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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā 2009. gada Eiropas vēlēšanas apstiprināja vispārējo tendenci kopš pirmajām 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām 1979. gadā regulāri samazināties vēlētāju aktivitātei, šai 
aktivitātei viszemāko līmeni sasniedzot valstīs, kas Eiropas Savienībai pievienojās 
pēdējā paplašināšanās kārtā;

B. tā kā gadījumā, ja stātos spēkā Lisabonas līgums, būtu jāizvērš informēšanas kampaņa, 
lai pilsoņiem skaidrotu līguma ieviestās izmaiņas, it īpaši Eiropas Parlamenta un 
dalībvalstu parlamentu jaunās pilnvaras, kā arī pilsoņu iniciatīvas ieviešanu, kas viņiem 
nodrošinātu jaunu instrumentu Eiropas politikas virzienu ietekmēšanai;

C. tā kā Parlaments 2009. gadā 10. marta rezolūcijā par 2010. gada budžeta procedūras 
pamatnostādnēm1 vērsa „uzmanību nepieciešamībai nodrošināt pietiekamu finansējumu 
saziņas politikai un jo īpaši nodrošināt, ka šis finansējums atbilst mērķiem, kas noteikti 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada oktobrī pieņemtajā kopējā deklarācijā par 
partnerību informācijas sniegšanai par Eiropu”,

1. uzsver nepieciešamību izstrādāt plaša mēroga saziņas politiku, lai veicinātu izpratni par 
ieguvumiem, kas saistīti ar Eiropas integrāciju, un nodrošinātu pamatu patiesam 
dialogam ar Eiropas pilsoņiem; tādēļ uzsver, ka šiem pasākumiem nepieciešams papildu 
finansiāls atbalsts;

2. atzīmē, ka — lai gan kopumā 2010. gada vispārējā budžeta projektā saistību 
apropriācijas salīdzinājumā ar 2009. gada budžetu ir palielinātas, 3. izdevumu 
kategorijas 2. apakškategorijā (Pilsonība) iekļautā summa ir samazināta; uzskata, ka šāds 
samazinājums šajā nozīmīgajā politikas jomā izraisa nožēlu, un tāpēc uzsver, ka 
attiecīgās summas ir jāpalielina un jāizmanto pēc iespējas lietderīgāk;

3. uzskata, ka informācijas centriem un ES pārstāvniecībām var būt centrālā loma šajā 
komunikācijas stratēģijā, jo tie ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt pilsoņus un viņiem 
tuvināt Eiropas Savienību; tādēļ uzsver nepieciešamību atbalstīt to darbības un 
pastiprināt to ietekmi;

4. uzskata, ka — lai palielinātu pilsoņu aktivitāti Eiropas vēlēšanās — būtu jāizveido 
patiesas Eiropas mēroga partijas, it īpaši saistībā ar nākamajām Eiropas vēlēšanām; 
uzskata, ka šādu mērķi varētu sasniegt, it īpaši palielinot finansējumu ES mēroga 
politiskajiem fondiem un partijām;

5. atgādina, cik liela nozīme ir iniciatīvai „Partnerība informācijas sniegšanai par Eiropu”, 
kas it īpaši palīdzēs pastiprināt Eiropas komunikācijas stratēģijas saskaņotību un 
efektivitāti; iesaka līdzekļu piešķiršanā 2010. gadam ņemt vērā tos papildu uzdevumus, 
kas varētu rasties pēc iespējamām institucionālajām reformām, kuras saistītas ar Lisabonas 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0096.
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līgumu.


