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EHDOTUKSET

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

Strategia kokonaisuudessaan

1. pitää myönteisenä sitä, että parlamentti on ensimmäistä kertaa pyydetty keskustelemaan 
unionin tiedotus- ja viestintästrategiasta, ennen kuin komissio esittelee sen, ja siten 
parlamentilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa strategian lopulliseen sisältöön eikä 
ainoastaan reagoida siihen; pitää tätä erittäin positiivisena askeleena vastuunsa 
syvenemisessä komission toimien demokraattisen valvonnan alalla;

2. toivoo, että täysistunnossa järjestetään komission esittämästä strategiasta ja kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan mietinnöstä laaja yhdistetty keskustelu, johon myös neuvoston 
pitäisi osallistua;

3. katsoo, että tämän keskustelun johdosta kolme toimielintä voivat antaa yhteisen 
julkilausuman yhteisen tiedotustoiminnan suuntaviivoista ottaen samalla huomioon 
kunkin toimielimen toimivallan ja niiden oikeuden kehittää omia tiedotustoimintojaan;

4. katsoo, että vuotuista keskustelua strategian toteuttamisesta ja yhteistä julkilausumaa 
tarvitaan, jotta toimielinten kehittämien toimintojen vaikutuksia voidaan arvioida ja 
tarvittaessa kohdentaa toimintoja uudelleen;

Perustuslaista tehty sopimus

5. korostaa, että perustuslaista tehtyä sopimusta koskevan tiedotus- ja viestintäkampanjan 
olisi lähitulevaisuudessa oltava unionin tiedotus- ja viestintästrategian keskeinen 
painopistealue;

6. katsoo, että tätä painopistettä olisi tarkasteltava seuraavista kahdesta näkökulmasta:

– unionin toimielimillä on velvollisuus tiedottaa kansalaisille selkeästi ja 
puolueettomasti perustuslaista tehdyn sopimuksen sisällöstä ja niiden muutosten 
merkityksestä, jotka tällä sopimuksella tehdään nykyisiin perussopimuksiin nähden,

– lisäksi toimielimillä on poliittinen vastuu tukea perustuslaista tehdyn sopimuksen 
ratifiointia toimien aina yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa ja ottaen 
huomioon asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön;

7. korostaa seuraavien seikkojen erityistä merkitystä perustuslaista tehdyn sopimuksen 
sisällöstä tiedottamisen yhteydessä:

– sellaisten erityisten toimittajille tarkoitettujen perustuslakisopimusta koskevien 
seminaarien järjestäminen sekä jäsenvaltioissa että myös Brysselissä, joiden 
tarkoituksena on välittää selvästi ja puolueettomasti sopimuksen sisältö sekä korjata 
mahdollista väärää tietoa perustuslakisopimuksen sisällöstä,
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– tarve kehittää erityisiä toimia akateemista maailmaa varten erityisesti keskittymällä 
Euroopan perustuslaillisia kysymyksiä käsittelevään Jean Monnet-toimintaohjelmaan, 
järjestämällä perustuslakisopimusta käsitteleviä akateemisia seminaareja, auttamalla 
muotoilemaan akateemisten ohjelmien sisältöä ja tukemalla tutkimuksia tai julkaisuja 
Euroopan perustuslaillisista kysymyksistä,

– uuden teknologian käytön edistäminen paremmin, erityisesti mahdollisuus lukea 
perustuslakisopimuksen teksti ja sen sisältöä koskevia selityksiä Internetissä sekä 
Internet- ja puhelinpalvelut, joissa annetaan vastauksia kysymyksiin 
perustuslakisopimuksen sisällöstä;

8. korostaa, että Prince-toimintaohjelmassa käytettävissä olevat varat olisi keskitettävä 
perustuslaista tehtyä sopimusta koskevan julkisen keskustelun tukemiseen kaikissa 
jäsenvaltioissa käynnissä olevien ratifiointikampanjoiden vuoksi, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joissa järjestetään kansanäänestys;

9. pitää näin ollen toivottavana, että parlamentti ja komissio toimivat mahdollisimman 
tiiviisti yhdessä ja allekirjoittavat yhteisymmärryspöytäkirjat kaikkien halukkaiden 
jäsenvaltioiden kanssa; uskoo, että parlamentin olisi osallistuttava kaikkiin komission 
toteuttamiin aloitteisiin kansallisella tasolla yhteistyössä kunkin jäsenvaltion hallituksen 
kanssa;

10. korostaa, että on tarpeen ottaa aina mahdollisuuksien mukaan myös kansalliset parlamentit 
mukaan näihin aloitteisiin;

11. muistuttaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tärkeästä roolista ratifiointia koskevissa 
keskusteluissa ja tarpeesta antaa käyttöön riittävästi tukea, jotta tällaisilla järjestöillä on 
mahdollisuus tuoda jäsenensä mukaan näihin keskusteluihin koko EU:ssa ja jotta siten 
voidaan tukea kansalaisten aktiivista osallistumista ratifiointia koskevaan keskusteluun.


	559520fi.doc

