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ASIAN KÄSITTELY 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta nimitti kokouksessaan 
27. heinäkuuta 2004 valmistelijaksi Gérard Onestan. 

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksessaan 2. syyskuuta 2004. 

Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset äänin ... 
puolesta, ... vastaan ja ... tyhjä(ä) / yksimielisesti. 

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Jo Leinen (puheenjohtaja), ... 
(varapuheenjohtaja), ... (varapuheenjohtaja), Gérard Onesta (valmistelija), ..., ... (... puolesta), 
... (... puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti) ... ja ... . 
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PERUSTELUT 

Varainhoitovuosi 2005 on ensimmäinen vuosi, jolloin talousarvio kattaa 25 jäsenvaltiota koko 
vuoden ajan. Näin ollen on keskeisen tärkeää, että kaikilla politiikan aloilla pyritään 
huomattavassa määrin myötävaikuttamaan uusien jäsenvaltioiden nopeaan integrointiin ja 
niiden tutustuttamiseen Euroopan unionin toimintaan ja etenkin sen toimielinjärjestykseen ja 
päätösmekanismeihin. Lisäksi on huomioitava, että perustuslakiluonnos on hyväksytty 
hallitustenvälisessä konferenssissa (HVK) 18. kesäkuuta 2004. Tekstin lopullisen 
oikeudellisen ja kielellisen tarkistamisen jälkeen perustuslaki on esiteltävä ja selostettava 
jäsenvaltioiden kansalaisille etenkin yhä useammissa jäsenvaltioissa, joissa kansalaisia 
pyydetään ilmaisemaan kantansa kansanäänestyksessä. Myös komission helmikuussa 2004 
aloittama keskustelu vuoden 2006 jälkeisestä rahoituskehyksestä vaikuttaa 
talousarvioneuvottelujen kulkuun. 
 
Alustavassa talousarvioesityksessä maksumäärärahojen kokonaisenimmäismäärä 
vuodeksi 2005 on 114,2 miljardia euroa eli 1,08 prosenttia BKTL:sta. Sisäisten politiikkojen 
(rahoitusnäkymien otsake 3) enimmäismäärä nousee nominaalisesti 290 miljoonaa euroa eli 
3,3 prosenttia vuoden 2004 talousarvioon verrattuna. Huomattavia lisäyksiä vuoden 2004 
talousarvioon verrattuna voidaan löytää yhdessä valiokuntamme kannalta merkittävässä 
asiassa eli koulutuksessa ja kulttuurissa (37 miljoonan euron lisäys). Toimintoperusteisen 
talousarvioluokittelun mukaan katsottuna perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokuntaa kiinnostavat alamomentit ovat osastoissa 15 (koulutus ja kulttuuri), 16 (lehdistö ja 
viestintä) ja 25 (komission politiikkojen koordinointi ja oikeudellinen tuki). 
 
Vuonna 2005 on kaikin tavoin työskenneltävä sen hyväksi, että unionin kansalaiset 
ymmärtävät Euroopan unionin tulevien muodonmuutosten mukanaan tuomat asiat. Muuten 
syntyy riski, että viime vuosina mielipidekyselyissä ilmi tullut karsas suhtautuminen 
Euroopan unionia kohtaan syvenee. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunta keskittyy tämän vuoksi seuraaviin näkökohtiin: 
 
– tiedotustoimipisteet 
 
– Prince-ohjelma 
 
– Jean Monnet -toimi (Euroopan yhdentymiseen liittyvä opetus korkeakouluissa) 
 
– tuki valiokunnan alalla toimiville elimille ja etenkin seuraaville: College of Europe 

(15 02 01 02), Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti (15 02 01 03), Trierissä 
toimiva Eurooppaoikeuden akatemia (15 02 01 03), Maastrichtin julkishallinnollinen 
Eurooppa-instituutti (15 02 01 05), Notre Europe -säätiö, tuet Euroopan yhdentymisen 
aatetta edistäville järjestöille ja mietintäryhmille (15 06 01 03), tuki Jean Monnet -talolle 
ja Robert Schuman -talolle (15 06 01 06) 

 
– täysistuntojen ja muiden tärkeiden kokousten lähettäminen Internetin välityksellä ja 

tallentaminen. 
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Budjettikohtaa 16 05 01 (ks. alla) lukuun ottamatta neuvoston hyväksymässä 
talousarvioesityksessä ei ole muutettu komission alustavassa talousarvioesityksessä (ATE) 
esittämiä määriä. 
 
