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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi per 2009 m. Europos rinkimus pasitvirtino visuotinė bendro rinkėjų dalyvavimo 
nuolatinio mažėjimo tendencija, kuri stebima nuo tada, kai Europos Parlamentas pirmą 
kartą išrinktas 1979 m., ir rinkėjų dalyvavimas mažiausias tose šalyse, kurios į Europos 
Sąjungą įstojo per pastarąjį plėtros etapą,

B. kadangi dėl galimo Lisabonos sutarties įsigaliojimo reiktų parengti komunikacijos 
kampaniją, skirtą paaiškinti piliečiams pasikeitimus, kurie būtų nustatyti pagal Sutartį, 
ypač pristatyti naujas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų galias bei piliečių 
iniciatyvą, pagal kurią piliečiams būtų suteikta nauja priemonė, kuria naudodamiesi jie 
galėtų daryti įtaką Europos politikos sritims,

C. kadangi Parlamentas savo 2009 m. kovo 10 d. rezoliucijoje dėl 2010 m. biudžeto 
sudarymo procedūros gairių1 atkreipė „dėmesį į būtinybę suteikti pakankamą 
finansavimą komunikacijos politikai, kuris ypač reikalingas siekiant tikslų, nustatytų 
bendroje deklaracijoje dėl Europos komunikacinės partnerystės, kurią 2008 m. spalį 
patvirtino Parlamentas, Taryba ir Komisija“,

1. pabrėžia būtinybę parengti visapusišką komunikacijos politiką siekiant, kad geriau būtų 
suprantama nauda, susijusi su Europos integracija, ir sukurti tikro dialogo su Europos 
piliečiais pagrindą; taigi pabrėžia, kad šiai veiklai reikės papildomos finansinės paramos;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant bendro 2010 m. biudžeto projekte numatyto 
įsipareigojimų asignavimų padidėjimo, palyginti su 2009 m. biudžetu, 3.2 išlaidų 
kategorijos (pilietiškumas) suma mažinama; mano, kad toks lėšų mažinimas šioje itin 
svarbioje politikos srityje yra apgailėtinas, todėl pabrėžia, kad šios lėšos turi būti 
padidintos ir optimaliai naudojamos;

3. mano, kad informacijos sklaida ir Europos Sąjungos atstovybės gali vaidinti lemiamą 
vaidmenį šioje komunikacijos strategijoje, nes tai yra priemonės, kurias pasitelkus 
galima kreiptis į piliečius ir priartinti Europos Sąjungą prie jų ir dėl to pabrėžia būtinybę 
remti jų veiklą ir didinti jų įtaką;

4. mano, kad pageidautina, jog siekiant padidinti rinkėjų dalyvavimą atsirastų tikros visos 
Europos partijos, ypač atsižvelgiant į būsimus Europos rinkimus; tiki, kad šį tikslą būtų 
galima pasiekti ypač skiriant daugiau lėšų politiniams fondams ir ES lygmens partijoms;

5. primena, kad svarbi Europos komunikacinės partnerystės iniciatyva, kuri itin padės didinti 
Europos komunikacijos strategijos darną ir veiksmingumą; rekomenduoja, kad skiriant 
lėšas 2010 m. būtų atsižvelgiama į papildomus uždavinius, kurie gali kilti dėl galimų 
institucinių reformų, susijusių su Lisabonos sutartimi.

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0096.


