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ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 6. syyskuuta 2005 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
265 artiklan neljännen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,

ottaa huomioon puheenjohtajansa 27. heinäkuuta 2005 työjärjestyksen 40 artiklan toisen kohdan 
nojalla tekemän päätöksen nimetä Franz Schausberger (Salzburgin osavaltion edustaja alueiden 
komiteassa, AT/PPE) ja Graham Tope (Suur-Lontoon yleishallintoviranomaisen edustajiston jäsen, 
UK/ALDE) asiaa käsittelevän lausunnon yleisesittelijöiksi,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten 29. lokakuuta 2004 
allekirjoittaman sopimuksen Euroopan perustuslaista (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 Add 1 rev. 1, 
CIG 87/04 Add 2 rev. 1),

ottaa huomioon 17. marraskuuta 2004 antamansa lausunnon (CdR 354/2003 fin1) aiheesta "Sopimus 
Euroopan perustuslaista",

ottaa huomioon 6. marraskuuta 2001 antamansa kansalaisläheisyyttä käsittelevän tiedonannon 
(CdR 436/2000 fin),

hyväksyi 12.–13. lokakuuta 2005 pitämässään 61. täysistunnossa (lokakuun 13. päivän 
kokouksessa) seuraavan lausunnon.

*

*          *

ALUEIDEN KOMITEAN KANTA JA SUOSITUKSET

a) Tausta

Alueiden komitea

1. katsoo, että rauhan, vapauden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan poliittisesti voimakasta 
ja demokraattista Euroopan unionia. Lisäksi eurooppalaista johtamista on lujitettava, ja 
toimielinten välillä on tehtävä tiivistä yhteistyötä EU-hankkeen elvyttämiseksi.

2. on huolissaan siitä, että liian pitkä harkinta-aika haittaa EU:n julkista kuvaa, ja kehottaa 
kaikkia toimielimiä edistämään EU:n integraation ja EU:n arvojen syvällisen merkityksen 
esiin tuomista ja elvyttämistä.

  
1
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3. pitää kuitenkin asianmukaisena, että käynnissä oleva harkinta-aika käytetään jäsenvaltioiden 
kansalaisten EU-näkemysten analysoimiseksi sekä Euroopan unionin perustavoitteiden, 
-arvojen ja -periaatteiden lujittamiseksi. Niitä ovat muun muassa solidaarisuus, tehokkuus, 
avoimuus sekä unionin kansalaisten tukeen pohjautuva yhteistyö.

4. muistuttaa perustuslakisopimukseen sisältyvään perusoikeuskirjaan kirjattujen unionin 
perusoikeuksien merkityksestä.

5. on sitä mieltä, että Euroopan unionin on otettava ja myös osoitettava ottavansa Ranskan ja 
Alankomaiden kansanäänestysten tulokset vakavasti. Komitea katsoo, että perustuslaki-
sopimuksen ratifiointiprosessin jatkaminen alkuperäistä aikataulua muuttamatta ja pohtimatta 
tilannetta vakavasti Euroopan tasolla olisi kielteinen signaali Euroopan unionin kansalaisille 
ja saattaisi johtaa sopimuksen hylkäämiseen myös muissa jäsenvaltioissa.

6. panee kuitenkin merkille, että sopimuksen hylkääminen Ranskan ja Alankomaiden 
kansanäänestyksissä johtui useista eri syistä, jotka eivät ehkä kaikissa tapauksissa olleet 
yhteydessä itse sopimukseen. Komitea pitää siis perustavan tärkeänä keskittää toimet ennen 
kaikkea keskustelun asiayhteyteen ja painottaa siinä sopimusta rahoitusnäkymistä. Komitea 
muistuttaa kuitenkin, että kymmenen jäsenvaltiota on jo ratifioinut sopimuksen valitsemansa 
menettelyn mukaisesti, ja näiden jäsenvaltioiden päätöksille on annettava yhtä suuri 
painoarvo kuin niiden maiden tuloksille, joissa äänestettiin perustuslakisopimusta vastaan.

7. toistaa olevansa vakuuttunut perustuslakisopimukseen liittyvistä edistysaskelista, sillä 
sopimus vahvuuksineen tehostaa ja yksinkertaistaa huomattavasti EU:n toimintaa ja lisää sen 
avoimuutta nykyisiin perussopimuksiin verrattuna, mikä takaa entistä paremman 
eurooppalaisen hallintotavan.

