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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että 16. kesäkuuta 2006 antamissaan päätelmissä Eurooppa-neuvosto 
totesi sitoutuneensa jatkamaan perustuslakisopimuksen ratifiointia, esitti kahta seuraavaa 
vuotta koskevan toimintasuunnitelman ja totesi, että Euroopan tulevaisuuteen liittyvää 
pohdinta-aikaa koskevan ensimmäisen arvioinnin perusteella "tiiviimpi vuoropuhelu 
kansalaisten kanssa edellyttää asianmukaisia keinoja ja sitoutumista",1

B. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti pyysi 14. kesäkuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa komissiota "mukauttamaan K-suunnitelmaansa pohdintavaiheen toista 
jaksoa varten ja varmistamaan riittävän rahoituksen suunnitelluille toimille",2

C. ottaa huomioon, että komissio ilmoitti ehdotuksessaan "Kansalaisten Eurooppa" 
-ohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi tukevansa sellaista toimintaa 
ja sellaisia instituutioita, jotka antavat kansalaisille mahdollisuuden toimia 
vuorovaikutuksessa ja osallistua yhä tiiviimmän Euroopan rakentamiseen sekä muodostaa 
eurooppalainen identiteetti,3

D. ottaa huomioon, että vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen hyväksymisen jälkeen 
alustavassa talousarvioesityksessä 2007 järjestetään tiettyjä perustuslakikeskusteluun 
liittyviä menoja uudelleen sisällyttämällä kolmeen lainsäädäntöohjelmaan (kansalaisten 
Eurooppa, kulttuuri 2007 ja elinikäinen oppiminen) pysyvä rahoitus useille yhteisön edun 
mukaisille elimille ja järjestöille,

1. muistuttaa, että tiedotus- ja koulutusohjelmat ovat asianmukaisia välineitä, joilla 
kansalaisille tiedotetaan paremmin ja heidät otetaan paremmin mukaan 
perustuslakisopimusta koskevaan keskusteluun, ja että ne ovat tärkeimpiä keinoja tukea 
perustuslakiin liittyvää toimintasuunnitelmaa, josta Eurooppa-neuvosto päätti 15.–
16. kesäkuuta 2006;

2. pahoittelee, että useat Euroopan kansalaiset eivät tällä hetkellä pidä Euroopan unionin 
yhdentymisen jatkumista mitenkään lupaavana; panee kuitenkin merkille, että samalla 
enemmistö useimpien jäsenvaltioiden kansalaisista toivoisi EU:lle ja sen toiminnalle 
avoimempaa ja tehokkaampaa perustuslaillista ratkaisua;

3. muistuttaa, että tiedotustoimilla on tyydyttävä vaikutus vain, jos yliopistot, säätiöt 
(mukaan luettuna poliittisten puolueiden säätiöt), alue- ja paikallisviranomaiset, 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat (erityisesti nuoriso- ja 
naisjärjestöt) osallistuvat niihin aktiivisesti, ja että tässä mielessä näille on osoitettava 
rahoitusta EU:n talousarviosta; katsoo siksi, että ATE:ssa budjettikohtaan "Prince –

  
1 Asiakirja 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 KOM(2005)0116.
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Keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta" sekä unionin tiedotustoimipisteille 
osoitetut määrärahat ovat riittämättömiä ja niitä on lisättävä runsaasti vuoden 2006 
määrärahoihin verrattuna ottaen huomioon meneillään olevan pohdinta- ja 
arviointijakson;

4. korostaa, että useat instituutit ja organisaatiot ovat osallistuneet merkittävällä tavalla 
Euroopan unionin tulevaisuudesta käytävän keskustelun tukemiseen; on siksi huolissaan 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hyväksymiseen johtaneen lainsäädäntömenettelyn 
yhteydessä ilmi tulleesta neuvoston aikomuksesta rajoittaa joidenkin yhteisön edun 
mukaisten instituuttien rakenteellinen tuki kolmeen vuoteen (2007–2009); haluaa 
päättäväisesti varmistaa näille tutkimus- ja koulutuselimille asianmukaisen pysyvän 
rahoituksen nykyisen pohdinta- ja arviointijakson jälkeenkin, koska on vakuuttunut, että 
niillä on tärkeä pysyvä rooli;

5. on ehdottomasti sitä mieltä, että komission kyseisten instituuttien varoihin ehdottama 
lisäys ei ole kaikissa tapauksissa riittävä niiden haasteellisiin tehtäviin nähden;

6. pitää tervetulleina neuvoston ja parlamentin viimeaikaisia ponnisteluja, joilla kansalaiset 
pyritään ottamaan paremmin mukaan toimielinten päivittäiseen työhön, erityisesti mitä 
tulee lainsäädännön avoimuuteen ja poliittiseen keskusteluun arkaluonteisista aiheista, 
kuten globalisaatio tai laajentuminen; aikoo kannustaa näitä toimia jatkossakin, ja 
kehottaa neuvostoa toimimaan samoin.


