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EHDOTUKSET

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

A. katsoo, että kielteinen tulos kahden perustajajäsenvaltion kansanäänestyksissä Euroopan 
perustuslakisopimuksesta osoittaa, että perustuslaillisista kysymyksistä tarvitaan jatkuvaa 
poliittista vuoropuhelua ja tiedotusta, 

B. katsoo, että Euroopan parlamentilla, joka on kaikkein avoimin ja ainoa välittömillä 
vaaleilla valittu yhteisön toimielin, on nyt erityinen vastuu perustuslakisopimuksen 
ratifiointiprosessin jatkamisesta ja kesäkuussa 2004 Brysselissä kokoontuneessa 
hallitustenvälisessä konferenssissa saavutettujen kompromissien esittämisestä 
puolueettomasti,

C. katsoo, että tuumaustauko on syytä hyödyntää etsimällä vaihtoehtoja, joilla voidaan 
turvata yhteiset tavoitteet omaavan vahvan Euroopan unionin poliittinen kehitys,

D. toteaa painottaneensa 13. huhtikuuta 2005 vuoden 2006 talousarviosta ja komission 
kertomuksesta vuosittaisesta toimintastrategiasta antamassaan päätöslauselmassa vuoden 
2006 talousarvion tärkeää merkitystä toimien jatkuvuuden turvaajana ja siltana 
monivuotiseen ohjelmointiin vuoden 2006 jälkeen1, 

1. aikoo lisätä omia varoja ja muita rahoitusvälineitä Eurooppa-asioiden aseman 
vahvistamiseksi tiedotusvälineiden raportoinnissa niin, että otetaan asianmukaisesti 
huomioon kustannustehokkuus ja asiasta kiinnostuneiden kansalaisten todennäköinen 
lukumäärä ja käsitellään perustuslakiasioiden lisäksi myös muita yhteisön tasolla 
päätettäviä kansalaisia kiinnostavia asioita; lupaa tehostaa omien toimiensa seurattavuutta 
siten, että istuntojaksojen lisäksi myös valiokuntien toimintaa ja kuulemistilaisuuksia 
voisi seurata  audiovisuaalisten viestimien välityksellä;

2. tukee jatkossakin Euroopan perustuslakiasioiden parissa toimivia akateemisia tahoja ja 
ajatushautomoita (think tank), mutta pyytää komissiota keskittymään voimakkaammin 
toimiin, jotka on suunnattu maallikoille ja mielipidejohtajille;

3. tukee komission ohjelmia ja tiedotuskampanjoita, jotka liittyvät Euroopan tulevaisuudesta 
käytävään keskusteluun, ja korostaa, että niistä aiheutuvat menot ovat pisara meressä 
verrattuna moniin muihin unionin toimiin;  katsoo siksi, että joillekin näistä ohjelmista 
ehdotetut määrärahat ovat liian pieniä, jotta voitaisiin tarjota 450 miljoonalle unionin 
kansalaiselle tehokasta tiedotusta siitä, mistä unionin perustuslaillisessa kehityksessä on 
kyse;

4. korostaa, että lähinnä pienet Eurooppa-asioissa toimivat koulutus- ja kulttuurikeskukset 
ovat arvokas voimavara unionin toimielimille ja laajemmallekin yleisölle; vakuuttaa niille 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2005)0126, D-kohta.
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aikovansa pitää määrärahat nykytasolla ja harkitsevansa rahoituksen lisäämistä Euroopan 
tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeissä asioissa.


