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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. …/2006/EK

(... gada ...)

par Eiropas starpkultūru dialoga gadu (2008. gads)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 151. panta 5. punkta pirmo 

ievilkumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru3,

  

1 OV C 185, 8.8.2006., 42. lpp.
2 OV C 206, 29.8.2006., 44. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2006. gada 1. jūnija Atzinums un Padomes ... Lēmums.
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tā kā:

(1) Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā tai izvirzīts mērķis veidot arvien ciešāku savienību 

starp Eiropas tautām un piedalīties dalībvalstu kultūras uzplaukumā, respektējot to 

nacionālās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību arī kopīgajam 

kultūras mantojumam.

(2) Apvienotais efekts, ko rada Eiropas Savienības (ES) secīgās paplašināšanās, vienotā tirgus 

radītā paaugstinātā mobilitāte, senās un jaunās migrācijas plūsmas, plašāka apmaiņa ar 

pārējām pasaules valstīm saistībā ar tirdzniecību, izglītību, izklaidi un globalizāciju 

kopumā, palielina mijiedarbību starp Eiropas pilsoņiem un visiem ES dzīvojošajiem un 

Eiropas, kā arī citu valstu dažādajām kultūrām, valodām, etniskajām grupām un reliģijām.

(3) Eiropas pilsoņiem un visiem, kas uz laiku vai pastāvīgi dzīvo ES, tādēļ vajadzētu būt 

iespējai piedalīties kultūru dialogā un pilnībā realizēt savas spējas daudzveidīgā, 

plurālistiskā, solidārā un dinamiskā sabiedrībā ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē.

(4) Eiropas projekta pamatā ir svarīgi nodrošināt iespējas starpkultūru dialogam un dialogam 

pilsoņu starpā, lai labāk ievērotu kultūru dažādību, kā arī lai pārvaldītu mūsu sarežģīto 

sabiedrību un dažādu kultūras identitāšu un pārliecību līdzāspastāvēšanu. Turklāt ir svarīgi 

uzsvērt ieguldījumu, ko dažādas kultūras sniedz dalībvalstu kultūras mantojumā un 

dzīvesveidā, kā arī atzīt, ka kultūra un starpkultūru dialogs ir būtiski, lai apgūtu

harmonisku līdzāspastāvēšanu.
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(5) Starpkultūru dialogs tādējādi veicina vairāku ES stratēģisku prioritāšu īstenošanu, jo īpaši:

- respektējot un veicinot Eiropas kultūru daudzveidību, uzlabojot līdzāspastāvēšanu un 

rosinot aktīvu Eiropas pilsonību, kas ir atvērta pasaulei un sakņojas ES kopīgajās 

vērtībās,

- veicinot vienlīdzīgas iespējas un nediskrimināciju ES, ietverot atjaunoto Lisabonas 

stratēģiju, kuras uz zināšanām balstītai ekonomikai ir nepieciešami cilvēki, kas ir 

spējīgi piemēroties pārmaiņām un efektīvi izmantot visus iespējamos jauninājumu 

avotus, lai tādējādi paaugstinātu labklājību,

- uzsverot atjaunotās Lisabonas stratēģijas kultūras un izglītības dimensiju un tādējādi 

veicinot tādu uz kultūru un jaunradi balstītu ekonomiku ES, kas sekmē izaugsmi un 

rada jaunas darba vietas,

- atbalstot saistības, ko ES ir uzņēmusies, lai īstenotu solidaritāti, sociālo taisnīgumu, 

sociālās tirgus ekonomikas izveidi, sadarbību, un pastiprinātu kohēziju, respektējot 

Eiropas Savienības kopīgās vērtības,

- ļaujot ES savu balsi darīt labāk dzirdamu pasaulē un veidot efektīvas 

partnerattiecības ar valstīm, kas atrodas tai kaimiņos, tādējādi paplašinot stabilitātes, 

demokrātijas un kopējās labklājības telpu ārpus ES un līdz ar to vairojot Eiropas 

pilsoņu un visu ES iedzīvotāju labklājību un drošību.
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(6) Starpkultūru dialogs ir svarīga dimensija daudzos Kopienas instrumentos un politikā 

struktūrfondu, izglītības, mūžizglītības, jaunatnes, kultūras, pilsonības, sporta, dzimumu 

vienlīdzības, nodarbinātības un sociālo lietu, cīņas pret diskrimināciju un sociālo 

atstumtību, cīņas pret rasismu un ksenofobiju, patvēruma un imigrantu integrācijas, 

cilvēktiesību un ilgtspējīgas attīstības, audiovizuālās un pētniecības politikas jomā.

