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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 Euroopan unionissa vallitsee tällä hetkellä talous- ja valuuttakriisi, 
joka on tuonut korostetusti esiin tarpeen yhdentää Eurooppaa entisestään ja lisätä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, mikä edellyttää, että Euroopan kansalaiset uskovat ja 
luottavat vakaasti unionin toimielimiin,

B. ottaa huomioon, että 1. joulukuuta 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus toi mukanaan 
unionin demokraattisuutta edistäviä institutionaalisia muutoksia, kuten Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien toimivallan vahvistaminen ja uusi 
kansalaisaloitemahdollisuus, josta kansalaisille on tiedotettava kattavasti, jotta he 
osaisivat todella hyödyntää uutta vaikutuskanavaansa,

C. ottaa huomioon, että talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen 
neuvotteluvaltuuksista 15. kesäkuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa1 parlamentti 
oli "huolissaan unionin kansalaisuutta, viestintää ja tiedotusvälineille suunnattua 
tiedotusta koskevien ohjelmien alhaisista määrärahoista, jotka ovat joissakin tapauksissa 
laskeneet vuoden 2010 määrärahojen tasosta" ja katsoi, että "nämä ohjelmat ovat 
keskeisellä sijalla identiteetin muovaamisessa ja Euroopan yhdentymishankkeesta 
tiedottamisessa EU:n kansalaisille",

D. ottaa huomioon, että perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta ilmaisi 
2. syyskuuta 2009 antamassaan lausunnossa esityksestä Euroopan unionin yleiseksi 
talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, Pääluokka III – Komissio2 huolensa siitä, että 
alaotsakkeen 3.2 (Kansalaisuus) määrärahat ovat laskeneet vuoden 2009 talousarvioon 
nähden,

1. korostaa, että Euroopan talouden ohjausjärjestelmän kehittämisen ja jäsenvaltioiden 
euroalueen kriisin ratkaisemiseksi viime aikoina toteuttamien toimien rinnalla on 
toteutettava asianmukaisia tiedotustoimia, joilla kansalaiset saadaan hankkeiden taakse ja 
joilla näille osoitetaan, mitä etuja kollektiivisempaan Eurooppaan liittyy;

2. katsoo lisäksi, että kansalaisille on selvitettävä perusteellisesti Lissabonin sopimuksen 
uusia toimielimiin liittyviä määräyksiä ja varsinkin Euroopan ulkosuhdehallintoa, jonka 
pitäisi pitkällä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden 
tapaan hoitaa ulkopolitiikkaa;

3. pitää valitettavana, että komission talousarvioesityksessä 2011 tiedotustoimille 
ehdottamat määrät ovat vähäisiä ja jopa alhaisempia kuin vuonna 2010, vaikka 
viestintäpolitiikka tarvitsee juuri nyt voimakkaampaa taloudellista tukea, jotta sillä 
voitaisiin ensinnäkin edistää unionin päämääriä ja etuja ja toisaalta auttaa samalla 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0205.
2 Liitetty 13. lokakuuta 2009 annettuun budjettivaliokunnan mietintöön (A7-0038/2009).
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ymmärtämään paremmin unionin rakenteita ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 
toimintaan;

4. panee toisaalta tyytyväisenä merkille, että ennakkoarviossa parlamentin menoista ja 
tuloista vuodeksi 2011 Euroopan poliittisten puolueiden ja säätiöiden toimintaan 
osoitettuja määrärahoja lisättiin; muistuttaa, että Euroopan poliittiset puolueet ja säätiöt 
ovat tärkeässä asemassa, kun parannetaan kansalaisten tietoisuutta unionin 
toimintalinjoista ja Euroopan yhdentymisestä.


