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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab komisjoni ja Euroopa Parlamenti Euroopa mõtte kandjaks ning ootab sellest 
lähtuvalt komisjonilt tugevat ja ühtset poolehoidu Euroopa põhiseaduse lepingu 
vastuvõtmisele;

2. nõuab, et korraldataks arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle rahvusvahelise geostrateegia 
vaatevinklist, kuna see lubaks täpsemalt määratleda sellise Euroopa, mida kodanikud 
tulevikus näha soovivad;

3. rõhutab Euroopa tõhusa kommunikatsioonistrateegia tähtsust, mille abil paremini 
selgitada Euroopa Liitu ja ühise Euroopa kaubanduse lisandväärtust ning intensiivsemalt 
otsida dialoogi inimestega ja inimeste vahel, kasutades ära kohalikku tegevust, et ületada 
lõhe Euroopa Liidu ja kodanike vahel; rõhutab, et seda, kuidas kodanikud Euroopa 
projekti tajuvad, peavad kõigepealt määrama need, kellele on tehtud ülesandeks projekt 
riiklikul tasandil ellu viia; paneb suuri ootusi komisjoni valgele raamatule ning 
programmile "Kodanikud Euroopale";

4. arvab, et liikmesriigid, piirkonnad ja omavalitsused peavad oma kodanikuläheduse tõttu 
võtma osa Euroopa Liidu tulevikku käsitlevast arutelust ning andma oma panuse sellise 
Euroopa Liidu loomisel, mis suudaks kodanike probleeme tõhusamalt ja konkreetsemalt 
lahendada;

5. jagab komisjoni seisukohta, et uue kommunikatsioonistrateegia edu sõltub 
institutsioonide ja kõikide liikmesriikide valitsuste vahelisest vastastikusest koostööst; 
pakub komisjonile vastavalt oma 12. mai 2005. aasta otsusele ELi teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegia rakendamise kohta1 toetust;

6. peab siiski vajalikuks rõhutada, et tõhususe saavutamiseks peab 
kommunikatsioonistrateegia käima koos liidu tasandil sotsiaalselt, keskkonnaalaselt ja 
kultuuriliselt tasakaalustatud poliitika elluviimisega ning soovitab, et komisjon, nõukogu 
ja kõik liikmesriigid näitaksid kõigi oma sammude puhul liikumist suunas, mida soovivad 
kodanikud - nimelt Euroopa mudeli säilitamise suunas;

7. nõuab kommunikatsioonistrateegia tõhusaks rakendamiseks ühenduse teabeprogrammide 
(sh PRINCE) ja teiste Euroopa idee edendamisele pühendunud ühiskonnarühmade 
toetusprogrammide jaoks vastavate rahaliste vahendite eraldamist, lihtsustatud menetlusi 
ja lühemaid rahaliste vahendite eraldamise tähtaegu ka saabuval eelarveaastal; märgib, et 
uusimad Eurostati küsitlusandmed, mis näitavad inimeste langevat usaldust ELi ja tema 
institutsioonide ning nende rakendatava poliitika vastu, kinnitavad tungivat vajadust 
piisavalt rahastatud teabekampaaniate järele;

8. märgib, et põhiseaduse lepingu arutelu on ühtlasi ka arutelu Euroopa väärtuste 

  
1  Vastuvõetud dokumendid, P6_TA(2005)0183.
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mitmekesisuse ja identiteedi üle; on seisukohal, et ELi kultuuri- ja hariduspoliitilised 
programmid annavad olulise panuse Euroopa vaimsuse ülesehitamiseks ning Euroopa 
kultuuride säilitamiseks ja edasiarendamiseks; viitab sellega seoses adekvaatse eelarve 
tähtsusele kultuuri ja hariduse jaoks, eriti finantsperspektiivi raames;

9. soovitab, et komisjon koostaks ajakava, mis võimaldaks Euroopa projekti Euroopa 
valimiste ajal 2009. aastal kõigis liidu riikides samal päeval vastu võtta;

10. astub välja selle eest, et Euroopa Liidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia annaks 
tähtsa koha meetmetele, mida tuleb võtta ühelt poolt selleks, et muuta nõukogu arutelud 
läbipaistvamaks, et kodanikud saaksid aru, kuidas ja kes otsuseid vastu võtavad, ning 
teiselt poolt selleks, et muuta petitsiooniõigus toimivaks.
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