(7) Tas ir arī aizvien svarīgāks faktors ES ārējās attiecībās, īpaši attiecībā uz pievienošanos un 

kandidātvalstīm, Rietumbalkānu valstīm, valstīm, kuras vēlas noslēgt asociācijas 

nolīgumus ar ES, un Eiropas kaimiņattiecību politikas partnervalstīm un citām trešām 

valstīm, jo īpaši jaunattīstības valstīm.

(8) Balstoties uz Kopienas pieredzes un iniciatīvu bāzes, ir būtiski starpkultūru dialoga gaitā 

veicināt visu pilsoņu, līdztiesīgu vīriešu un sieviešu, visu dalībvalstu un Eiropas 

sabiedrības kopumā līdzdalību, jo īpaši, īstenojot strukturētu sadarbību ar pilsonisko 

sabiedrību. Tas veicina Eiropas identitātes radīšanu, pieņemot atšķirības un veidojot 

dažādus aspektus attiecībā uz piederību kopienai.

(9) Šajā lēmumā jēdzienam "aktīva Eiropas pilsonība" nebūtu jāattiecas tikai uz ES pilsoņiem, 

kā tas noteikts EK līguma 17. pantā, bet uz visiem cilvēkiem, kas uz laiku vai pastāvīgi 

dzīvo ES.
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(10) Eiropas Savienības kopīgās vērtības definētas ES līguma 6. pantā.

(11) Ir būtiski nodrošināt papildināmību un horizontālu pieeju visiem Kopienas, valsts, 

reģionālajiem un vietējiem pasākumiem, kas ietver nozīmīgu starpkultūru dialoga aspektu, 

ņemot vērā, ka Eiropas starpkultūru dialoga gads palīdzēs palielināt to pārredzamību un 

konsekvenci. Plānojot Kopienas un dalībvalstu līmeņa pasākumus, vajadzības gadījumā 

ņem vērā pieredzi, kas gūta, īstenojot pasākumus saistībā ar Eiropas gadu vienlīdzīgām 

iespējām visiem (2007. gads).

(12) Eiropas starpkultūru dialoga gadam būtu jāveicina starpkultūru dialoga integrēšana 

Kopienas politikā, darbībās un programmās kā viena no prioritātēm horizontālajā un 

starpnozaru jomā, kā arī jāapkopo un jāizplata šā gada paraugprakse. Paraugprakses un 

projektu publiska atzīšana starpkultūru dialoga jomā iedrošinās ieinteresētās personas un 

veicinās šīs idejas attīstību pilsoniskajā sabiedrībā.

(13) Vajadzības gadījumā varētu attīstīt sadarbību ar citām starptautiskajām iestādēm, 

piemēram, Eiropas Padomi un UNESCO, jo īpaši nolūkā izmantot šo iestāžu pieredzi un 

zināšanas starpkultūru dialoga veicināšanā.
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(14) Tāpat būs svarīgi nodrošināt papildināmību starp Eiropas starpkultūru dialoga gadu un to 

starpkultūru dialoga iniciatīvu veicināšanas ārējiem aspektiem, kas ir izvērstas gan ar 

EBTA valstīm, kas ir puses EEZ līgumā, gan Rietumbalkānu valstīm un Eiropas 

kaimiņattiecību politikas partnervalstīm. Tāpat būs svarīgi nodrošināt papildināmību ar 

visām tām sadarbības iniciatīvām ar trešām valstīm, īpaši ar jaunattīstības valstīm, kuras 

atbilst mērķiem, kas noteikti Eiropas starpkultūru dialoga gadam.

(15) Starpkultūru dialoga darbībām, kas īstenojamas saistībā ar attiecīgajiem ārējo attiecību 

instrumentiem, inter alia būtu jāatspoguļo savstarpējā interese, kas saistīta ar pieredzes un 

vērtību apmaiņu ar trešām valstīm, un jāsekmē savstarpējās zināšanas, cieņa un izpratne 

par to attiecīgajām kultūrām.

(16) Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm. Neatkarīgi no tā kandidātvalstis būtu cieši jāiesaista 

Eiropas starpkultūru dialoga gada pasākumos, izmantojot starpkultūru dialoga veicināšanas 

iniciatīvas, ko izvērsīs attiecīgā sadarbībā un dialogā, īpaši ES un šo valstu pilsoniskās 

sabiedrības dialogā1.

(17) Ar šo lēmumu visam darbības laikam paredz finansējumu, kas budžeta lēmējinstitūcijai ir 

galvenā atsauce, ikgadējās budžeta procedūras laikā, saskaņā ar 37. punktu Eiropas 

Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā (1999. gada 6. maijs) par budžeta 

disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību2.

