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EHDOTUKSET

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

A. ottaen huomioon, että 19. ja 20. kesäkuuta 2008 pidetty Eurooppa-neuvosto muistutti 
Irlannissa 12. kesäkuuta toimitetun kansanäänestyksen tuloksen johdosta, että Lissabonin 
sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa laajentuneen unionin tehokkaampi ja 
demokraattisempi toiminta, ja että se pani merkille jatkuvan ratifiointiprosessin, 

B. ottaen huomioon, että koko Lissabonin sopimuksen ratifiointiprosessi ja erityisesti 
Irlannin kansanäänestykseen liittyvä kampanja osoittivat, että EU:lla on vielä paljon 
saavutettavaa viestintäpolitiikan alalla, erityisesti vuonna 2009 toimitettavia Euroopan 
parlamentin vaaleja silmällä pitäen, 

C. ottaen huomioon, että parlamentti on ilmaissut päätöslauselmaesityksessään, joka koskee 
alustavia pohdintoja vuoden 2009 alustavasta talousarvioesityksestä1, olevansa 
huolestunut "komission ehdottamista vähennyksistä useisiin budjettikohtiin, joista 
rahoitetaan viestintätoimia, jotka liittyvät erityisesti tämän alan tehtäviin ja uusiin 
haasteisiin vuonna 2009, joita ovat muun muassa Euroopan parlamentin vaalit tai 
Lissabonin sopimuksen mahdollinen voimaantulo",

1. korostaa tarvetta syventää kansalaisyhteiskunnan osallistumista yhteisössä käytävään 
keskusteluun sekä jatkuvan ja laaja-alaisen viestintäpolitiikan kehittämiseen, jotta EU:n 
kansalaiset perehtyisivät EU:n päätöksentekoon ja EU:n toteuttamiin ohjelmiin; korostaa 
kuitenkin, että nämä toimet edellyttävät lisärahoitusta;

2. panee merkille, että vaikka koko vuoden 2009 alustavassa talousarvioesityksessä lisätään 
maksusitoumuksien määrää 3,1 prosenttia vuoden 2008 talousarvioon nähden, 
otsakkeen 3b (kansalaisten Eurooppa) määrärahat kasvavat vain prosentin verran; pitää 
näin pientä korotusta valitettavana ratkaisevan tärkeällä politiikan alalla ja korostaa näin 
ollen, että summia on korotettava merkittävästi ja hyödynnettävä parhaalla mahdollisella 
tavalla;

3. ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että vuonna 2008 otettiin käyttöön uusi yhteisön tason 
väline poliittisten säätiöiden rahoittamiseksi ja että useita yhteisön säätiöitä on jo 
perustettu; kehottaa komissiota helpottamaan säätiöiden toimintaa tutkimuksen ja 
poliittisen elämän alalla säätiöiden toiminnan varhaisessa vaiheessa;

4. ehdottaa yhteisön poliittisten puolueiden saatavilla olevien varojen lisäämistä, jotta 
elvytetään yleiseurooppalaista poliittista keskustelua ja viitoitetaan tietä eurooppalaiselle 
tiedotusvälineitä ja poliittisia puolueita koskevalle alalle erityisesti vuonna 2009 
toimitettavia Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen;

5. sitoutuu saattamaan vierailukeskuksen ja verkkopohjaisen tv-kanavan päätökseen ja 

                                               
1 A6-0262/2008, johon viitataan, kun se on hyväksytty heinäkuussa.
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niiden rahoittamiseen asianmukaisella tavalla sekä ohjaamaan niiden toimintaa 
vuonna 2009 siten, että vahvistetaan kansalaisten kiinnostusta yleisesti EU-asioihin ja 
erityisesti Euroopan parlamentin vaaleihin;

6. muistuttaa, että Prince-ohjelman kaltaiset viestintäohjelmat ovat olennaisen tärkeitä, kun
lisätään kansalaisten tietoisuutta EU-jäsenyydestä aiheutuvista eduista ja edistetään
tiiviimpää yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden välillä; painottaa näin ollen, että 
vuonna 2009 myönnettävien määrärahojen määrässä huomioidaan vaalivuodesta ja 
toimielinuudistuksen jatkamisesta aiheutuvat lisähaasteet. 


	731123fi.doc

