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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā Eiropadome 2006. gada 16. jūnija secinājumos ir paudusi apņemšanos sekmīgi 
turpināt konstitucionālā līguma ratifikācijas procesu, kā arī iekļāvusi tajos darbības plānu 
nākamajiem diviem gadiem un paziņojusi, ka šis darbības plāns ir balstīts uz pārdomu 
perioda par Eiropas nākotni starpposma novērtējumu, kurā minēts, ka „dialoga ar 
iedzīvotājiem padziļināšanai ir nepieciešami pietiekami līdzekļi un griba”1;

B. tā kā Eiropas Parlaments 2006. gada 14. jūnija rezolūcijā aicināja Komisiju „pielāgot tās 
D plānu pārdomu perioda otrajam posmam un paredzēt pietiekamu finansējumu 
plānotajām darbībām”2;

C. tā kā programmas „Iedzīvotāji Eiropai, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsoniskumu” 
priekšlikumā Komisija ir paziņojusi, ka tā atbalstīs tās darbības un iestādes, kas dod 
iedzīvotājiem iespēju iesaistīties un līdzdarboties ciešākas Eiropas izveidē un Eiropas 
identitātes nostiprināšanā"3;

D. tā kā pēc finanšu shēmas 2007. līdz 2013. gadam pieņemšanas 2007. gada provizoriskajā 
budžeta projektā ir paredzēta to izdevumu pārstrukturizācija, kas saistīti ar diskusijām par 
konstitūciju, proti, vairāku Eiropas interesēs strādājošu iestāžu pastāvīgais finansējums ir 
iekļauts trīs normatīvās programmās („Pilsoņi Eiropai”, „Kultūra 2007” un 
„Mūžizglītība”), 

1. atgādina, ka saziņas un izglītības programmas ir instrumenti, ko var izmantot, lai 
palielinātu informētību un iedzīvotāju iesaistīšanos diskusijā par konstitucionālo līgumu, 
un ka tās ir galvenie līdzekļi, ar kuriem sniegt atbalstu Eiropadomes 2006. gada 15. un 
16. jūnijā pieņemtajam konstitūcijas ratifikācijas darba plānam,

2. pauž nožēlu par to, ka šobrīd daudzi eiropieši neredz jēgu turpmākai Eiropas Savienības 
integrācijai; tomēr piebilst, ka tajā pašā laikā vairums lielākās daļas dalībvalstu pilsoņu 
vēlētos redzēt pārskatāmāku un efektīvāku ES konstitucionālo risinājumu un ES politiku;

3. atgādina, ka saziņas pasākumi var izdoties tikai tad, ja tajos aktīvi iesaistās akadēmiskās 
aprindas, fondi (tostarp politisko partiju izveidotie fondi), reģionālās iestādes, 
pašvaldības, sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība (sevišķi jauniešu un sieviešu 
organizācijas), taču, lai šīs grupas spētu veikt šādu uzdevumu, tām ir nepieciešami 
līdzekļi no ES budžeta; tādēļ uzskata, ka 2007. gada provizoriskajā budžeta projektā 
PRINCE programmai „Debates par Eiropas nākotni” un informācijas par Eiropas 
Savienības izplatīšanas tīkliem paredzētie līdzekļi ir nepietiekami un ka tiem jābūt 
ievērojami lielākiem par 2006. gada izdevumiem, jo pārdomu un analīzes periods 
turpinās;

4. uzsver, ka vairāki institūti un organizācijas ir sniegušas ļoti lielu atbalstu debatēm par 
  

1 Dokuments Nr. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 KOM(2005)0116.
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Eiropas nākotni; tādēļ pauž bažas par Padomes nodomu), kas atspoguļojās likumdošanas 
procedūrā, kuras rezultātā tika pieņemta programma „Eiropa pilsoņiem”, atsevišķiem 
Eiropas interesēs strādājošiem institūtiem sniegt strukturālo atbalstu tikai trīs gadus (no 
2007. līdz 2009. gadam); ir apņēmības pilna panākt, lai šīm pētniecības un izglītības 
grupām būtu pietiekams pastāvīgais finansējums arī pēc šī pārdomu un analīzes perioda 
beigām, jo ir pārliecināta, ka tām ir svarīgi pastāvīgi uzdevumi;

5. pauž pārliecību, ka ar Komisijas ierosināto šiem institūtiem atvēlētā finansējuma 
palielinājumu ne vienmēr pietiek, lai tie varētu pildīt tiem uzticētos sarežģītos 
uzdevumus;

6. atzinīgi vērtē gan Padomes, gan savus nesenos centienus iesaistīt iedzīvotājus savā 
ikdienas darbā, sevišķi saistībā ar likumdošanas pārskatāmību un politiskām diskusijām 
par tādiem problemātiskiem jautājumiem kā globalizācija un paplašināšanās; apņemas 
turpmāk vēl aktīvāk veikt šādus pasākumus un aicina Padomi rīkoties tāpat.