  

1 Skatīt Komisijas 2005. gada 29. jūnija paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Savienības un 
kandidātvalstu pilsonisko sabiedrību dialogu.

2 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
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(18) Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jānosaka saskaņā ar Padomes 

Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko paredz Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību1. Tādējādi par atbilstīgu paredzētās darbības veidam un 

apmēram uzskata padomdevējas komitejas izveidi.

(19) Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs

un to, ka daudzpusējo attiecību un starptautiskās apmaiņas vajadzību dēļ šos mērķus var 

labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 

5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo 

mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo 2008. gadu pasludina par "Eiropas starpkultūru dialoga gadu", lai palīdzētu īstenot un padarīt 

svarīgāku starpkultūru dialoga pastāvīgo procesu, kas turpināsies vēl pēc šā Eiropas gada.

  

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK 
(OV L 22.7.2006., 11. lpp.)
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2. pants

Mērķi

1. Eiropas starpkultūru dialoga gada vispārējie mērķi palīdz

- veicināt starpkultūru dialogu kā procesu, kurā visi ES iedzīvotāji var uzlabot savas 

spējas dzīvot atvērtākā, bet arī sarežģītākā kultūras vidē, kur dažādās dalībvalstīs, kā 

arī katrā dalībvalstī atsevišķi, līdzās pastāv dažādas kultūras identitātes un 

pārliecības;

- izcelt starpkultūru dialogu kā iespēju sekmēt un gūt labumu no daudzveidīgas un 

dinamiskas sabiedrības ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē;

- veicināt visu ES iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, izpratni par to, cik svarīgi ir izveidot 

aktīvu un pasaulei atvērtu Eiropas pilsonību, kas ievēro kultūru daudzveidību un 

balstās uz tādām ES kopīgām vērtībām, kas noteiktas ES Līguma 6. pantā un Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā;

- uzsvērt dažādu kultūru un kultūru daudzveidības izpausmju ieguldījumu dalībvalstu 

kultūras mantojumā un dzīvesveidā.
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2. Eiropas starpkultūru dialoga gada īpašie mērķi:

- censties veicināt visu ES iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, izpratni par to, cik svarīgi ir 

ikdienā iesaistīties starpkultūru dialogā;

- apkopot paraugpraksi starpkultūru dialoga veicināšanā visā ES, kā arī izplatīt un 

skaidri atzīt šo praksi Eiropas mērogā, jo īpaši jauniešu un bērnu vidū;

- palielināt izglītības nozīmi, kas ir svarīgs instruments, lai izprastu daudzveidību, 

labāk iepazītu citas kultūras un attīstītu prasmes un vislabāko sociālo praksi, kā arī 

lai palīdzētu uzsvērt plašsaziņas līdzekļu centrālo nozīmi vienlīdzības un savstarpējās 

sapratnes principu veicināšanā;

- pievērst uzmanību Kopienas programmām un darbībām, kas veicina starpkultūru 

dialogu, un palielināt to saskaņotību un veicināt tās, kā arī nodrošināt to 

nepārtrauktību;

- veicināt izpēti attiecībā uz jaunām pieejām starpkultūru dialogam, kas ietvertu 

sadarbību plašā ieinteresēto pušu lokā no dažādām jomām.
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3. pants

Pasākumu saturs

Pasākumi, kas veicami 2. pantā definēto mērķu sasniegšanai, ir izklāstīti pielikumā.

Tie ietver šādu darbību īstenošanu vai atbalsta piešķiršanu tām:

a) Eiropas mēroga pasākumi un iniciatīvas, kuru mērķis ir sekmēt starpkultūru dialogu, tieši 

iesaistot vai citādi aptverot pēc iespējas vairāk cilvēku, un popularizēt Eiropas starpkultūru 

dialoga gada pasākumos sasniegto un iegūto pieredzi;

b) Eiropas nozīmes valsts un reģiona līmeņa pasākumi un iniciatīvas Eiropas starpkultūru 

dialoga gada popularizēšanai, tieši iesaistot vai citādi skarot pēc iespējas vairāk cilvēku, 

īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem saistībā ar iedzīvotāju pilsonisko izglītošanu un 

mācīšanos novērtēt citus cilvēkus un to atšķirības;

c) informācijas un veicināšanas kampaņas, jo īpaši sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām Kopienas un valsts līmenī, lai izplatītu Eiropas 

starpkultūru dialoga gada mērķu galvenos vēstījumus un atzītu paraugprakses, jo īpaši 

jauniešu un bērnu vidū;

d) aptaujas un pētījumi Kopienas un valsts līmenī un apspriešanās ar starptautiskām 

struktūrām un ieinteresētajām personām no pilsoniskās sabiedrības, lai izvērtētu un 

sagatavotu ziņojumu par starpkultūru dialogam veltītā Eiropas gada sagatavošanu, 

efektivitāti un ietekmi, lai liktu pamatu ilgtermiņa pasākumiem nākotnē.
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4. pants

Dalībvalstu sadarbība

Katra dalībvalsts nosaka valsts koordinācijas organizāciju vai līdzvērtīgu pārvaldības struktūru, 

kuras uzdevums ir organizēt šīs valsts līdzdalību Eiropas starpkultūru dialoga gadā. Tā informē 

Komisiju par savu izvēli viena mēneša laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas.