8. katsoo, että laajennettaessa keskustelua Euroopan unionin ja sen toimielinten tulevaisuudesta 
tulisi keskittyä niihin todellisiin ja mahdollisiin käytännön hyötyihin, joita unionin kansalaiset 
saavat unionin jäsenyydestä ja kansalaisuudesta.

9. pyytää, että unionin kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi EU-hankkeeseen EU:n 
toimielimet

• tekevät valmisteilla olevat päätökset aloilla, joilla unionin toimista kertyy todellista 
lisäarvoa EU:n kansalaisille

• ryhtyvät toimimaan huomattavasti entistä hajautetummin. Samalla on noudatettava ja 
edistettävä toissijaisuusperiaatetta, ja sitä olisi sovellettava myös paikallis- ja aluetasolla

• osoittavat aktiivisesti, että poliittinen unioni ei vähennä Euroopan kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta
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• todistavat, että unioni tarjoaa kansalaisilleen mahdollisuuden kehittää henkilökohtaista ja 
ammattiosaamistaan Euroopan tasolla

• aloittavat jatkuvan kaksisuuntaisen vuoropuhelun EU:n kansalaisten kanssa
• kehittävät avoimuuden lisäämisen kulttuuria erityisesti parantamalla neuvoston 

työskentelyn seurattavuutta, jotta kansalaiset voivat ymmärtää entistä paremmin EU:n 
päätöksentekoprosessia.

10. kehottaa noudattamaan kaikilla aloilla myös vastaisuudessa toissijaisuusperiaatetta sekä 
hyödyntämään alueellisten ja paikallisten elinten kansalaisläheisyyden tarjoamia etuja.

11. kehottaa jäsenvaltioita syventämään EU:n poliittista yhdentymistä, sillä se luo 
perusedellytykset laajentuneen unionin kehittämiselle. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä Euroopan unionin yhdentymisprosessin päämäärät, mahdolliset maantieteelliset 
rajat ja pitkän aikavälin tavoitteet. Samalla on huolehdittava siitä, että EU-jäsenyys merkitsee 
paikallisen ja alueellisen demokraattisen itsehallinnon kunnioittamista kunkin maan 
valtiosäännön puitteissa.

12. kehottaa jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason poliitikkoja kantamaan vastuun omaan 
toimivaltaansa kuuluvista asioista ja luopumaan yleisestä tavasta syyttää Brysseliä kaikesta. 
Komitea korostaa, että Euroopan unioni voi onnistua toiminnassaan vain, jos yhteisö-, 
jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason poliitikot jakavat toimivaltuudet asianmukaisesti ja 
myöntävät, että instituutioiden kunnioittaminen on menestyksen avain ja hyvän hallinnon 
ennakkoedellytys.

b) Keskustelun rakenne

Alueiden komitea

13. katsoo, että EU:n toimielinten on välttämättä käytävä keskustelua edustamiensa kansalaisten 
ja yhteisöjen kanssa ottamalla mallia avoimesta lähestymistavasta, jota sovellettiin 
perustuslakisopimuksen laatimisen yhteydessä. Perustuslakisopimuksen laatimista varten 
kutsuttiin kokoon valmistelukunta, jonka työskentelyyn osallistui jäsenvaltioiden 
parlamenttien, poliittisten puolueiden, paikallis- ja aluehallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten edustajia. Tässä keskustelussa kansalaisille on tehtävä selväksi 
Euroopan unionin poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen lisäarvo.

14. katsoo, että paikallis- ja aluehallinnon edustajana Euroopan unionissa alueiden komitean on 
osallistuttava aktiivisesti poliittisten ja institutionaalisten aloitteiden tekemiseen valtion- tai 
hallitusten päämiesten ilmoittamana harkinta-aikana. Komitea ehdottaa sen vuoksi 
suunnitelmaa2 todellisen hajautetun keskustelun käynnistämiseksi.

  
2

Ks. liite.
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15. kehottaa paikallis- ja aluehallintoa osallistumaan omia yhteisöjään koskevien kysymysten 
käsittelyyn Euroopan unionin tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa, tiedottamaan 
yhteisöilleen kyseisistä asioista sekä kertomaan nykyistä paremmin Euroopan yhdentymiseen 
liittyvistä prosesseista ja käytännön saavutuksista alue- ja paikallistasolle hajaannutetun 
tiedotuspolitiikan avulla. Koska on syytä olettaa, että pelkästään Euroopan tasolla käytävä 
keskustelu ei tavoita suurta yleisöä, tarvitaan jäsenvaltio- alue- ja paikallistasolla käytäviä 
järjestelmällisiä keskusteluja valtioiden välisiä elementtejä sisältävistä asioista. AK:n jäsenten 
on osallistuvat kyseisiin keskusteluihin ja niillä on oltava EU:n toimielinten tuki.

