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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl aktyvaus dialogo su piliečiais Europos klausimu
(2008/2224(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d. pasirašytą bendrą deklaraciją dėl Europos 
komunikacinės partnerystės,

 atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 2 d. Komisijos komunikatą „Diskutuokime apie Europą 
remdamiesi D plano (demokratija, dialogas, diskusijos) įgyvendinimo patirtimi“ 
(COM(2008)0158),

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Communicating Europe through audiovisual 
media“ („Informuoti apie Europą naudojant vaizdo ir garso priemones“) 
(SEC(2008)0506),

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Communicating about Europe via the Internet –
Engaging the citizens“ („Informuoti apie Europą internetu - įtraukti piliečius“) 
(SEC(2007)1742), 

 atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą „Europos komunikacinė 
partnerystė“ (COM(2007)0569),

 atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam 
Europos pilietiškumui skatinti1,

 atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Baltosios knygos dėl 
Europos komunikacijos politikos2,

 atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 1 d. Komisijos komunikatą „Baltoji knyga dėl Europos 
komunikacijos politikos“ (COM(2006)0035), 

 atsižvelgdamas į 2005 m. saplio 13 d. Komisijos komunikatą „Komisijos indėlis 
svarstymo laikotarpiu ir jam pasibaigus: D planas (demokratija, dialogas ir diskusijos)“ 
(COM(2005)0494), 

 atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 
informacijos ir komunikacijos strategijos įgyvendinimo3,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Konstitucinių reikalų 
komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomones (A6-0000/20058),

A. kadangi, Prancūzijai ir Nyderlandams atmetus Konstitucinę sutartį, 53, 4 proc. Airijos 
piliečių referendume balsavo prieš Lisabonos sutarties ratifikavimą ir kadangi žmonės, 

                                               
1  OL L 378, 2006 12 27, p. 32.
2  OL C 314 E, 2006 12 21, p. 369.
3  OL C 92 E, 2006 4 20, p. 403.
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netinkamai suprantantys Europos Sąjungos politines priemones arba Sutartis labiau linkę 
joms nepritarti, 

B. kadangi iš 69-osios Eurobarometro apklausos rezultatų matyti, kad 52 proc. Sąjungos 
piliečių vis dar tvirtai įsitikinę, kad jų šalies narystė ES yra geras dalykas, ir tik 14 proc. 
mano priešingai,  

C. kadangi 2004 m. pirmą kartą buvo paskirtas Komisijos narys komunikacijos strategijos 
klausimais, nors tuo metu komunikacijos politika dar nebuvo patvirtinta dėl tinkamo 
teisnio pagrindo Sutartyse stokos,

1. kartoja, kad iš apklausų matyti, jog mažiau išsilavinę ir mažesnes pajamas gaunantys 
Sąjungos piliečiai labiau linkę priešintis tolesnei Europos integracijai, o tai rodo, kad 
Europos idėja, nepaisant visų ankstesnių pastangų, daugiausia pasiekia gerai 
išsilavinusius ir pasiturinčius Europos visuomenės sluoksnius; 

2. ragina Komisiją įtraukti į diskusijas naujas tikslines grupes, t. y. parengti informavimo 
planus, kuriuos vykdant į ES reikalus būtų įtraukiami nedidelių miestų ir kaimo 
gyventojai, darbininkai ir pensininkai; taigi siūlo suaktyvinti Europos Sąjungos ir jos 
piliečių dialogą veikiant dviem etapais: pirmiausia suteikti informacijos, o po to surengti 
diskusijas su informuotais piliečiais;

3. pabrėžia, kaip svarbu sparčiai baigti ratifikuoti Lisabonos sutartį, nes dėl to padaugėtų 
skaidrumo ES ir piliečiai būtų labiau įtraukiami į sprendimų priėmimo procesus; 

4. palankiai vertina pirmiau minėtą bendrą deklaraciją dėl Europos komunikacinės 
partnerystės, kurioje nustatomi aiškūs ES komunikacijos tobulinimo tikslai, keliami 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms;