Katra dalībvalsts nodrošina, ka šajā organizācijā pienācīgā veidā apvienotas dažādas starpkultūru 

dialoga puses valsts, reģionālā un vietējā līmenī. 

Iepriekšminētā organizācija nodrošina ar Eiropas starpkultūru dialoga gadu saistīto darbību 

koordināciju valsts līmenī.

5. pants

Īstenošana

1. Pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma īstenošanai, nosaka saskaņā ar 6. panta 2. punktā 

minēto kārtību.

2. Īpašu uzmanību velta sadarbībai ar Eiropas iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Parlamentu.
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6. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Atsaucoties šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Valstu pārstāvjus komitejā, vēlams, izvirza valsts koordinācijas organizācija, kas minēta 

4. pantā.

7. pants

Finanšu noteikumi

1. Kopienas mēroga pasākumus, kas minēti pielikuma A daļā, var līdzfinansēt no Eiropas 

Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedzot 80 % no to kopējām izmaksām.

2. Kopienas mēroga pasākumus, kas minēti pielikuma B daļā, var līdzfinansēt no Eiropas 

Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedzot 50 % no to kopējām izmaksām, saskaņā ar 

8. pantā paredzēto kārtību.

3. Kopienas mēroga pasākumos, kas minēti pielikuma C daļā, izmantojami atklātie konkursi 

vai no Eiropas Savienības vispārējā budžeta piešķirtas dotācijas.
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8. pants

Pieteikšanās un atlases kārtība

1. Lēmumu par dotāciju piešķiršanu pieņem Komisija saskaņā ar 6. panta 2. punktā noteikto 

kārtību. Komisija nodrošina līdzsvarotu un taisnīgu sadalījumu starp dalībvalstīm un 

dažādām attiecīgām darbības jomām, ņemot vērā ierosināto projektu kvalitāti.

2. Dotāciju piešķīruma pieteikumus, kas iesniegti saskaņā ar 7. panta 3. punktu, Komisijai 

iesniedz 4. pantā minētā organizācija.

9. pants

Starptautiskās organizācijas

Eiropas starpkultūru dialoga gada mērķiem Komisija var sadarboties ar attiecīgām starptautiskām 

organizācijām, jo īpaši ar Eiropas Padomi un UNESCO, lielu uzmanību pievēršot tam, lai 

nodrošinātu pamanāmu ES dalību.
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10. pants

Komisijas uzdevums

1. Komisija nodrošina saskaņotību starp šajā lēmuma paredzētajiem pasākumiem un citām 

Kopienas darbībām un iniciatīvām.

2. Komisija Eiropas starpkultūru dialoga gadā cenšas iesaistīt kandidātvalstis, pamatojoties uz 

viņu dalību daudzās Kopienas programmās ar starpkultūru dialoga dimensiju un īstenojot 

īpašas iniciatīvas, īpaši ES un kandidātvalstu pilsonisko sabiedrību dialogā.

3. Komisija nodrošina papildināmību starp pasākumiem, kas īstenoti Eiropas starpkultūru 

dialoga gada mērķu sasniegšanai, un pasākumiem, kurus varētu izvērst attiecīgajos 

sadarbības dialogos gan ar EBTA valstīm, kas ir puses EEZ līgumā, gan Rietumbalkānu 

valstīm un Eiropas kaimiņattiecību politikas partnervalstīm.

4. Komisija nodrošina papildinamību arī ar tām visām sadarbības iniciatīvām ar trešām 

valstīm, īpaši ar jaunattīstības valstīm, kuras atbilst Eiropas starpkultūru dialoga gada 

mērķiem.
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11. pants

Budžets

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais finansējums laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 

2008. gada 31. decembrim ir EUR 10 miljoni. Sagatavošanas darbībām atvēlētie līdzekļi 

nepārsniedz 30 % no kopējā budžeta.

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai.

