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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon kutsub vastutavat laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja 
eelarvevahendite (2007–2013) ajutist komisjoni üles lisama oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmisi ettepanekuid:

Rubriik 3: Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus

1. on arvamusel, et Euroopa põhiseaduse lepingu jõustumisega luuakse Euroopa 
institutsioonide ja kodanike vahele otsene suhe, mis peab põhinema läbipaistvusel ja 
usaldusel; siinkohal on kõrgeima kvaliteediga Euroopa teabepoliitika oluline element 
järgmiste aastate põhiseadusega seotud poliitilistele väljakutsetele vastamiseks; pidades 
silmas liikmesriikide kasvavat arvu, tuleb teavitusmeetmete praegust taset rahaliselt tõsta, 
kui soovime Euroopa ühinemise eeliseid kodanikele ja majandusele ka edaspidi piisavalt 
näidata;

2. rõhutab, et põhiseaduse jõustumisega tuleb avada Euroopa tasandil uus 
kommunikatsiooni- ja teavitamistegevuse mõõde; kutsub Euroopa Komisjoni üles lisama 
finantsperspektiivide rubriiki 3 uue programmi, et edendada sihipäraselt trüki- ja 
elektroonilist meediat, kes võtavad endale ülesande luua kattev Euroopa poliitilise 
teavitamise ala;

3. rõhutab, et Euroopa poliitilised parteid moodustavad ühe tähtsaima vahendi Euroopa 
poliitilise tahte kujundamisel ja Euroopa ühistunde loomisel; nõuab seepärast nende 
varustamist tõhusate töövahenditega, nagu näiteks poliitiliste sihtasutustega, kelle 
ülesanded peaksid olema Euroopa küsimusi puudutav poliitiline haridus ja üleeuroopaline 
koostöö;

4. tervitab asjaolu, et Euroopa Komisjoni omistas uuele rubriigile "kodakondsus, vabadus, 
turvalisus ja õigus" väga kõrge prioriteedi, ja nõuab kindlalt, et kõikidele seal 
sisalduvatele teabepoliitika meetmetele tuleb kindlustada piisavalt vahendeid tulemaks 
toime kõikehõlmavate ülesannetega, mis on tekkinud möödunud ja tekivad tulevaste 
laienemiste käigus ning põhiseaduse lepingu ratifitseerimise raames;

5. võtab heameelega teadmiseks, et paljud liikmesriigid on juba teatanud kavatsusest teha 
PRINCE-programmi ja sellele järgnevate meetmete rakendamisel Euroopa Komisjoniga 
tihedat koostööd; on siiski arvamusel, et paljudel juhtudel võivad ainult Euroopa 
institutsioonid tagada teabeprogrammide vajaliku sidususe liikmesriikide, valitsusväliste 
organisatsioonide ja teiste kodanikuühiskonna ühenduste suhtes, milleks tuleb anda nende 
käsutusse vastavad vahendid;

6. tuletab meelde, et toetust asutustele, mis pühenduvad teadusuuringute, koolituse ja 
meedia valdkonnas Euroopa üldhuvile ja Euroopa demokraatia ülesehitamisele, tuleb 
laiendada uutele liikmesriikidele, kusjuures tuleb näha ette tõhusaks tööks vajalikud 
piisavad vahendid;
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7. osutab sellele, et põhiseadusega tuuakse õigusmõistena sisse mitmeaastase 
finantsraamistiku mõiste ja et see finantsraamistik võetakse vastu Euroopa seaduse 
vormis, kusjuures on vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek, ning et aastate 2007–2013 
finantskavandamise tulemused avaldavad finantsraamistiku kujunemisele olulist mõju.