5. rekomenduoja sudaryti galimybes programose „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, 
„Grundtvig“ ir „Comenius“ dalyvauti ir mažiau pasiturintiems piliečiams, kad jie galėtų 
lengviau judėti ES; atkreipia dėmesį į faktą, kad šiuo metu mažiau pasiturintys piliečiai 
neturi finansinių galimybių dalyvauti minėtose programose; 

6. ragina Komisiją propaguoti bendrą Europos istorijos po 1945 m. ir ES veikimo kursą, 
trunkantį vienus mokyklinius metus; šį kursą sutarę rengtų valstybių narių ekspertai ir jis 
savanoriškai būtų dėstomas vidurinėse mokyklose 23 oficialiosiomis kalbomis siekiant 
padėti bendrų žinių apie Europą pagrindą;

7. mano, kad biudžeto valdymo institucija turėtų skirti dar daugiau lėšų mokykloms, 
universitetams ir nevyriausybinėms organizacijoms, remiančioms su ES susijusias 
studijas ir komunikaciją ES klausimais valstybėse narėse, finansuoti;

8.  siūlo ES institucijoms parengti naują šviečiamąjį projektą, pavadintą „Atvirasis Europos 
universitetas“ ir juo remiantis įsteigti universitetą, atvirą ir nemokamą Sąjungos 
piliečiams, neatsižvelgiant į jų tautybę, amžių ir kvalifikaciją; siūlo, kad iškilūs 
mokslininkai iš 27 valstybių narių parengtų išsamią mokymo programą (į kurią įeitų šie 
dalykai: ES istorija, tikslai, institucijos, politikos sritys ir ES ateitis); siūlo, kad Europos 
atvirajame universitete būtų naudojamos pažangiausios technologijos, pvz., įvairių formų 
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elektroninis mokymas ir mokymas internetu, derinamos su įprastais kursais, siekiant 
pritraukti kuo daugiau klausytojų ir suteikti galimybę visiems norintiesiems dalyvauti 
kursuose;   

9. ragina Komisiją pasirašyti paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias būtų užtikrinama 
visiška redakcinė nepriklausomybė, ir sudaryti visuomenei galimybę žiūrėti televizijos 
programas 23 oficialiosiomis kalbomis remiantis Europos naujienų kanalo „Euronews“ 
pavyzdžiu; mano, kad biudžeto valdymo institucija turėtų skirti reikalingą finansavimą;

10. palankiai vertina internetinio kanalo „EU Tube“, turinčio 1,7 mln. žiūrovų, idėją – tai 
neprilygstama priemonė, galinti padėti perteikti ES politiką jauniesiems interneto 
naudotojams; taip pat ragina Komisiją parengti veiksmingų interneto kampanijų gaires ir 
informuoti apie jas kitas ES institucijas;

11. palankiai vertina pirmiau minėtą Komisijos komunikatą „Informuoti apie Europą 
internetu“, kuriame nustatyti aiškūs tikslai, susiję su Europos tinklavietės pertvarkymu į 
„web 2.0“ tipo tinklavietę, skirtą paslaugoms teikti; ragina Komisiją baigti kurti naują 
tinklavietę 2009 m., mano, kad naujoje tinklavietė turėtų būti piliečių forumas, kuriame 
jie galėtų keistis nuomonėmis ir dalyvauti internetinėse apklausose; 

12. mano, kad skatinant ES pareigūnus periodiškai duoti interviu žiniasklaidos priemonėse 
būtų užpildoma informacijos spraga tarp institucijų ir piliečių, taigi ES būtų labiau 
suprantama žmonėms;

13. mano, kad tinklavietė „Europe Direct“ yra svarbi priemonė atsakant į piliečių klausimus 
elektroniniu paštu arba visoje ES veikiančiu nemokamu telefonu, taigi ši priemonė turėtų 
būti labiau viešinama;

14. mano, kad ES institucijos turėtų pradėti papildomas diskusijas Europos klausimu ir 
nedelsdamos įgyvendinti bendroje deklaracijoje dėl Europos komunikacinės partnerystės, 
pirmiau minėtoje baltojoje knygoje dėl Europos komunikacijos politikos ir Komunikate 
„Europos komunikacinė partnerystė“ pateiktas koncepcijas;

