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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Iirimaa 12. juuni rahvahääletuse tulemustest lähtuvalt tuletas Euroopa 
Ülemkogu oma 19.–20. juuni kohtumisel meelde, et Lissaboni lepingu eesmärk on muuta 
liidu toimimine tõhusamaks ja demokraatlikumaks ning võttis teadmiseks jätkuva 
ratifitseerimisprotsessi;

B. arvestades, et kogu Lissaboni lepingu ratifitseerimisprotsess ja eriti Iirimaa 
rahvahääletuse kampaania näitas, et kommunikatsioonipoliitika osas tuleb ELil veel 
palju saavutada, pidades eriti silmas tulevasi Euroopa Parlamendi valimisi 2009. aastal;

C. arvestades, et Euroopa Parlament väljendas oma resolutsioonis esmaste tähelepanekute 
kohta seoses 2009. aasta esialgse eelarveprojektiga1 muret seoses komisjoni 
kavandatavate vähendamistega mitmetel eelarveridadel, millelt rahastatakse 
kommunikatsiooniga seotud tegevusi, ennekõike seoses kõnealuses valdkonnas 2009. 
aastal eesootavate ülesannete ja uute väljakutsetega, nagu Euroopa Parlamendi valimised 
või Lissaboni lepingu võimalik jõustumine,

1. rõhutab vajadust Euroopa Liidu üle peetavasse arutellu kodanikuühiskonna tõhusama 
kaasamise järele ning jätkuva laiaulatusliku kommunikatsioonipoliitika väljatöötamise 
järele, mille eesmärk on tutvustada ELi kodanikele ELi poliitikakujundamist ning ELi 
programme; rõhutab siiski, et need tegevused vajavad täiendavat rahalist toetust;

2. märgib, et kuigi 2009. aasta esialgse eelarveprojekti kulukohustuste assigneeringuid 
suurendatakse 2008. aasta eelarvega võrreldes 3,1% võrra, suureneb rubriigi 3b (Euroopa 
kodakondsus) summa ainult 1,0% võrra; on seisukohal, et nii väike vahendite 
suurenemine sellises olulises valdkonnas on kahetsusväärne ja rõhutab seetõttu, et 
summasid tuleb oluliselt suurendada ja optimaalselt kasutada;

3. väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et 2008. aastal jõustus ELi tasandi poliitiliste 
sihtasutuste uus rahastamisvahend ja et mitmed Euroopa sihtasutused on juba loodud; 
kutsub komisjoni üles aitama kaasa sihtasutuste tegevusele teadusuuringute ja poliitilise 
koolituse valdkondades nende varajases arengustaadiumis;

4. soovitab Euroopa poliitiliste sihtasutuste rahaliste vahendite suurendamist, et soodustada 
üleeuroopalist poliitilist arutelu ja sillutada teed Euroopa meedia ja poliitiliste parteide 
valdkonnale, eriti seoses Euroopa Parlamendi valimistega 2009. aasta juunis;

5. võtab endale ülesandeks tagada külastajate keskuse ja veebipõhise telekanali 
lõpuleviimine ja piisav rahastamine ning suunata nende tegevust 2009. aastal viisil, mis 
suurendab kodanike huvi ELi küsimuste vastu üldiselt ja eriti seoses Euroopa Parlamendi 
valimistega;

                                               
1 A6-0262/2008, viidatakse pärast vastuvõtmist juulis.
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6. tuletab meelde, et kommunikatsiooniprogrammid nagu PRINCE on olulised kodanike 
teadlikkuse suurendamiseks seoses ELi liikmeksolekuga kaasneva kasuga ning 
komisjoni ja liikmesriikide vahel tihedama koostöö edendamiseks; nõuab seetõttu, et 
Euroopa Parlamendi valimiste aasta ja edasise institutsioonilise reformi täiendavate 
probleemidega arvestamiseks tuleb 2009. aastal eraldada rahalisi vahendeid.
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