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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et 21. ja 22. juunil 2007. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumisel otsustati kokku kutsuda valitsustevaheline konverents, mille ülesandeks on 
koostada muutmisleping vastavalt Euroopa Ülemkogu esitatud suunistele;

B. arvestades, et Euroopa Parlament rõhutas oma 7. juuni 2007. aasta resolutsioonis 
Euroopa Liidu põhiseadusliku protsessi tegevuskava kohta, et „kodanike osalemise 
suurendamine Euroopa Liidu poliitilises elus” ja „kodanikuühiskonna korraldus” on 
Euroopa Liidu edasise arengu juhtpõhimõtted1; 

C. arvestades, et „Kodanike Euroopa” programmi eesmärkideks on edendada 
kodanikuaktiivsust, toetada tegevusi ja asutusi, mis annavad kodanikele võimaluse koos 
tegutseda ning osaleda üha tihedamalt kokku kasvava Euroopa ehitamisel, ja kujundada 
Euroopa identiteet2,

1. tuletab meelde, et teabevahetus ja haridusprogrammid on äärmiselt tähtsad Euroopa 
kodanike huvi kasvatamiseks Euroopa Liidu poliitilise süsteemi vastu ja selles osalemise 
suurendamiseks ning et eelseisval valitsustevahelisel konverentsil tõenäoliselt vastu 
võetav muutmisleping eeldab paljude tegevuste keskendumist Euroopa kodanikega 
suhtlemisele, et selgitada institutsioonilisi ning poliitilisi eeliseid, mida nimetatud 
lepinguga loodetakse saavutada; 

2. kordab, et kommunikatsioonimeetmed ja teabeprogrammid sõltuvad jätkusuutliku 
rahalise toetusega institutsioonilisest struktuurist, mis kataks valitud teadusasutuste, 
sihtasutuste (sh erakondade sihtasutuste), tööturu osapoolte ning teiste 
kodanikuühiskonna osade tegevuskulud;

3. märgib, et kuigi 2008. aasta esialgse eelarveprojekti üldist summat (kulukohustusi) 
suurendatakse 2007. aasta eelarvega võrreldes 2% võrra, on rubriik 3b (Euroopa 
kodakondsus) 2008. aasta esialgses eelarveprojektis ainuke rubriik, mille rahastamist 
märkimisväärselt vähendatakse (kulukohustused vähenevad 2007. aasta eelarvega 
võrreldes ligikaudu 8%);  on seisukohal, et olukorras, kus Euroopa Liidu 
institutsioonilises korralduses toimuvad tähtsad ümberkorraldused, pole need summad, 
sealhulgas Euroopa Liidu infopunktide jaoks ettenähtud summad, piisavad ja neid tuleb 
oluliselt suurendada;

4. võtab endale kohustuse arendada välja läbipaistev ja õiglane süsteem Euroopa poliitiliste 
sihtasutuste rahastamiseks vastavalt komisjoni poolt … juunil 2007. aastal esitatud 

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0234 (lõiked 9 ja 13).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus nr 1904/2006/EÜ, millega luuakse 
ajavahemikuks 2007-2013 programm "Kodanike Euroopa", et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust 
(ELT L 378, 27.12.2006, lk 32).
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ettepanekule Euroopa poliitiliste parteide rahastamise otsuse läbivaatamise kohta1 ning 
eraldada selleks otstarbeks vajalikud vahendid, et saavutada kavandatud poliitilised 
eesmärgid;

5. võtab endale kohustuse suurendada jõupingutusi tõelise Euroopa avaliku ruumi 
loomiseks, sealhulgas Euroopa Parlamendi uue külastajate keskuse ja internetipõhise 
televisiooniprogrammi loomiseks ning piisavaks rahastamiseks, ja kutsub nõukogu üles 
oma kommunikatsioonipoliitika valdkonnas sarnaselt tegutsema.
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