16. muistuttaa, että alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa on ominainen AK:lle, ja 
sitoutuu jäsentensä avustuksella ottamaan selvää alue- ja paikallisyhteisöjen näkemyksistä 
yhteisön politiikkojen ja toimielinten suhteen sekä välittämään EU:n toimielimille kyseistä 
tietoa myös poliittisten analyysien ja innovatiivisten ehdotusten avulla.

17. suosittaa, ettei viestintää rajoiteta yksittäisiin kampanjoihin eikä siinä keskitytä toimielinten 
toiminnan yksityiskohtiin. Sen vuoksi komitea kehottaa unionia kiinnittämään erityis-
huomiota tiedotukseen ja välittämään kansalaisille sellaista tietoa, josta on heille suoraa 
käytännön hyötyä ja joka auttaa heitä käyttämään EU:n tarjoamia mahdollisuuksia hyväkseen.

18. kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia kehittämään 
uusia ja luovia tapoja olla ruohonjuuritasolla yhteydessä kansalaisiin käyttämällä 
keskustelussa hyväksi uusia sähköisiä viestimiä (esim. "Eurooppa kuulee" -hanke Itävallassa 
ja Eurooppa-asioiden kansallinen foorumi Irlannissa). Lisäksi on varmistettava, että tietoa on 
saatavilla kansalaisten äidinkielellä eikä ainoastaan valikoiduilla EU:n kielillä. Lisäksi 
toimielimillä ja jäsenvaltioilla on vastuuta kansalaisille erityisesti tiedotusvälineissä
esitettävien, Euroopan unionia koskevien paikkaansa pitämättömien väitteiden oikaisemisesta.

19. toteaa, että alueellisilla ja paikallisilla tiedotusvälineillä, etenkin paikallislehdistöllä, on 
erittäin tärkeä rooli asiassa etenkin siksi, että ne kykenevät välittämään kansalaisille tietoa 
tavanomaisia ilmauksia käyttämällä ja paikallisella kielellä.

c) Pohdittavia kysymyksiä

Yleistä

Alueiden komitea

20. katsoo, että ne perustuslakisopimuksen määräykset, jotka koskevat unionin alueellista 
ulottuvuutta ja alue ja paikallisviranomaisten osallistumista sekä institutionaalisella tasolla 
AK:n välityksellä että yleisemmin, ovat tärkeä ja myönteinen edistysaskel.
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21. kehottaa EU:n toimielimiä tukemaan todellisen "subsidiariteetin kulttuurin" kehittämistä 
unionissa, jäsenvaltioissa ja alue- ja paikallisyhteisöissä sekä noudattamaan välittömästi 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteitta perustuslakisopimuksen mukaisesti. Näin 
kansalaisille voidaan yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla osoittaa, että unioni ryhtyy toimiin 
vain silloin, kun sen toimet tuovat selvää lisäarvoa ja kun tarkoituksena on parantaa 
lainsäädäntöä.

22. kehottaa kiinnittämään huomiota kansalaisläheisyyden periaatteen soveltamiseen EU:n 
politiikkojen ja lainsäädännön toteuttamisen yhteydessä, sillä se on näkyvä osoitus halusta 
ottaa käyttöön avoimuutta lisääviä menettelyjä välittömänä reaktiona kansalaisten esittämiin 
huoliin. Tässä yhteydessä esimerkiksi uusien oikeudellisten välineiden luomista rajatylittävän 
ja alueidenvälisen yhteistyön, mm. taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön, helpottamiseksi 
voitaisiin pitää selvänä merkkinä Euroopan unionin valmiudesta tulla lähemmäksi 
kansalaisiaan.

23. korostaa, että vaikka näiden asioiden sisällyttäminen perustuslakisopimukseen olisi 
toivottavaa, useat kyseisiin määräyksiin perustuvat toimenpiteet ja velvoitteet voidaan 
välittömästi integroida yhteisön toimintaan. Esimerkkinä mainittakoon vaikutusten arvioinnin 
laajentaminen siten, että se kattaa EU:n uuden lainsäädännön taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset alue- ja paikallisviranomaisiin.

