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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 
käsittelevää väliaikaista valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

Otsake 3: unionin kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 

1. katsoo, että perustuslaista tehdyn sopimuksen tullessa voimaan yhteisön toimielinten ja 
kansalaisten välille syntyy välitön yhteys, jonka on perustuttava avoimuuteen ja 
luottamukseen; katsoo, että tässä yhteydessä korkealuokkainen eurooppalainen 
tiedotuspolitiikka on keskeinen elementti perustuslakiin liittyvien poliittisten haasteiden 
hallinnassa tulevina vuosina; katsoo, että jäsenvaltioiden määrän kasvaessa 
tiedotustoimien määrärahoja on lisättävä nykyisestä, jotta Euroopan yhdentymisen edut 
kansalaisille ja taloudelle voidaan edelleen osoittaa riittävän selvästi; 

2. korostaa, että perustuslaista tehdyn sopimuksen tulleessa voimaan yhteisössä on avattava 
uusi viestintä- ja tiedotustoiminnan ulottuvuus; kehottaa komissiota suunnittelemaan 
rahoitusnäkymien otsakkeeseen 3 uuden ohjelman, jolla tuetaan nimenomaan painettuja ja 
sähköisiä viestimiä, jotka ottavat tehtäväkseen luoda kattavan eurooppalaisen poliittisen 
tiedotuksen alueen; 

3. painottaa, että eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat tärkeimpiä välineitä pyrittäessä 
muodostamaan eurooppalaista poliittista tahtoa ja luomaan eurooppalaista yhteishenkeä; 
vaatii siksi antamaan niiden käyttöön toimivat työvälineet, kuten poliittiset säätiöt, joiden 
tehtävänä on oltava eurooppalaisiin kysymyksiin keskittyvä poliittinen koulutus ja 
Euroopan laajuinen yhteistyö; 

4. pitää myönteisenä, että komissio on asettanut uuden otsakkeen "unionin kansalaisuus, 
vapaus, turvallisuus ja oikeus" korkealle tärkeysjärjestyksessä, ja vaatii, että kaikille 
otsakkeeseen kuuluville tiedotuspolitiikan toimille on myönnettävä määrärahat, jotka ovat 
aikaisemmista ja tulevista laajentumisista sekä perustuslaista tehdyn sopimuksen 
ratifioinnista aiheutuvien kattavien tehtävien mukaiset; 

5. panee merkille, että useat jäsenvaltiot ovat jo ilmoittaneet aikomuksestaan tehdä tiivistä 
yhteistyötä komission kanssa Prince-ohjelman ja sitä seuraavien toimien toteutuksen 
yhteydessä; katsoo kuitenkin, että monissa tapauksissa ainoastaan yhteisön toimielimet 
pystyvät turvaamaan tarvittavan tiedotusohjelmien johdonmukaisuuden suhteessa 
jäsenvaltioihin, kansalaisjärjestöihin ja muihin kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, ja siksi 
niillä on oltava käytössään tarvittavat määrärahat; 

6. palauttaa mieliin, että tutkimuksen, koulutuksen ja tiedotusvälineiden alalla yhteisen 
eurooppalaisen edun ja eurooppalaisen demokratian rakentamisen hyväksi toimivien 
laitosten tukeminen on ulotettava myös uusiin jäsenvaltioihin, jolloin on suunniteltava 
tehokkaan toiminnan kannalta riittävät resurssit; 
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7. toteaa, että perustuslaista tehdyssä sopimuksessa monivuotinen rahoituskehys otetaan 
käyttöön oikeudellisena käsitteenä, että rahoituskehys vahvistetaan eurooppalailla, jolloin 
tarvitaan Euroopan parlamentin puoltava lausunto, ja että vuosien 2007–2013 rahoituksen 
suunnittelun tulokset vaikuttavat olennaisesti rahoituskehykseen. 
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