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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Komisija un Eiropas Parlaments ir Eiropas idejas paudēji, un tādēļ sagaida no 
Komisijas stipru un vienotu apliecinājumu Eiropas Savienības Konstitucionālā līguma 
pieņemšanai;

2. pieprasa uzsākt debates par Eiropas Savienības nākotni, ņemot vērā starptautisko 
ģeostratēģiju, jo šīs debates var paplašināt redzesloku, pieņemot lēmumu par to, kādu 
Eiropu pilsoņi vēlas ieraudzīt nākotnē;

3. norāda, ka liela nozīme ir efektīvākai Eiropas Savienības stratēģijai komunikācijas jomā, 
lai sekmīgāk skaidrotu jautājumus saistībā ar Eiropas Savienību un pievienoto vērtību, 
kas rodas Eiropas kopējas rīcības rezultātā, kā arī lai intensīvāk veidotu dialogu ar 
sabiedrību, iekļaujot vietēja mēroga darbības, un pārvarētu distanci starp Eiropas 
Savienību un tās pilsoņiem; uzsver, ka tie, kas darbojas valsts līmenī, lielā mērā nosaka, 
kā pilsones un pilsoņi uztvers Eiropas Savienības projektu; liek lielas cerības uz 
Komisijas Balto grāmatu un programmu „Pilsoņi Eiropai”;

4. uzskata, ka dalībvalstis, reģioni un pašvaldības, pateicoties tam, ka tās atrodas tuvāk 
pilsoņiem, dod ieguldījumu debatē par Eiropas Savienības nākotni un tām ir jādod sava 
daļa ieguldījuma, lai paaugstinātu Eiropas Savienības efektivitāti pilsoņu problēmu 
risināšanā;

5. atbalsta Komisijas viedokli, ka jaunās stratēģijas panākumi komunikācijas jomā ir 
atkarīgi no iestāžu un visu dalībvalstu valdību partneriskās sadarbības; piedāvā Komisijai 
savu atbalstu saskaņā ar 2005. gada 12. maija rezolūciju par Eiropas Savienības 
informācijas un komunikācijas stratēģijas īstenošanu1;

6. tomēr uzsver, ka komunikācijas stratēģijai, lai tā būtu efektīva, jābūt saskaņotai ar 
līdzsvarotas sociālās, vides un kultūras politikas īstenošanu Eiropas Savienības līmenī, un 
mudina Komisiju, Padomi un visas dalībvalstis parādīt, ka to visas darbības ir vērstas 
pilsoņiem vēlamā virzienā, cenšoties saglabāt Eiropas modeli;

7. lai varētu efektīvi īstenot stratēģiju komunikācijas jomā, pieprasa arī nākamā gada 
budžetā paredzēt atbilstīgu finansējumu, vienkāršotas procedūras un īsākus laika termiņus 
finansiālo līdzekļu piešķiršanā Eiropas Savienības programmām informācijas jomā 
(tostarp programmai PRINCE) un programmām to sabiedrisko grupu veicināšanai, kuras 
aizstāv Eiropas ideju; jaunākie Eurostat dati, kas parāda, ka cilvēki arvien mazāk uzticas 
Eiropas Savienībai un tās iestādēm, kā arī to īstenotajai politikai, norāda uz pārliecinošu 
informācijas kampaņu neatliekamību;

8. konstatē, ka debates par Eiropas Savienības Konstitucionālo līgumu ir arī debates par 
Eiropas vērtību daudzveidību un identitāti; uzskata, ka Eiropas Savienības kultūras un 

  
1  Pieņemtie teksti P6_TA(2005)0183.
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izglītības politikas programmas dod būtisku ieguldījumu Eiropas pašapziņas veidošanā, 
kā arī Eiropas kultūru saglabāšanā un attīstībā; tādējādi norāda uz atbilstīga kultūras un 
izglītības budžeta nozīmi, tostarp attiecībā arī uz finanšu plānu;

9. ierosina Komisijai sagatavot laika plānu, kas nodrošina, ka Eiropas projektu pieņem vienā 
dienā visās dalībvalstīs Eiropas Parlamenta 2009. gada vēlēšanu laikā;

10. aizstāv uzskatu, ka pasākumiem saistībā ar Eiropas Savienības stratēģiju informācijas un 
komunikācijas jomā piešķirs svarīgu nozīmi, kuri jāīsteno, lai Padomes debates varētu 
veidot pārskatāmākas un pilsoņi varētu saprast, kas un kādā veidā pieņem lēmumus, kā 
arī lai efektīvi noteiktu petīcijas tiesības.
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