24. on erityisen tyytyväinen niihin hyvää hallintotapaa koskeviin perustuslakisopimuksen 
artikloihin – komitea toivoo, että harkinta-aikana tehdään kaikki mahdollinen kyseisten 
artiklojen täytäntöönpanon turvaamiseksi –, joissa

• tunnustetaan alue- ja paikallisviranomaisten rooli EU:n hallinnossa

• parannetaan säädösehdotusten julkaisemista edeltävää kuulemismenettelyä

• kiinnitetään huomiota alue- ja paikallisviranomaisiin kohdistuvaan taloudelliseen ja 
hallinnolliseen taakkaan

• määritetään toissijaisuusperiaate entistä laajemmin – siten, että otetaan huomioon myös 
paikallis- ja aluehallinto

• tunnustetaan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden merkitys säilyttämisen 
arvoisena rikkautena, jota täydentää yhteistyön ja integraation perusperiaate

• vahvistetaan alueiden komitean asemaa erityisesti myöntämälle sille oikeus nostaa kanne 
unionin tuomioistuimessa oikeuksiensa turvaamiseksi sekä siinä tapauksessa, että 
toissijaisuusperiaatetta on loukattu

• viitataan (alue- ja paikallisviranomaisia) edustavien järjestöjen asemaan. 
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Ajankohtaisia keskustelunaiheita

Alueiden komitea

25. pitää olennaisen tärkeänä, että EU:lla on riittävästi resursseja sille annettujen tehtävien 
suorittamiseksi. Komitea toistaa tukevansa vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiä koskevaa 
komission ehdotusta. 

26. katsoo, että nyt on sopiva aika alkaa pohtia EU:n talousarvion rahoituspohjaa pitkällä 
aikavälillä sekä vahvistaa talousarvion demokraattista valvontaa Euroopan parlamentissa.

27. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että koheesiopolitiikassa EU:n on jo pitkään osoitettu tuovan 
todellista lisäarvoa. Näkyvä koheesiopolitiikka antaa kansalaisille mahdollisuuden arvioida 
päivittäin EU:n toiminnan myönteisiä käytännön tuloksia. Lisäksi koheesiopolitiikka 
muodostaa eurooppalaisen yhteisvastuun perustan ja näin ollen erottaa Euroopan sosiaalisen 
mallin muista kansainvälisen integraation malleista.

28. toistaa tukevansa kasvun ja työllisyyden kumppanuutta (Lissabonin strategia), sillä se 
muodostaa tasapainoisen lähestymistavan taloudellisten tavoitteiden, kestävän kehityksen 
sekä Euroopan sosiaalisen mallin nykyaikaistamisen ja edistämisen välillä.

29. katsoo, että Euroopan unionin kilpailukyvyn parantaminen edellyttää myös sitä, että unionin 
kansalaisille annetaan mahdollisuus kehittää kykyjään ja luovuuttaan myös jäsenvaltioiden 
rajojen ulkopuolella. Lisäksi komitea uskoo, että eurooppalaiset tiedostavat kulttuurisesti 
monimuotoisen unionin arvon paljon nykyistä selvemmin siinä vaiheessa, kun he kokevat 
elävänsä eurooppalaisessa ympäristössä. Jotta kilpailukykyä voidaan siis parantaa ja 
kansalaiset saadaan sitoutumaan Eurooppa-hankkeeseen, komitea pitää välttämättömänä, 
että EU helpottaa ihmisten vapaata liikkumista entisestään ja edistää liikkuvuutta Euroopan 
unionissa.

30. kannattaa EU:n kestävän kehityksen strategiaa ja painottaa erityisesti sitä, että ympäristön 
tilan parantamiseen tähtäävien yhteisön toimenpiteiden ja yhteisön rahoituksen tulisi olla 
liikkeellepanevana voimana jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla.

31. muistuttaa, että unionin kansalaisuus on luonteeltaan ainutlaatuinen identiteettitekijä, joka ei 
korvaa jäsenvaltioiden kansalaisuutta.

