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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että komissio ja Euroopan parlamentti ovat eurooppalaisen aatteen tukipilareita, ja 
odottaa komissiolta sen tähden vahvaa ja yhtenäistä sitoutumista perustuslain 
hyväksymiseen Euroopan unionille;

2. vaatii keskustelua Euroopan unionin tulevaisuudesta kansainvälisen geostrategian 
näkökulmasta, sillä se voi tarjota paremmat lähtökohdat päättää, millaisen unionin 
kansalaiset tulevaisuudessa haluavat;

3. viittaa tehokkaamman eurooppalaisen viestintästrategian suureen merkitykseen, sillä 
strategian avulla selitetään paremmin Euroopan unionia ja yhteisen eurooppalaisen 
toiminnan lisäarvoa ja pyritään voimakkaammin vuoropuheluun kansalaisten kanssa ja 
kesken hyödyntäen paikallista toimintaa keinona kuroa umpeen Euroopan unionin ja 
kansalaisten välinen kuilu; painottaa, että kansalaiset huomioivat Eurooppa-hankkeen 
ennen kaikkea kansallisten toimijoiden toiminnan perusteella; asettaa suuria odotuksia 
komission valkoiselle kirjalle ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalle;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien on osallistuttava keskusteluun Euroopan 
unionin tulevaisuudesta, sillä ne ovat lähinnä kansalaisia, sekä autettava Euroopan unionia 
kehittymään tehokkaammaksi kansalaisten ongelmien ratkaisemisessa;

5. jakaa komission näkemyksen siitä, että uuden viestintästrategian menestys riippuu 
toimielinten ja kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten yhteistyöstä; tarjoaa 12. toukokuuta 
2005 antamansa päätöslauselman1 hengessä komissiolle tukeaan Euroopan unionin 
tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamiseksi;

6. korostaa, että ollakseen tehokas viestintästrategia vaatii rinnalleen yhteiskunnallisesti sekä 
ympäristön ja kulttuurin kannalta tasapainoisia unionin tason toimintalinjoja, ja ehdottaa, 
että komissio, neuvosto ja kaikki jäsenvaltiot osoittavat kansalaisille suuntaavansa 
toimintaansa näiden haluamaan suuntaan eli Euroopan sosiaalisen mallin turvaamiseen;

7. vaatii asianmukaista taloudellista tukea, yksinkertaistettuja menettelyjä ja ripeämpää 
varojen myöntämistä unionin tiedotusohjelmille (muun muassa Prince) ja kansalaisille 
suunnatuille muille Eurooppa-aatetta tukeville ohjelmille myös tulevana 
varainhoitovuonna, jotta viestintästrategia voidaan toteuttaa tehokkaasti; katsoo Eurostatin 
uusimpien tutkimusten, joissa kansalaisten luottamuksen unionia ja sen toimielimiä 
kohtaan todetaan laskeneen, osoittavan, että hyvin tuettuja tiedotuskampanjoita tarvitaan 
pikaisesti;

8. toteaa, että keskustelu Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta on samalla 
keskustelu eurooppalaisesta arvojen moninaisuudesta ja identiteetistä; on sitä mieltä, että 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0183.
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Euroopan unionin kulttuuri- ja koulutuspoliittiset ohjelmat tukevat merkittävästi 
eurooppalaisen tietoisuuden rakentamista sekä eurooppalaisten kulttuurien säilyttämistä ja 
kehittämistä; painottaa siksi asianmukaisten kulttuuri- ja koulutusmäärärahojen 
merkitystä, myös rahoitusnäkymissä;

9. suosittaa, että komissio ottaisi käyttöön aikataulun, joka mahdollistaisi eurooppalaisen 
hankkeen hyväksymisen samana päivänä kaikissa unionimaissa Euroopan parlamentin 
vuoden 2009 vaalien yhteydessä;

10. suosittaa, että Euroopan unionin tiedotus- ja viestintästrategiassa asetetaan tärkeälle sijalle 
toimet yhtäältä neuvostossa käytyjen keskustelujen avoimuuden lisäämiseksi, jotta 
kansalaiset voivat ymmärtää, miten ja kenen toimesta päätökset tehdään, ja toisaalta 
vetoomusoikeuden tehostamiseksi.
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