 
TIEDOTUSTOIMIPISTEET (16 05 01) 
 
Kuten edellä todettiin Euroopan perustuslakiluonnos on jaettava ja selitettävä kansalaisille 
varsinkin, kun otetaan huomioon aiheesta vähintäänkin 11 jäsenvaltiossa järjestettävät 
kansanäänestykset. Tiedotustoimipisteiden työn voimakas tukeminen on siis keskeisen 
tärkeää. Komission ATE:ssa momentille 16 05 01 esitetty määrä on 17,75 miljoonaa euroa, eli 
määrärahoja on lisätty 3,8 prosenttia. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan mielestä määrä on asianmukainen. Neuvoston talousarvioesityksessä esitetään 
kuitenkin, että palautetaan vuoden 2004 määrä eli 17,1 miljoonaa euroa. Tätä ei voida 
hyväksyä, kun otetaan huomioon vuonna 2005 hoidettavat tiedotustehtävät. 
 
 
PRINCE-OHJELMA, "KESKUSTELU EUROOPAN UNIONIN 
TULEVAISUUDESTA" (25 03 02) 
 
Prince-ohjelma on Euroopan kansalaisten tiedotusohjelma, jonka avulla pyritään tiedottamaan 
suurelle yleisölle Euroopan unionin tärkeimmistä poliittisista painopisteistä kuten eurosta tai 
laajentumisesta. ATE:ssa 2005 komissio on esittänyt 1,5 miljoonan euron summaa 
momentille 25 03 02, kun vuonna 2004 määrärahoja oli myönnetty 4,5 miljoonaa. Nyt kun 
unionin perustuslakiluonnos on esiteltävä kansalaisille, on entistä tärkeämpää edistää laajaa 
julkista keskustelua Euroopan tulevaisuudesta. Tarvetta lisää entisestään viimeksi käytyjen 
Euroopan parlamentin vaalien alhainen äänestysprosentti. On siis mahdotonta hyväksyä niin 
suurta leikkausta kuin komissio on esittänyt.  
 
Sen vuoksi perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta ehdottaa, että Prince-
ohjelman momentin 25 03 02 määrärahoja lisätään sen verran, että niillä saadaan taattua 
25 jäsenvaltion kansalaisille suunnattavat tiedotustoimet ja julkisen keskustelun 
edistämistoimet. Lisäyksen olisi oltava 3,5 miljoonaa euroa, ja kokonaismäärä olisi 
5 miljoonaa euroa. Määrärahoilla olisi turvattava perustuslakisopimusluonnoksen esittely, ja 
saatava mahdollisimman suuri osa Euroopan kansalaisista osallistumaan keskusteluun 
Euroopan unionin kehittämisestä tulevaisuudessa. On muistettava, että suuri osa kansalaisista 
joutuu ilmaisemaan kantansa asiaan kansanäänestyksissä. 
 
JEAN MONNET -TOIMI: EUROOPAN YHDENTYMISEEN LIITTYVÄ OPETUS 
KORKEAKOULUISSA (15 02 01 01) 
 
Viime vuosina professuurien perustamista Jean Monnet -toimessa on jouduttu hidastamaan 
väliaikaisesti, koska kaikki määrärahat on jonkin aikaa merkitty professuurien perustamiseen 
uusissa jäsenvaltioissa ja kolmansien maiden yliopistoissa. Suuntaviivat olivat silloin 
asianmukaiset, mutta ne eivät saa heikentää muiden tavoitteiden toteuttamista 
25 jäsenvaltiossa. 
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Jean Monnet -toimi on ainoa välitön Euroopan yhdentymisen aatteen levittämiseen liittyvä 
toimi korkeakoulutasolla. On muistettava, että yliopisto- ja tiedemaailma on merkittävä 
mielipidevaikuttaja keskusteltaessa unionin tulevaisuudesta. Myös Nizzan sopimukseen 
liitetyssä julistuksessa nro 23 mainitaan yliopisto- ja tiedemaailma yhtenä ensisijaisista 
keskustelukumppaneista tästä aiheesta käytävässä keskustelussa. 
 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mielestä on siis tarpeen lisätä 
alamomentin 15 02 01 01 määrärahoja 2 prosenttia samassa linjassa useimpien muiden 
momentille 15 02 01 kuuluvien budjettikohtien kanssa. Määrä olisi siis 3,876 miljoonaa 
euroa. 
 
