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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Komisija ir Europos Parlamentas yra europinės minties skleidėjai, ir todėl 
tikisi, kad Komisija tvirtai ir ryžtingai palaikys Konstitucijos Europai priėmimą;

2. prašo organizuoti diskusijas dėl Europos Sąjungos ateities geostrategijos požiūriu, 
siekiant, kad šios diskusijos leistų tiksliau nustatyti, kokią Europą jos piliečiai nori matyti 
ateityje;

3. nurodo, kokia svarbi efektyvesnė Europos komunikacijos strategija, kuri padėtų geriau 
paaiškinti Europos Sąjungos ir bendrų Europos veiksmų teikiamą naudą, padėtų ieškoti 
dialogo su žmonėmis ir skatinti dialogą tarp žmonių, panaudojant veiklą vietose tam, kad 
būtų panaikintas dabartinis atstumas tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių; pabrėžia, jog 
kaip ES piliečiai supras projekto esmę, labai priklauso nuo tų, kurie atsakingi už jo 
įgyvendinimą valstybių narių lygiu; didelius lūkesčius sieja su Baltąja knyga ir su 
programa „Piliečiai Europai“;

4. mano, kad valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijos, būdamos arčiausia 
piliečių, turi prisidėti prie diskusijų dėl Sąjungos ateities ir prie to, kad Europos Sąjunga 
galėtų veiksmingiau ir efektyviau spręsti savo piliečių problemas;

5. pritaria Komisijos nuomonei, kad naujosios komunikacijos strategijos sėkmė priklauso 
nuo glaudaus institucijų ir valstybių narių vyriausybių bendradarbiavimo; siūlo Komisijai 
paramą remdamasis savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos 
informacijos ir komunikacijos strategijos įgyvendinimo1;

6. vis dėlto nori pabrėžti, kad, siekiant, jog komunikacijos strategija būtų efektyvi, ją turi 
remti politikos sritys, Europos lygiu suderintos socialiniu, aplinkosaugos ir kultūriniu 
požiūriais, ir siūlo, kad Komisija, Taryba ir kiekviena valstybė narė įrodytų, jog 
kiekvienas jų veiksmas nukreiptas piliečių norima linkme, tai yra išlaiko europinį modelį;

7. siekdamas veiksmingai įgyvendinti komunikacijos strategiją, ragina ir ateinančiais 
biudžeto metais teikti deramą finansavimą Sąjungos informacinėms programoms (pvz., 
PRINCE) ir kitoms socialinių grupių paramos programoms, skirtoms skatinti europinę 
mintį, taikyti paprastesnes lėšų skyrimo procedūras ir mažiau vėluoti jas skiriant; naujausi 
Eurostato duomenys, pagal kuriuos žmonių pasitikėjimas Sąjunga ir jos institucijomis 
mažėja, rodo, kaip svarbu surengti gerai finansiškai aprūpintas informacines kampanijas;

8. konstatuoja, kad diskusijos apie Konstitucijos sutartį yra kartu ir diskusijos apie Europos 
identitetą bei daugelį jos kitų vertybių; mano, kad formuojant buvimo Europos piliečiu 
suvokimą ir siekiant išlaikyti bei plėtoti Europos kultūras labai svarbios Sąjungos kultūros 
ir švietimo politikos programos; taigi primena, kaip svarbu pritaikyti biudžetą kultūrai ir 
švietimui, įskaitant finansines perspektyvas;

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0183.
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9. rekomenduoja, kad Komisija parengtų tvarkaraštį, leidžiantį naują europinį projektą 
patvirtinti tą pačią dieną visose Sąjungos šalyse, t. y. 2009 m. Europos Parlamento 
rinkimų metu;

10. rekomenduoja Europos Sąjungos informacijos ir komunikacijos strategijoje skirti didelį 
dėmesį priemonėms, kurių reikia imtis – viena, kad Tarybos debatai būtų skaidrūs, 
siekiant, t. y. kad piliečiai galėtų suvokti, kaip ir kas priima sprendimus, antra, kad teisė 
teikti peticijas būtų veiksminga.
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