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

A. ottaa huomioon, että Brysselissä 21. ja 22. kesäkuuta 2007 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto päätti kutsua koolle hallitustenvälisen konferenssin (HVK), jonka tehtävänä on 
laatia Eurooppa-neuvoston antamaa toimeksiantoa noudattaen uusi sopimus, jolla 
muutetaan olemassa olevia perussopimuksia,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustuslakiprosessin etenemissuunnitelmasta 
7. kesäkuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti korosti, että Euroopan 
unionin tulevan kehityksen perusperiaatteena on oltava kansalaisten entistä aktiivisempi 
osallistuminen Euroopan unionin politiikkaan sekä kansalaisyhteiskunnan huomioon 
ottaminen1,

C. ottaa huomioon, että "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmalla pyritään edistämään unionin 
aktiivista kansalaisuutta tukemalla sellaista toimintaa ja sellaisia instituutioita, jotka 
antavat kansalaisille mahdollisuuden toimia vuorovaikutuksessa ja osallistua yhä 
tiiviimmän Euroopan rakentamiseen sekä muodostaa eurooppalainen identiteetti2,

1. muistuttaa, että tiedotus- ja koulutusohjelmien tärkeä tehtävä on lisätä Euroopan 
kansalaisten mielenkiintoa Euroopan unionin poliittista järjestelmää kohtaan sekä 
helpottaa osallistumista sen toimintaan, ja että muutetussa perussopimuksessa, jonka 
tuleva HVK todennäköisesti hyväksyy, edellytetään monia Euroopan kansalaisiin 
kohdistuvia tiedotustoimia, jotka selkeyttävät niitä institutionaalisia ja poliittisia etuja, 
joita sopimus tuo toivottavasti tullessaan;

2. toistaa, että viestintä- ja tiedotusohjelmiin liittyvät toimet ovat riippuvaisia 
institutionaalisesta rakenteesta ja sen kestävästä rahoituksesta, joka kattaa tiettyjen 
akateemisten laitosten, säätiöiden (poliittisten puolueiden säätiöt mukaan luettuna), 
työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintakulut;

3. panee merkille, että vaikka alustavassa talousarvioesityksessä (ATE) 2008 
maksusitoumusmäärärahat kaiken kaikkiaan nousivat kahdella prosentilla vuoden 2007 
talousarviosta, Euroopan kansalaisuutta koskeva otsake 3 b on ainoa otsake, jonka 
määrärahoja merkittävästi leikattiin (maksusitoumusmäärärahat laskivat ATE 2008:ssa 
noin 8 prosenttia vuoden 2007 talousarviosta); ottaen huomioon huomattavat muutokset, 
joita Euroopan unionin toimielinjärjestelyihin on määrä tehdä, nämä määrät – EU:n 
tiedotustoimipisteet mukaan luettuna – ovat riittämättömiä ja niitä on korotettava 
tuntuvasti;

  
1 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2007)0234 (9 ja 13 kohta).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1904/2006/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, aktiivisen 
Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007—2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -
ohjelmasta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 32.).
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4. sitoutuu kehittämään avoimen ja tasa-arvoisen järjestelmän eurooppalaisten poliittisten 
säätiöiden rahoittamiseksi komission ... Euroopan tason poliittisten puolueiden1

rahoitusta koskevan päätöksen tarkistamisesta tekemän ehdotuksen perusteella sekä 
tarjoamaan tätä varten riittävästi varoja, jotta asetetut poliittiset tavoitteet voidaan 
saavuttaa;

5. sitoutuu ponnistelemaan itse entistä voimakkaammin todellisen eurooppalaisen julkisen 
foorumin luomiseksi, muun muassa perustamalla uuden vierailukeskuksen ja 
osoittamalla sitä varten asianmukaisen rahoituksen sekä perustamalla oman Internet-
televisiokanavan, ja kehottaa neuvostoa toimimaan vastaavalla tavalla omassa 
tiedotuspolitiikassaan.

  
1 ...


