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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Ülemkogu väljendas oma 2006. aasta 16. juuni järeldustes 
pühendumust põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi edukale jätkumisele, esitas 
tegevuskava järgmiseks kaheks aastaks ning teatas, et see tulenes vahehinnangust 
järelemõtlemisajale Euroopa tuleviku üle, et „tugevdatud dialoog kodanikega nõuab 
piisavaid vahendeid ja pühendumust”1;

B. arvestades, et Euroopa Parlament palus oma 2006. aasta 14. juuni resolutsioonis 
komisjonil „kohandada plaani D järelemõtlemisperioodi teise osaga ja pakkuda 
kavandatud tegevuste katteks piisavaid rahalisi vahendeid”2;

C. arvestades, et komisjon teatas oma ettepanekus võtta vastu programm „Kodanikud 
Euroopale”, et edendada aktiivset Euroopa kodakondsust, et toetab tegevusi ja asutusi, 
mis annavad „kodanikele võimaluse koos tegutseda ja osaleda lähemalseisva Euroopa 
ülesehitamisel ning kujundada välja Euroopa identiteet”3;

D. arvestades, et tulenevalt eelarveraamistiku vastuvõtmisest aastateks 2007–2013 toob 
2007. aasta esialgne eelarveprojekt kaasa põhiseaduse aruteluga seotud kulude 
ümberkorraldamise, integreerides mitme Euroopa huvides töötava asutuse ja 
organisatsiooni püsirahastamise kolmeks õigusloomega seotud programmiks 
(„Kodanikud Euroopale”, „Kultuur 2007” ja „Elukestev õpe”),

1. tuletab meelde, et kommunikatsiooni- ja haridusprogrammid on eelistatud vahendid 
kodanike paremaks teavitamiseks ja nende kaasamiseks põhiseaduse lepinguga seotud 
arutellu ning et need on peamised abinõud tagamaks toetust 2006. aasta 15.–16. juuni 
Euroopa Ülemkogu poolt kindlaks määratud põhiseaduse tegevuskavale;

2. avaldab kahetsust, et paljud Euroopa kodanikud ei pea praegu Euroopa Liidu edasist 
integratsiooni paljutõotavaks; märgib siiski, et samal ajal tervitaks enamik kodanikke 
enamikes liikmesriikides läbipaistvamat ja tõhusamat ELi põhiseaduslikku korda ning 
poliitikat;

3. kordab, et kommunikatsioon saab toimida rahuldavalt vaid juhul, kui akadeemiline 
maailm, sihtasutused (kaasa arvatud poliitiliste parteide omad), piirkondlikud ja 
kohalikud võimud, sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskond (iseäranis noorte- ja 
naisorganisatsioonid) aitavad neile aktiivselt kaasa ning et nad vajavad ELi eelarvest 
rahalisi vahendeid kõnealuste ülesannete täideviimiseks; on seega seisukohal, et 2007. 
aasta esialgses eelarveprojektis programmi PRINCE „Arutelu Euroopa tuleviku üle” 
jaoks ning Euroopa Liidu teabepunktide jaoks välja pakutud summad on ebapiisavad ning 
neid tuleb ulatuslikult suurendada (võrreldes 2006. aasta kuludega) pidades silmas 

  
1 Dokument 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 KOM(2005)0116.
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käimasolevat järelemõtlemis- ja analüüsimisaega.

4. rõhutab, et mitmed instituudid ja organisatsioonid on andnud silmapaistvat toetust 
aruteluks Euroopa tuleviku üle; on seetõttu mures nõukogu kavatsuse pärast – nagu näitas 
õigusloomega seotud menetlus, mis viis programmi „Kodanikud Euroopale” 
vastuvõtmiseni – piirata struktuuriabi osadele Euroopa huvides töötavatele instituutidele 
kolme aastaga (2007–2009); on kindlalt otsustanud tagada piisava püsirahastamise 
kõnealustele uurimis- ja haridusrühmadele ka pärast praegust järelemõtlemis- ja 
analüüsimisaega, kuna on veendunud, et nimetatud rühmadel on püsiva loomuga olulisi 
ülesandeid;

5. väidab kindlalt, et komisjoni välja pakutud kõnealustele instituutidele ettenähtud 
vahendite suurendamine ei ole kõigil juhtudel piisav, et lahendada nende ees olevaid 
väljakutseid pakkuvaid ülesandeid;

6. tervitab nõukogu ja oma hiljutisi jõupingutusi kaasata kodanikke rohkem oma 
igapäevatöösse, eelkõige mis puudutab õigusloome läbipaistvust ning poliitilist arutelu 
sellistel tundlikel teemadel nagu globaliseerumine ja laienemine; kohustub kõnealuseid 
tegevusi täiendavalt kiirendama ning kutsub nõukogu üles samuti vastavalt talitama.