15. mano, kad ES institucijos ir valstybės narės turėtų koordinuoti savo komunikacines 
pastangas ir bendradarbiauti su pilietine visuomene, siekdamos pasinaudoti 
užsimezgusiais ryšiais; 

16. ragina Komisiją labiau viešinti konsultacijas internetu ES politikos ir iniciatyvų 
klausimais siekiant užtikrinti, kad visos suinteresuotosios šalys, ypač mažosios ir 
vidutinės įmonės bei vietos NVO, būtų įtraukiamos į diskusijas;

17. mano, kad išaiškinus politinius ES partijų skirtumus piliečiams būtų lengviau susitapatinti 
su jomis ir pasirinkti tarp įvairių ES ateities koncepcijų, ir siūlo, kad visos partijos 
pateiktų savo manifestus vykstant 2009 m. rinkimams į Europos Parlamentą;

18. siūlo Komisijai sukurti tinkalvietę, kurio visos NVO, viešosios institucijos ir privatūs 
asmenys galėtų pasidalinti patirtimi apie ES komunikacijos projektus, kuriuose jie 
dalyvauja; ragina Komisiją šioje tinklavietėje kaupti ir skelbti pagal D planą vykdytos 
veiklos dalyvių patirtį;
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19. ragina Komisiją, užuot rengus brangias ir neefektyvias Europos masto kampanijas, 
pradėti nedidelio masto ES komunikacines kompanijas vietoje ir įtraukti į jas vietos 
NVO; ragina Komisiją skleisti vykstant tokioms kampanijoms sukauptą pažangiąją 
patirtį;

20.  ragina Komisiją geriau išnaudoti garso ir vaizdo medžiagą, gaunamą kanalu „Europe by
Satellite“,ir užmegzti ryšius su vietos televizijos kanalais ir bendruomenių žiniasklaida, 
suinteresuota transliuoti šią medžiagą, nes taip su ja būtų supažindinama didesnė 
auditorija;

21. mano, kad ES institucijos, rengdamos savo politiką, turėtų atsižvelgti į pagal D planą 
organizuotų vietos diskusijų išvadas, o priimdamos naujus teisės aktus jos taip pat turėtų 
atsižvelgti į su ES susijusius piliečių lūkesčius; 

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Tarybai, Komisijai, Ministrų tarybai, 
Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Regionų komitetui, Ekonominių ir socialinių 
reikalų komitetui ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europa yra senasis žemynas tiems, kurių protėviai praeityje išvyko ieškodami prieglobsčio 
arba geresnės ateities. Atvykėliams, kentusiems skurdą ir tironiją savame krašte, Europa yra 
vilties žemynas. Europa teikia vilčių europiečiams, gyvenantiems Balkanuose ar Rytų 
Europoje ir tikintiems, kad įstoję į Europos Sąjungą jie prisijungs prie privilegijuotųjų grupės. 
Be to, Europa – tai Europos Sąjunga, 27 valstybių narių aljansas, kurių piliečiai retai tiki 
tokiomis optimistinėmis iliuzijomis kaip ES nepriklausančių valstybių gyventojai. Dažniau jie 
kritikuoja ar netgi neigia Europos Sąjungos pranašumus. ES ryšių specialistai kaip įmanydami 
stengiasi skleisti informaciją apie Europos integracijos pranašumus, tačiau kartais jų 
pastangos labiau primena paskaitas nei dialogą su piliečiais. Todėl pranešėjas ragina Europos 
Sąjungos institucijas inicijuoti aktyvų dialogą su piliečiais, per kurį jie, eiliniai piliečiai, 
nevyriausybinių organizacijų atstovai, žurnalistai ir žiniasklaidos darbuotojai, gali papasakoti, 
kaip jie praneštų apie Europos integracijos teikiamus pranašumus. Pranešėjas organizavo 
konferencijas, kuriose dalyvavo Vengrijos nevyriausybinių organizacijų atstovai, aktyvūs 
„žaliųjų“ organizacijų atstovai ir žurnalistai ir elektroniniu paštu rinko jų rekomendacijas. 
Viena šių konferencijų vyko Budapešte ir joje dalyvavo per 100 aktyvių dalyvių, kitos
konferencijos surengtos Miškolce ir Bekeščaboje. Dėl riboto laiko ir galimybių pranešėjas 
neturėjo galimybės organizuoti tokių konferencijų kitose valstybėse narėse, bet ateityje būtų 
labai naudinga tai padaryti.

