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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā pašreizējā ekonomikas un euro valūtas krīze, ar ko saskaras Eiropas Savienība, ir 
parādījusi nepieciešamību pēc vienotākas Eiropas un ciešākas dalībvalstu sadarbības, un 
tādēļ ir vajadzīgs liels Eiropas pilsoņu atbalsts Eiropas institūcijām un uzticēšanās tām;

B. tā kā, lai sekmētu Eiropas Savienības demokratizāciju, līdz ar Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā 2009. gada 1. decembrī ir notikušas tādas institucionālas izmaiņas kā Eiropas 
Parlamenta un dalībvalstu parlamentu pilnvaru paplašināšana un pilsoņu iniciatīvas 
izveide, kuras īstenošanai būs vajadzīga plaša saziņa ar pilsoņiem, lai viņi varētu 
pienācīgi izmantot šo jauno ietekmes instrumentu;

C. tā kā Parlaments savā 2010. gada 15. jūnija rezolūcijā par pilnvarojumu trialogam par 
2011. finanšu gada budžeta projektu1 „pauž bažas par Eiropas pilsonības, komunikācijas 
un plašsaziņas līdzekļiem sniedzamās informācijas programmām paredzēto apropriāciju 
mazo apjomu, kas dažos gadījumos salīdzinājumā ar 2010. gadu ir pat samazinājies” un 
„uzskata, ka šīm programmām ir liela nozīme Eiropas identitātes izveidē un ES pilsoņu 
informēšanā par Eiropas projektu”;

D. tā kā Konstitucionālo jautājumu komiteja savā 2009. gada 2. septembra atzinumā par 
Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, III iedaļa — Komisija2

pauda bažas par apropriāciju samazinājumu 3. izdevumu kategorijas 2. apakškategorijā 
(Pilsonība) salīdzinājumā ar 2009. gadu,

1. norāda, ka Eiropas ekonomikas pārvaldības izveide un visi pasākumi, ko dalībvalstis 
nesen uzsāka, reaģējot uz euro valūtas krīzi, ir jāveic, vienlaikus īstenojot pienācīgu 
komunikācijas politiku, lai gūtu pilsoņu atbalstu, jo pilsoņi ir jāinformē par vienotākas 
Eiropas priekšrocībām;

2. turklāt uzskata, ka pilsoņiem ir jāsniedz plašs skaidrojums par Lisabonas līgumā 
paredzētajiem jaunajiem noteikumiem attiecībā uz iestādēm, t. i., Eiropas Ārējās darbības 
dienesta izveidi, kam ilgtermiņā vajadzētu būt būtiskai ietekmei uz Eiropas Savienības un 
dalībvalstu rīcību ārpolitikas jomā;

3. pauž nožēlu par to, ka laikā, kad saziņas politikai ir nepieciešams papildu finansiāls 
atbalsts, lai informētu pilsoņus par ES mērķiem un priekšrocībām un vienlaikus veidotu 
labāku izpratni par ES institūcijām un pilsoņu iespējām ietekmēt ES politiku, Komisijas 
ierosinātās summas 2011. gada budžeta projektā ir vai nu nelielas vai pat mazākas nekā 
2010. gadā;

4. no otras puses, atzinīgi vērtē Parlamenta 2011. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu 
                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0205.
2 Pievienots Bud˛eta komitejas 2009. gada 13. oktobra ziņojumam (A7–0038/2009).
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tāmē paredzēto Eiropas politisko partiju un fondu finansējuma palielinājumu; atgādina, 
ka Eiropas politiskajām partijām un fondiem ir svarīga nozīme pilsoņu informēšanā par 
Eiropas īstenoto politiku un Eiropas integrāciju.


