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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā, ņemot vērā Īrijas 12. jūnija referenduma rezultātus, 2008. gada 19. un 20. jūnija 
Eiropadome atgādināja, ka Lisabonas līguma mērķis ir dot iespēju paplašinātai Eiropas 
Savienībai darboties efektīvāk un demokrātiskāk, un pieņēma zināšanai notiekošo 
ratifikācijas procesu;

B. tā kā viss Lisabonas līguma ratifikācijas process un it īpaši ar Īrijas referendumu saistītā 
kampaņa parādīja, ka saziņas politikas jomā ES vēl daudz jāpaveic, jo īpaši ņemot vērā 
2009. gadā gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas;

C. tā kā Parlaments rezolūcijā par pirmajām pārdomām par 2009. gada provizorisko budžeta 
projektu1 ir paudis bažas par „Komisijas ierosināto samazinājumu daudzās budžeta 
pozīcijās, no kurām tiek finansētas saziņas darbības, it īpaši saistībā ar jaunajiem 
uzdevumiem un pārbaudījumiem, ar ko šajā jomā nāksies saskarties 2009. gadā, proti, 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām un Lisabonas līguma iespējamo stāšanos spēkā”,

1. uzsver, ka pilsoniskā sabiedrība dziļāk jāiesaista diskusijā par Eiropas jautājumiem un ka 
jāizstrādā pēctecīga un visaptveroša saziņas politika, kuras mērķis būtu iepazīstināt 
Eiropas iedzīvotājus ar ES politikas veidošanu un ES īstenotajām programmām; tomēr 
uzsver, ka šiem pasākumiem vajadzīgs papildu finansiāls atbalsts;

2. norāda — lai arī kopumā 2009. gada provizoriskajā budžeta projektā (PBP) saistību 
apropriācijas ir palielinātas par 3,1 % salīdzinājumā ar 2008. gada budžetu, 3.b izdevumu 
kategorijā (Pilsonība) iekļautā summa ir palielināta tikai par 1,0 %; uzskata, ka tik neliels 
palielinājums šajā nozīmīgajā politikas jomā izraisa nožēlu, un tādēļ uzsver, ka summas 
ir ievērojami jāpalielina un jāizmanto pēc iespējas lietderīgāk;

3. pauž gandarījumu par to, ka 2008. gadā stājās spēkā jauns Eiropas mēroga politisko 
fondu finansēšanas instruments un ka jau ir izveidoti vairāki Eiropas fondi; aicina 
Komisiju no paša sākuma veicināt fondu darbības pētniecības un politiskās izglītības 
jomā;

4. ierosina palielināt Eiropas līmeņa politiskajām partijām pieejamos līdzekļus, lai veicinātu 
politisko diskusiju Eiropas līmenī un nodrošinātu Eiropas līmeņa platformu plašsaziņas 
līdzekļiem un politiskajām partijām, jo īpaši ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
2009. gada jūnijā;

5. apņemas pabeigt un pienācīgi finansēt Apmeklētāju centru un interneta televīzijas kanālu 
un 2009. gadā to darbību organizēt tā, lai veicinātu iedzīvotāju interesi par ES 
jautājumiem kopumā un Eiropas Parlamenta vēlēšanām jo īpaši;

6. atgādina, ka saziņas programmām, piemēram, PRINCE, ir būtiska nozīme iedzīvotāju 

                                               
1 A6-0262/2008, atsauce jāiekļauj pēc pieņemšanas jūlijā.
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informētības veicināšanā par priekšrocībām, ko sniedz dalība ES, un ciešākas sadarbības 
sekmēšanā starp Komisiju un dalībvalstīm; tādēļ uzstāj, ka, piešķirot līdzekļus 
2009. gadam, ir jāņem vērā papildu uzdevumi, ko izvirza vēlēšanu gads un institucionālās 
reformas turpināšana.
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