32. kehottaa lisäämään tuntuvasti unionin ja jäsenvaltioiden investointeja koulutukseen (myös 
elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin kaikille kansalaisille), tutkimukseen ja 
innovaatiotoimintaan sekä yhteistyötä kyseisillä aloilla, sillä se on paras tapa luoda uusia ja 
entistä parempia työpaikkoja EU:n kansalaille ja parantaa Euroopan kilpailukykyä 
maailmantaloudessa.
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33. on vakuuttunut siitä, että voidakseen kertoa kansalaisille entistä paremmin Eurooppa-
hankkeesta ja EU:n toimintalinjoista alue- ja paikallisviranomaisten olisi ryhdyttävä 
koulutuspoliittisiin toimenpiteisiin. Ne voisivat esimerkiksi järjestää kouluissa erityiskursseja 
ja sisällyttää kouluopetuksen, aikuisopetuksen ja opettajakoulutuksen opetussuunnitelmiin 
eurooppalaisen ulottuvuuden. 

34. on lisäksi vakuuttunut siitä, että alue- ja paikallisviranomaisten keskuuteen on levitettävä 
EU-myönteistä ajattelutapaa, sillä alue- ja paikallisviranomaiset ovat päivittäin tekemisissä 
lainsäädännön kanssa.

d) Arviointi

Alueiden komitea

35. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita kuuntelemaan kansalaisia, jotta ne voivat arvioida 
harkinta-aikana käytyjen keskustelujen tuloksia.

36. on tietoinen siitä, että harkinta-aikana keskustellaan useista erilaisista toimintasuunnitelmista. 
Komitea vastustaa kuitenkin perustuslakisopimuksen hylkäämistä Nizzan sopimuksen 
hyväksi ja kehottaa sopimaan lähestymistavasta perustuslakisopimuksen ratifioimiseksi 
vuoteen 2009 mennessä.

37. toivoo voivansa osallistua aktiivisesti perustuslakiprosessin elvyttämiseen ja tarjoaa
Euroopan parlamentille tukea parlamentin pyrkiessä varmistamaan kyseisen prosessin 
onnistumisen.

Bryssel 13. lokakuuta 2005

Alueiden komitean
puheenjohtaja

Peter Straub

Alueiden komitean
pääsihteeri

Gerhard Stahl

*

*          *
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LIITE

Ehdotus AK:n suunnitelmaksi hajautetun keskustelun järjestämiseksi harkinta-aikana

Perusteet

• Harkinta-ajan on muodostettava aktiivinen ja dynaaminen vuoropuhelun vaihe, jonka aikana EU:n 
toimielimet jalkautuvat kentälle edistääkseen jäsenneltyä, hajautettua ja laadukasta vuoropuhelua 
EU:sta ja kansalaisille keskeisimmistä aiheista.

• Keskustelua – joka perustuu kansalaisläheisyyden periaatteeseen – on käytävä Euroopan paikallis-
ja alueyhteisöissä eikä Brysselissä ja ennemminkin hallintotavasta kuin ratifiointiprosessin 
mekanismeista. Keskustelun aiheena ei tule olla perustuslaki sinänsä vaan EU:n 
tarkoituksenmukaisuus, lisäarvo, perusarvot ja politiikat.

• Paikallis- ja aluetason toimeenpano- ja edustuselimiltä vaaditaan institutionaalisella tasolla 
aloitteellista osallistumista, ja ne on otettava varauksetta mukaan EU:n tulevaisuutta koskevaan 
keskusteluun. Samalla niiden on tietysti huolehdittava velvollisuuksistaan kansalaisia kohtaan.

• Mahdollisia keskustelun aiheita ovat perustuslakisopimukseen sisältyvän peruskirjan mukaisten 
perusoikeuksien rooli ja merkitys, eurooppalainen sosiaalimalli, solidaarisuus, toissijaisuus ja 
suhteellisuus, yhtenäismarkkinat, kilpailukyky, talouskasvu ja työllisyys, ympäristö, kestävä 
kehitys, energiapolitiikka, palvelut ja niiden rahoittaminen, talous- ja rahaliiton taloudelliset 
näkökohdat, maailmanlaajuistumisen haasteet pk-yrityksille, EU:n kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet ja vapaudet sekä yhteenkuuluvuuden tunne, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, 
unionin laajentumisen ja integraation syventämisen punnitseminen keskenään sekä koulutus-, 
tutkimus- ja innovointipolitiikka. Lisäksi aiheet on mukautettava paikallis- ja aluetasolla 
vallitseviin todellisiin olosuhteisiin.