12. pants

Kopienas finanšu interešu aizsardzība

1. Komisija nodrošina, ka, īstenojot saskaņā ar šo lēmumu finansētas darbības, ir aizsargātas 

Kopienas finanšu intereses, piemērojot aizsargpasākumus pret krāpniecību, korupciju un 

visām citām prettiesiskām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes un atgūstot nepamatoti 

izmaksātas summas, un nelikumību gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus un 

preventīvus sodus saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 

18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību1, Padomes Regulu

(Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz 

vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 

citām nelikumībām2, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999

(1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai3.

  

1 OV L 312, 23. 12.1995., 1. lpp. 
2 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.
3 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.
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2. Attiecībā uz Kopienas darbībām, ko finansē atbilstīgi šim lēmumam, pārkāpuma jēdziens, 

kas minēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā, nozīmē jebkuras 

Kopienas tiesību normas vai līgumsaistību pārkāpumu, ko rada kāda saimnieciskās 

darbības subjekta rīcība vai nolaidība, kas kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Savienības 

vispārējam budžetam vai Kopienu pārvaldītiem budžetiem, izdarot nepamatotus 

izdevumus.

3. Komisija samazina, aptur vai atgūst finanšu palīdzības summas, kas piešķirtas kādai 

darbībai, ja tā konstatē pārkāpumus, tostarp neatbilstību šā lēmuma noteikumiem vai 

atsevišķam lēmumam vai nolīgumam, ar ko piešķir attiecīgo atbalstu, vai ja tā atklāj, ka 

bez Komisijas apstiprinājuma pieprasīšanas darbībā ir veiktas nozīmīgas izmaiņas, kas 

neatbilst minētās darbības būtībai vai īstenošanas nosacījumiem.

4. Ja nav ievēroti termiņi vai ja darbības īstenošanā sasniegtais attaisno tikai daļu piešķirtā 

finansiālā atbalsta, Komisija lūdz atbalsta saņēmējam konkrētā laikposmā iesniegt 

apsvērumus. Ja atbalsta saņēmējs nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija var atcelt atlikušo 

finansiālo atbalstu un prasīt atmaksāt jau izmaksātās summas.

5. Komisijai atmaksā visus nepamatotos maksājumus. Summām, kas nav atmaksātas laikā,

piemēro procentu likmi saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 

Kopienu vispārējam budžetam1.

  

1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.



14153/2/06 REV 2 lk 17
DG I LV

13. pants

Uzraudzība

1. Par visām darbībām, ko finansē saskaņā ar šo lēmumu, saņēmējs iesniedz tehnisko un 

progresa ziņojumu par darba gaitu. Turklāt trijos mēnešos pēc darbības pabeigšanas sniedz 

galīgo pārskatu. Pārskatu formu un saturu nosaka Komisija.

2. Piecus gadus pēc pēdējā maksājuma finansiālās palīdzības saņēmējs saglabā Komisijai 

pieejamus visus darbības izdevumu apliecinošos dokumentus.

3. Komisija veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārliecinātos, ka finansētie projekti ir 

veikti pienācīgi un atbilstīgi noteikumiem, kas paredzēti šajā lēmumā un Regulā

(EK/Euratom) Nr. 1605/2002.

14. pants

Uzraudzība un novērtēšana

Vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par 3. pantā paredzēto 

pasākumu īstenošanu, rezultātiem un vispārīgu novērtējumu, lai tas kalpotu par pamatu 

turpmākajiem ES politikas virzieniem, pasākumiem un darbībām šajā jomā.
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15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

16. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

LĒMUMA 3. PANTĀ MINĒTIE PASĀKUMI

A. KOPIENAS MĒROGA DARBĪBU LĪDZFINANSĒJUMS

Ierobežots skaits Eiropas mēroga simbolisku pasākumu nolūkā uzlabot izpratni par Eiropas 

starpkultūru dialoga gada mērķiem, īpaši jauniešu vidū, var saņemt Kopienas palīdzību, 

kas nepārsniedz 80 % no kopējām izmaksām.

Šīs darbības var būt īpaši pasākumi, tostarp Kopienas līmeņa pasākums, lai atklātu un 

noslēgtu Eiropas starpkultūru dialoga gadu sadarbībā ar 2008. gada prezidentvalstīm.

Norādījums - aptuveni 30 % no kopējā piešķirtā budžeta ir paredzēti šīm darbībām.

B. VALSTS LĪMEŅA DARBĪBU LĪDZFINANSĒJUMS

Valsts līmeņa pasākumi ar spēcīgu Eiropas dimensiju var atbilst Kopienas atbalsta 

saņemšanas noteikumiem, finansējumam nepārsniedzot 50 % no kopējām izmaksām.

Šie pasākumi konkrēti var būt saistīti ar vienas valsts iniciatīvas līdzfinansēšana katrā 

dalībvalstī.

