiooni ning meedia teavitamist edendavatele 
programmidele suunatud assigneeringute madala taseme üle, kusjuures mõnel juhul on 
assigneeringud 2010. aastaga võrreldes koguni vähenenud” ning väljendas arvamust, et 
„need programmid on oluline element Euroopa identiteedi kujundamisel ja Euroopa 
kodanike teavitamisel Euroopa projektist”;

D. arvestades, et põhiseaduskomisjon väljendas oma 2. septembri 2009. aasta arvamuses 
Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekti kohta (III jagu – komisjon)2 muret 
assigneeringute vähendamise pärast alamrubriigis 3.2 (Kodakondsus) 2009. aastaga 
võrreldes,

1. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa majanduse juhtimise kujundamise ja liikmesriikide 
poolt kõikide hiljutiste eurokriisile reageerimiseks võetud meetmega peab kaasnema 
asjakohane kommunikatsioonipoliitika, et saavutada kodanike toetus, näidates neile 
ühtsema Euroopaga kaasnevaid eeliseid;

2. on lisaks seisukohal, et kodanikele tuleks täiel määral selgitada Lissaboni lepingu uusi 
institutsioonilisi sätteid, eelkõige Euroopa välisteenistuse loomist, millel peaks olema 
pikas perspektiivis märkimisväärne mõju sellele, kuidas Euroopa Liit ja liikmesriigid 
välispoliitikat käsitlevad;

3. väljendab kahetsust, et praegu, kui on vaja suuremat rahalist toetust 
kommunikatsioonipoliitikale, mis oleks suunatud liidu eesmärkide ja eeliste 
edendamisele ning ühtlasi võimaldaks ka paremini mõista liidu struktuure ja võimalusi, 
kuidas kodanikud saavad liidu poliitikat mõjutada, on komisjoni 2011. aasta 
eelarveprojektis kavandatud summad kas väikesed või isegi väiksemad 2010. aasta

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0205.
2 Lisatud eelarvekomisjoni 13. oktoobri 2009. aasta raportile (A7-0038/2009).
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tasemest;

4. väljendab aga heameelt 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioonis Euroopa Parlamendile 
Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste rahastamise jaoks ette nähtud summade 
suurendamise üle; tuletab meelde Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste tähtsust 
kodanike teadlikkuse suurendamisel Euroopa Liidu poliitika ja Euroopa integratsiooni 
kohta.