YHTEISÖN AVUSTUKSET EUROOPAN YHDENTYMISEN AATETTA 
EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE 
 
Budjettikohdasta myönnettävät varat on tarkoitettu Euroopan edun mukaisten laitosten 
rahoittamiseen ja sellaisten järjestöjen tai hankkeiden rahoittamiseen, joiden tarkoituksena on 
edistää tutkimusta Euroopan yhdentymisestä. Osa näistä laitoksista on keskittynyt 
perustuslakiin liittyviin aiheisiin. 
 
Viime aikoihin saakka komission talousarviossa oli kahdenlaisia budjettikohtia. Osan A 
budjettikohdat kattoivat hallinnolliset menot ja osan B toimintamenot. Monien vuosien ajan 
avustukset näille järjestöille myönnettiin vuosittain ja parlamentin aloitteesta talousarvion 
osasta A ilman oikeusperustaa. Avustuksia myönnettiin luomalla erityisiä budjettikohtia 
(muun muassa Firenzen yliopistolliselle Eurooppa-instituutille) tai sitomalla tuki tietyissä 
budjettikohdissa nimeltä mainituille edunsaajille. Toimintoperusteisen budjetoinnin ja uuden 
varainhoitoasetuksen jälkeen hallinto- ja toimintamenojen erot poistettiin perinteisessä 
merkityksessä ja määrärahan sitominen estettiin. Komissio ehdotti useita ohjelmia, joilla 
nämä ilman oikeusperustaa olleet budjettikohdat katetaan. Ehdotukset tulivat voimaan juuri 
ennen kesäkuun Euroopan parlamentin vaaleja. Kaksi niistä sisältää liitteitä, joissa on lueteltu 
avustusten saajat, joille poikkeuksellisesti ja varainhoitoasetuksen vastaisesti saatettaisiin 
myöntää avustusta vuonna 2004 ja 2005 ilman, että komission on esitettävä ehdotuspyyntö. 
 
Osa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kiinnostuksen alaisista 
järjestöistä kuuluu Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan organisaatioiden sekä alan 
yksittäistoimien tukemiseksi 21. huhtikuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 791/2004 
(EUVL L 138, 30.4.2004) osaan 1 ja 3A: College of Europe (4,348 miljoonaa euroa), 
Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti (4,776 miljoonaa euroa), Trierissä toimiva 
Eurooppaoikeuden akatemia (1,581 miljoonaa euroa), Maastrichtin julkishallinnollinen 
Eurooppa-instituutti (0,839 miljoonaa euroa) (kaikki nämä: liite, toimi 1) sekä Jean Monnet 
-professuurit (liite, toimi 3A). On myös muutamia muita instituutteja, jotka kuuluvat tähän 
oikeusperustaan (Euroopan korkeakoulukeskus (European Inter-University Centre) – 
Eurooppalainen ihmisoikeuksia ja demokratisointia käsittelevä maisterikoulutusohjelma, 
erityisopetuksen eurooppalainen kehittämiskeskus ja Eurooppa-koulutuksen kansainvälinen 
keskus). Päätöksen sisältämä kokonaisrahoitus on 77 miljoonaa euroa kolmeksi vuodeksi, 
josta 58–65 prosenttia voidaan käyttää toimeen 1A. Tämä merkitsee 14,88–16,68 miljoonaa 
euroa vuodessa. Vuonna 2004 toimi 1A kattoi 14,151 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2005 on 
ehdotettu 16,116 miljoonaa euroa. On syytä pitää mielessä, että yhdenkin järjestön avustuksen 
lisääminen merkitsee lähes automaattisesti toisten järjestöjen rahoituksen vähenemistä 
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samassa (ala-)kategoriassa tai näiden järjestöjen rahoituksen vähenemistä vuoden 2006 
talousarviossa. 
 
Muut valiokuntaamme kiinnostavat järjestöt kuuluvat toimintaohjelmasta unionin aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseksi (kansalaisosallistuminen) 26. tammikuuta 2004 tehdyn 
päätöksen 100/2004 (EUVL L 30, 4.2.2004) alaan. Näitä ovat Notre Europe -säätiö 
(0,612 miljoonaa euroa eli 2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2004 talousarviossa), tuet 
Euroopan yhdentymisen aatetta edistäville järjestöille ja mietintäryhmille (2,405 miljoonaa 
euroa, ei lisäystä vuoteen 2004 verrattuna asteittaisen vähennyksen säännöstä johtuen), tuki 
Jean Monnet -talolle ja Robert Schuman -talolle (0,383 miljoonaa euroa, 2 prosentin lisäys 
vuoden 2004 talousarvioon verrattuna). Päätöksen taustalla on 72 miljoonan euron viitemäärä 
kolmeksi vuodeksi, ja siitä pitää rahoittaa useita järjestöjä. Sen on myös katettava mm. 
Euroopan sosiaalialan kansalaisjärjestöjen foorumi, ammattiliitot, pakolaisten eurooppalainen 
neuvosto ja ystävyyskaupunkitoiminta. Tässäkin on huomattava, että jollekin järjestölle 
ehdottava lisäys aiheuttaisi vahinkoa muille järjestöille tai vuoden 2006 talousarviolle. 
 