Norādījums - aptuveni 30 % no kopējā piešķirtā budžeta ir paredzēta šīm darbībām.
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C. DARBĪBAS KOPIENAS LĪMENĪ

1. Informatīvie pasākumi un darbības mērķu popularizēšanai, tostarp:

a) informatīva kampaņa, kas saskaņota Kopienas līmenī un skaidri formulēta 

dalībvalstīs, kā arī pamatota ar labāko starpkultūru dialoga praksi visos 

līmeņos;

b) sadarbība ar privāto sektoru, plašsaziņas līdzekļiem, izglītības iestādēm un 

citiem partneriem no pilsoniskās sabiedrības, lai izplatītu informāciju par 

Eiropas starpkultūru dialoga gadu;

c) logotipa un lozungu izstrādāšana, lai tos lietotu visos pasākumos, kas saistīti ar 

Eiropas starpkultūru dialoga gadu, un tādu publicitātes līdzekļu veidošana, kas 

būtu pieejami visā Kopienā;

d) piemēroti pasākumi, lai iepazīstinātu ar rezultātiem un palielinātu informētību 

par Kopienas programmām, darbībām un iniciatīvām, kuras veicina Eiropas 

starpkultūru dialoga gada mērķu īstenošanu, kā arī lai Eiropas līmenī atzītu 

labāko praksi, jo īpaši jauniešu un bērnu vidū;

e) metodisko materiālu un didaktisko līdzekļu izplatīšana, kas galvenokārt 

paredzēti izglītības iestādēm, veicinot informācijas apmaiņu par kultūru 

daudzveidību un dialogu starp kultūrām;

f) interneta portāla izveidošana, lai plašai sabiedrībai būtu pieejama informācija 

par darbībām starpkultūru dialoga jomā un lai starpkultūru dialoga projektu 

izstrādātājiem sniegtu norādes par dažādām atbilstīgām Kopienas programmām 

un darbībām.
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2. Citas darbības:

Aptaujas un pētījumi Kopienas līmenī un apspriešanās ar starptautiskām struktūrām 

un ieinteresētajām personām no pilsoniskās sabiedrības, lai izvērtētu un sagatavotu 

ziņojumu par starpkultūru dialogam veltītā Eiropas gada sagatavošanu, lai liktu 

pamatu ilgtermiņa pasākumiem nākotnē.

3. Finansējums pārsvarā būs tiešo preču un pakalpojumu iepirkumu formā ar atklātiem 

un/vai slēgtiem konkursiem. Tas var būt arī dotācijas formā.

Finanšu resursi, kas atvēlēti informatīvajām un veicināšanas kampaņām, nepārsniedz 

40% no kopējā piešķirtā budžeta.

D. DARBĪBAS, KURAS SAŅEM NEFINANSIĀLU KOPIENAS FINANSIĀLO 

PALĪDZĪBU

Kopiena piešķirs nefinansiālu atbalstu, tostarp rakstisku atļauju izmantot logotipu, kad tas 

būs izstrādāts, un citus materiālus, kas saistīti ar Eiropas starpkultūru dialoga gadu, valsts 

vai privāto organizāciju veiktajām iniciatīvām, ja šīs organizācijas var apliecināt Komisijai, 

ka attiecīgās iniciatīvas īsteno vai tiks īstenotas 2008. gadā un tās veicinās Eiropas 

starpkultūru dialoga gada mērķu sasniegšanu. Trešās valstīs organizētās iniciatīvas saistībā 

vai sadarbībā ar Eiropas starpkultūru dialoga gadu, nesaņemot finansējumu, tomēr varēs 

saņemt Kopienas nefinansiālu atbalstu un izmantot logotipu un citus materiālus, kas saistīti 

ar Eiropas starpkultūru dialoga gadu.
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I. IEVADS 

  

1. Komisija 2005. gada 6. oktobrī nosūtīja Eiropas Parlamentam un Padomei ar EK līguma 

151. pantu pamatotu priekšlikumu Lēmumam, ar ko 2008. gadu izsludina par Eiropas 

Kultūru dialoga gadu. 

 

2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2006. gada 20. aprīlī un 

Reģionu komiteja – 2006. gada 27. aprīlī. 

 

3. Eiropas Parlaments pirmā lasījumā sniedza atzinumu 2006. gada 1. jūnijā. 

 

4. Komisija grozītu priekšlikumu iesniedza 2006. gada 7. septembrī. 

 

5. 2006. gada 14. novembrī Padome pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar EK līguma 251. 

panta 2. punktu. 

