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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa põhiseaduse lepingu referendumite negatiivseid tulemused kahes 
asutajaliikmesriigis näitasid jätkuvat vajadust poliitiliseks aruteluks ja harivaks teabeks 
põhiseaduse valdkonnas;

B. arvestades, et Euroopa Parlament kui kõige avatum ja ainus otsevalitud Euroopa 
institutsioon kannab nüüd erilist vastutust põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi 
jätkumise ja 2004. aasta juunis Brüsseli valitsustevahelisel konverentsil saavutatud 
väärtuslike kompromisside objektiivse kajastamise eest;

C. arvestades, et pausi järelemõtlemiseks tuleks kasutada alternatiivide otsimiseks, kuidas 
tagada samu eesmärke jagava tugeva Euroopa Liidu poliitiline areng;

D. arvestades, et parlament on rõhutanud oma 13. märtsi 2005. aasta resolutsioonis, mis 
käsitleb 2006. aasta eelarvet, ning Euroopa Komisjoni poliitilise strateegia aastaaruandes, 
et 2006. aasta eelarvel on oluline roll "meetmete pidevuse tagamisel ja ühenduslülina 
toimimisel mitmeaastase programmi jaoks pärast 2006. aastat"1, 

1. kavatseb suurendada omavahendeid, samuti teisi rahastamisvahendeid, et parandada 
Euroopa sündmuste meediakajastust, arvestades kulutasuvust ja huvitatud kodanikke 
arvatavat hulka, kajastada tuleks mitte üksnes põhiseaduse avalikku arutelu, vaid samuti 
teisi Euroopa tasandil otsustatavaid küsimusi, mis kodanikke otseselt huvitavad;  
kohustub parandama audiovisuaalset ligipääsetavust oma tegevustele väljaspool 
osaistungjärke, kaasates selleks komisjone ja kuulamisi;

2. toetab jätkuvalt akadeemilisi asutusi ja ajutruste, kes töötavad Euroopa põhiseaduse 
valdkonnas, kuid palub komisjonil pöörata suuremat tähelepanu tegevustele, mis on 
otseselt suunatud mittespetsialistidele ja arvamusliidritele; 

3. toetab komisjoni programme ja teabekampaaniaid Euroopa tuleviku arutelu raames ja 
rõhutab, et sellistele programmidele kulutatud rahalised vahendid on üliväikesed, 
võrreldes paljude teiste ELi tegevustega; seetõttu on osade programmide jaoks 
väljapakutud summad ebapiisavad 450 miljoni Euroopa kodaniku tõhusaks teavitamiseks 
liidu põhiseadusliku arengu põhiaspektidest;

4. rõhutab, et enamasti moodustavad Euroopa huvide valdkonnas töötavad väikesed 
haridus- ja kultuurikeskused väärtusliku ressursi Euroopa institutsioonidele ja laiemale 
üldsusele; kinnitab neile oma kindlat kavatsust säilitada praegune kulude tase ja kaaluda 
rahaliste eraldiste suurendamist juhtudel, mis on eriliselt huvipakkuvad Euroopa tuleviku 
jaoks.

  
1 Nimetatud kuupäeva "Vastuvõetud tekstid", P6_TA-PROV(2005)0126, lõige D.
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