Komissio on vuoden 2005 ATE:ssa lisännyt hieman useimmille näistä elimistä osoitettuja 
määrärahoja (2 prosenttia eli inflaation puitteissa) – eli niille, joita asteittaista vähentämistä 
koskeva sääntö ei koske (varainhoitoasetuksen 113 artikla), kuten yksilöitiin 
päätöksissä 791/2004 ja 100/2004). Valiokuntamme panee tyytyväisenä merkille suuremman 
lisäyksen kahdelle elimelle eli European Collegelle (50 prosentin lisäys vuoteen 2004 
verrattuna) ja yliopistolliselle Eurooppa-instituutille (8,5 prosentin lisäys), jonka ansiosta 
näihin budjettikohtiin osoitetut määrärahat ovat linjassa sen kanssa, että huomioon otettavien 
hakijoiden ja opiskelijoiden määrä on kasvanut laajentumisen jälkeen. 
 
Valmistelija ei ehdota tässä vaiheessa millekään erityiselle järjestölle ATE:n yli meneviä 
lisäyksiä, koska kyseisten oikeusperustojen rahoitusvarat ovat rajalliset ja koska kyseeseen 
tulee useita valiokuntia. Valmistelija ottaa kuitenkin vastaan ehdotuksia muilta jäseniltä. 
 
TÄYSISTUNTOJEN JA MUIDEN TÄRKEIDEN KOKOUSTEN LÄHETTÄMINEN 
INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ JA TALLENTAMINEN 
 
Euroopan unionin toimielinten julkisten keskustelujen ja kokousten lähettämistä Internetin 
välityksellä on lisättävä edelleen. Parlamentin osalta lähetettyjen täysistuntojen tallentaminen 
erityiselle tallennusasemalle yhdessä kaikkien kielten tulkkauksen kanssa voisi olla 
kiinnostava vaihtoehto perinteiselle ns. sateenkaariversiolle. Puhemiehistöä pyydetäänkin 
toteuttamaan jatkotoimia tässä asiassa. 
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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy: 

1. katsoo, että ottaen huomioon poliittiset ja perustuslailliset muutokset, joihin Euroopan 
unionin on vuonna 2005 valmistauduttava, tiedotustoimipisteiden toimintaa on tuettava 
voimakkaasti; katsoo, että keskeisenä tehtävänä on tutustuttaa Euroopan unionin 
kansalaiset perustuslakiluonnokseen, jonka valtioiden ja hallitusten päämiehet 
hyväksyivät 18. kesäkuuta 2004; 

 
2. katsoo, että perustuslakia koskeva keskustelu Euroopan unionin tulevasta kehityksestä 

jatkuu ensi vuonna ottaen huomioon 25 jäsenvaltion unionin institutionaalinen rakenne ja 
unionin uusi rooli maailmassa; katsoo näin ollen, että Prince-ohjelmasta, joka tarjoaa 
tarvittavat resurssit näitä aiheita koskevan keskustelun edistämiseksi toimielinten 
ulkopuolella, tulee entistä tärkeämpi; 

 
3. katsoo, että perustuslakiluonnoksen valmistelua Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä 

valmistelukunnassa samoin kuin hallitustenvälisen konferenssin tapahtumia rikastutti 
yliopistomaailman edustajien ja mietintäryhmien mukanaolo; on sitä mieltä, että koska 
merkittävistä perustuslaillisista aiheista keskustellaan edelleen kaikkien jäsenvaltioiden 
toimielimissä ja tiedotusvälineissä etenkin perustuslaista järjestettävien 
kansanäänestysten edellä, on varmistettava riittävä rahoitus perustuslaillisiin asioihin 
erikoistuville korkeakoululaitoksille ja mietintäryhmille; 

 
4. pyytää puhemiehistöä ryhtymään lisätoimiin, jotta lähetetyt täysistunnot voidaan tallentaa 

erityiselle tallennusasemalle samoin kuin tulkkaus kaikilla kielillä vaihtoehtona 
perinteiselle ns. sateenkaariversiolle, ja tarpeen mukaan lisäämään tämän budjettikohdan 
määrärahoja parlamentin talousarviossa. 
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