 

 

II. MĒRĶIS 

 

Priekšlikuma mērķis ir izsludināt 2008. gadu par Eiropas Kultūru dialoga gadu. Tā kā kultūru 

dialogs ir cieši saistīts ar Eiropas veidošanas pamatmērķiem, īpaši ar Eiropas tautu 

tuvināšanu, kultūru dialogam veltīts Eiropas gads būs vienreizējs informācijas izplatīšanas 

līdzeklis, lai šo prioritāti ņemtu vērā un iesaistītu iedzīvotājus. 

 

Eiropas gada vispārējie mērķi ir palīdzēt: 

– veicināt dialogu starp kultūrām kā procesu, kurā visi Eiropas Savienībā dzīvojošie 

varētu uzlabot savas spējas dzīvot atvērtākā, bet arī sarežģītākā kultūras vidē, kuru 

dažādās dalībvalstīs, kā arī katrā dalībvalstī atsevišķi, veido dažādas kultūras 

identitātes un pārliecības; 
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– izcelt kultūru dialogu kā iespēju sekmēt un gūt labumu no daudzveidīgas un 

dinamiskas sabiedrības ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē; 

 

– veicināt visu ES iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, izpratni par to, cik svarīgi ir izveidot 

aktīvu un pasaulei atvērtu Eiropas pilsonību, kas ievēro kultūru daudzveidību un 

balstās uz tādām Eiropas Savienības kopīgām vērtībām, kas noteiktas ES līguma 6. 

pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; 

 

– uzsvērt dažādu kultūru un kultūru daudzveidības izpausmju ieguldījumu dalībvalstu 

kultūras mantojumā un dzīvesveidā. 

 

Eiropas gadā ir paredzēti trīs veidu pasākumi: 

- līdzfinansēti (līdz 80% no kopējām izmaksām) pasākumi kopienas mērogā, kuru 

mērķis ir uzlabot izpratni par Eiropas gada mērķiem, īpaši jauniešu vidū; 

 

- līdzfinansēti (līdz 50% no kopējām izmaksām) pasākumi valsts mērogā, kuros ir 

izteikta Eiropas ievirze; 

 

- Kopienas mēroga pasākumi, tostarp informēšanas un veicināšanas pasākumi, 

aptaujas, pētījumi un konsultācijas ar starptautiskiem tīkliem un ieinteresētajām 

personām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, lai novērtētu gatavošanos Eiropas 

gadam un tā ietekmi. 

 

Eiropas gadam ir paredzēts 10 miljonu euro budžets. 

 

 

III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

1. Vispārējas piebildes 

 

Padomes kopējā nostājā ir saglabāti Komisijas sākotnējā priekšlikuma galvenie elementi, 

un tā pilnībā saskan ar Komisijas grozīto priekšlikumu. 
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2. Eiropas Parlamenta iesniegtie grozījumi 

 

Padome kopējā nostājā ir centusies ņemt vērā Eiropas Parlamenta bažas un prioritātes, un 

varēja pieņemt lielāko daļu Parlamenta grozījumu. No 46 grozījumiem, par ko nobalsoja 

EP, Padome pilnībā, daļēji vai pēc būtības pieņēma 33 grozījumus. 

 

Trīspusējo sanāksmju laikā Padome, Eiropas Parlaments un Komisija vairākkārt 

neoficiāli savstarpēji sazinājās, lai laicīgi panāktu vienošanos ar EP. Padome pieņēma 

vairumu EP ierosināto jautājumu un uzskata, ka kopējās nostājas teksts varētu būt 

pieņemams Eiropas Parlamentam. 

 

Papildus vairākiem grozījumiem, ar ko uzlabo šā lēmuma redakciju, vai ar ko iekļauj 

atsauces uz attiecīgām politikas nostādnēm vai procesiem, Padome pilnībā vai daļēji 

iekļāva šādus grozījumus, ieviešot būtiskas izmaiņas saistībā ar Eiropas gada īstenošanu: 

 

Grozījums Nr. 4 un Nr. 5, kuros akcentēts kultūras un izglītības aspekts, kas ietverts 

atjauninātajā Lisabonas stratēģijā, kura uzsver nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgas 

iespējas un diskriminācijas novēršanu Eiropas Savienībā; 

 

Grozījums Nr. 8 un Nr. 9 attiecībā uz dzimumu līdztiesību; 

 

Grozījums Nr. 29, kurā uzsvērta saikne starp Eiropas Kultūru dialoga gadu un Eiropas 

gadu vienlīdzīgām iespējām visiem (2007. gads); 

 

Grozījums Nr. 11 un Nr. 34, kur saistībā ar Eiropas gadu skaidri minēta sadarbība ar 

Eiropas Padomi un UNESCO; 

 

Grozījums Nr. 14, 21 un 36, kuru mērķis ir nodrošināt Eiropas gada nepārtrauktību un 

ilgtermiņa papildpasākumus; 
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Grozījums Nr. 15 un Nr. 25, ar ko ievieš atsauci uz reliģisko daudzveidību; 