• AK pyrkii aloitteelliseen rooliin yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Euroopan 
parlamentin jäsenten ja alue- ja paikallistason vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden on 
toimittava rinta rinnan voidakseen vaikuttaa harkinta-aikana käytävään poliittiseen ja 
demokraattiseen keskusteluun.

• Jotta ehdotetut toimenpiteet voidaan toteuttaa tehokkaasti ja asianmukaisesti, AK toivoo, että sen 
käytettävissä olevia varoja lisättäisiin ja että vuoden 2006 alusta perustettaisiin uusi, asiaa 
koskeva budjettikohta.

Vuosiksi 2006–2009 suunnitellut toimet

• Kaikissa jäsenvaltioissa on tarkoitus luoda yhtä aikaa Eurooppa-foorumit, jotka ovat EU:ta sekä 
sen arvoja, tavoitteita ja rajoja koskevan tiedotuksen ja keskustelun avoimia kohtauspaikkoja:
• Ensimmäinen vaihe (lokakuu 2005 – maaliskuu 2006): paikallis- ja alueviranomaisten 

edustajien muodostamien aluekomiteoiden luominen. Kyseissä komiteoissa ovat edustettuina 
paikallis- ja alueviranomaiset, poliittiset puolueet, alueparlamentit ja kansanedustuslaitokset, 
paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet, kansalaisyhteiskunta sekä työmarkkina- ja 
koulutusalan toimijat. Komiteoiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten ja erityisesti nuorten 
tietoisuutta EU:n politiikoista sekä edistää niiden arvostusta.



- 9 -

CdR 250/2005 fin (en,fr→fi)MS,SH/IJ/kr,je

• Toinen vaihe (tammikuu 2006 – kesäkuu 2009): julkisten tapaamisten järjestäminen alueilla. 
Tapaamisiin osallistuvat AK:n ja Euroopan parlamentin jäsenet, ja niissä keskustellaan 
todetuista ongelmista.
• Määritellään kohderyhmät: paikallis- ja aluehallinto, tiedotusvälineet, opettajat, nuoret 

jne.
• Määritellään yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ja tiedotusvälineiden avulla 

kansalaisten vakavimpina pitämät ongelmat. Tätä tarkoitusta varten on kuunneltava 
kansalaisten julkisissa keskusteluissa esille tuomia ongelmia ja pelkoja.

• Luodaan AK:n jäsenten käyttöön valikoima viestintävälineitä.
• Huolehditaan paikallisille ja valtakunnallisille tiedotusvälineille suunnatusta 

tiedotustyöstä.
• Hyödynnetään sähköisiä keskustelufoorumeita ja luodaan virtuaalisia aluefoorumeita.
• Julkaistaan tiedotusmateriaalia.

• Kolmas vaihe (tammikuusta 2007 alkaen): paikallis- ja aluetasolla käytyjen keskusteluiden 
tulosten arviointi ja yhdistäminen kokonaisuudeksi.

• AK järjestää paikallis- ja aluetason tiedotusvälineiden vuosittaisia tapaamisia Brysselissä 
yhteistyössä EU:n muiden toimielinten kanssa ja Euroopan komission taloudellisella tuella. 
Ensimmäinen tapaaminen on tarkoitus pitää vuonna 2006.

• Laaditaan yhteistyössä kaupunkien, kuntien ja alueiden Brysselissä sijaitsevien edustustoimistojen 
sekä AK:n lehdistöyksikön kanssa tutkimus tiedotustoiminnasta ja yhteyksistä paikallisiin ja 
alueellisiin viestimiin. Kyseinen aihe voisi toimia OPEN DAYS 2006 -tapahtuman punaisena 
lankana.

• Laaditaan tiedotuslehtinen, jossa käsitellään EU:n toiminnan lisäarvoa ja sen merkitystä 
kansalaisten kannalta. Kyseistä lehtistä jaettaisiin laajasti ja sitä esittelisivät AK:n jäsenet. Kyse 
on uudenlaisesta julkaisusta, joka on valaiseva, helppolukuinen ja ymmärrettävä ja joka näin ollen 
herättää kansalaisten kiinnostuksen.

• Käynnistetään tiedostamiskampanja, joka kohdistetaan erityisesti nuoriin, sillä he ovat 
tulevaisuudessa päätöksiä tekeviä Euroopan kansalaisia ja äänestävät ensimmäistä kertaa vuonna 
2009.

_____________