 

Grozījums Nr. 19 un Nr. 39, kurā uzsvērta izglītības nozīme kultūru dialoga veicināšanā; 

 

Grozījums Nr. 20 un 41 par atzītām paraugpraksēm; 

 

Grozījums Nr. 27 un Nr. 30, kurā akcentēts reģionālais un vietējais aspekts; 

 

Grozījums Nr. 28 un 42, kurā uzsvērta vajadzība apspriesties ar starptautiskajām 

struktūrām un pilsonisko sabiedrību; 

 

Grozījums Nr. 32 par sadarbību ar citām iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Parlamentu. 

 

Kas attiecas uz finanšu resursu piešķiršanu, Padome ir mēģinājusi rast līdzsvarotu 

kompromisu par finanšu resursiem, kas paredzēti informatīvām un veicināšanas kampaņām 

(grozījums Nr. 37), ar ierobežojumu 40% apmērā no vispārējā budžeta, kas paredzēts 

darbībām Kopienas mērogā (informatīvām un veicināšanas darbībām un citām darbībām), 

un apmēram 30% no budžeta gan Kopienas, gan valsts mēroga darbību līdzfinansēšanai. 

Tika iekļauts arī grozījums Nr. 35, ar ko sagatavošanas darbībām atvēlētos līdzekļus 

ierobežo līdz 30% no budžeta. 

 

 

 

IV. NOBEIGUMS 

 

Padome uzskata, ka kopējā nostāja kopumā pilnībā saskan ar Komisijas grozītā priekšlikuma 

mērķiem. Padome arī uzskata, ka tā Komisijas priekšlikuma grozījumā ir pienācīgi ņēmusi 

vērā Eiropas Parlamenta mērķus, un cer tuvā nākotnē panākt vienošanos ar Eiropas 

Parlamentu, lai ātri pieņemtu šo lēmumu. 

 

 

__________________ 
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2005/0203 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM  
 

saskaņā ar EK Līguma 251. panta 2. punkta otro daļu  
 

par  

Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par 
Eiropas starpkultūru dialoga gadu (2008) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kurā priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei(dokuments COM(2005), 467 galīgā redakcija – 
2005/0203 (COD)) 

2005. gada 6. oktobris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums 2006. gada 20. aprīlis 

Eiropas Reģionu komitejas atzinuma datums 2006. gada 27 aprīlis 

Datums, kurā sniegts Eiropas Parlamenta atzinums pirmajā lasījumā 2006. gada 1. jūnijs 

Komisijas pārskatītā priekšlikuma datums (dokuments COM(2006)492, 
galīgā redakcija)  

2006. gada 5. septembris 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums 2006. gada 13. novembris 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Pamatojoties uz Līguma 151. pantu, ar šo priekšlikumu 2008. gadu pasludina par Eiropas 
starpkultūru dialoga gadu.  

Starpkultūru dialogs ir cieši saistīts ar Eiropas izveides pamatdomu, proti, apvienot Eiropas 
tautas. Tāpēc visā ES par prioritāti jāuzskata aicinājums Eiropas pilsoņiem un visiem tās 
iedzīvotājiem aktīvi piedalīties mūsu daudzveidības īstenošanā, ko papildina visas jaunās 
migrācijas plūsmas, lielāka mobilitāte, kā arī globalizācijas izraisītās pārmaiņas un jaunumi.  

Turklāt starpkultūru dialogs ir instruments, ar kura palīdzību varētu vienkāršot vairāku 
Eiropas Savienības stratēģisko prioritāšu īstenošanu. 

Eiropas starpkultūru dialogam veltītais gads ir vienreizējs izpratnes padziļināšanas rīks, ar 
kura palīdzību šo prioritāti ir iespējams apliecināt un iesaistīt pilsoņus. Tā nolūks ir radīt 
impulsu ilgtspējīgam un ilglaicīgam procesam. 
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3. PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Kopējā nostāja, ko Padome vienprātīgi pieņēma 2006. gada 13. novembrī, ir triju iestāžu 
sarunu iznākums un visām pieņemams kompromiss. Salīdzinot ar Komisijas priekšlikuma 
grozīto tekstu, kurā pieņemta virkne grozījumu, par kuriem Eiropas Parlaments balsojis 
pirmajā lasījumā, izmaiņas ir nelielas, un tās ir tehniskas un lingvistiskas.  

4. SECINĀJUMS 

Komisija uzskata, ka 2006. gada 13. novembrī vienprātīgi pieņemtā kopējā nostāja ir 
pieņemama, un tādēļ to atbalsta. 