Tie, kurie dalyvauja Europos reikaluose arba juos studijuoja, dažniausiai žino ir supranta 
Europos integracijos reikšmę. Tačiau Eurobarometro tyrimai rodo, kad kuo piliečiai mažiau 
išsilavinę ir ne tokie turtingi, tuo didesnė tikimybė, kad jie nepritars Europos integracijai. 
Europos idėja labiausiai priimtina išsilavinusiai, pasiturinčiai Europos visuomenės daliai. 
Mažiau išsilavinę ir ne tokie turtingi piliečiai gauna mažai informacijos apie Europos politiką, 
kuri, be to, yra skirta daugiausia studentams ir jauniems specialistams. Būtent todėl pranešėjas 
primygtinai ragina Komisiją megzti dialogą su naujomis, įvairesnėmis tikslinėms grupėms,
sukuriant ne į elitą orientuotus informavimo planus, taip įtraukiant į ES reikalus mažuose 
miesteliuose ir kaimuose gyvenančius žmones, darbininkų klasę ir pensininkus. Neužtenka 
vien elitui ir studentams skirtų informavimo planų, reikėtų ir planų, orientuotų į apygardų 
gyventojus, darbininkus ir pensininkus.

Televizija yra viena svarbiausių priemonių siekiant informuoti paprastus, eilinius piliečius. 
Todėl pranešėjas ragina Komisiją sudaryti galimybes visuomenei žiūrėti televizijos programas 
apie Europos reikalus visomis 23 oficialiomis kalbomis, sudarant paslaugų pirkimo sutartis, 
kuriomis užtikrinama visiška redakcinė nepriklausomybė. Taip būtų galima padidinti su ES 
susijusių naujienų dalį žiniasklaidos priemonėse, kuri šiuo metu valstybėse narėse sudaro 
10 %, o tai yra netgi mažiau nei su JAV susijusių naujienų dalis. Kadangi mūsų žurnalistai 
nėra prastesni ar mažiau talentingi nei amerikiečiai, toks televizijos kanalas, kuris galėtų būti 
„Euronews“, savo įtaka, profesionalumo standartais ir populiarumu turėtų prilygti CNN 
kanalui. Nepriimtina ir tai, kad „Euronews“ – ES bendrai finansuojamas projektas –
netransliuojamas visomis oficialiomis valstybių narių kalbomis. Šiam tikslui Komisija turėtų 
rasti finansinių šaltinių. „Euronews“ kanalo darbuotojai taip pat turėtų suvokti ir parodyti savo 
programose, kad Europa nėra vien kelios didžiosios Vakarų Europos šalys, kad Suomija, 
Vengrija ar Bulgarija taip pat yra mūsų bendros Europos dalis.
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Tinkamiausia priemonė pasiekti jaunus ir išsilavinusius žmones – internetas. Komunikate 
„Informavimas apie Europą internetu. Įtraukti piliečius“ numatomi aiškūs tikslai paversti 
interneto svetainę „Europa“ į paslaugas orientuota žiniatinklio 2.0 svetaine, o tai sudarytų 
galimybę palaikyti grįžtamąjį ryšį remiantis piliečių nuomone ir užmegzti aktyvų dialogą. 
Naujoji svetainė turėtų pradėti veikti prieš 2009 m. Europos Parlamento rinkimus, kad būtų 
galima veiksmingai informuoti piliečius apie Europos reikalus. Dar vienas įdomus projektas 
yra svetainė „EUtube“, tačiau ji turi mažiau nei 8 000 registruotų vartotojų ir, palyginti su 
svetainės „Youtube“ programomis, tikrai nedaug lankytojų, todėl norint pritraukti daugiau 
žiūrovų reikia ją tobulinti.

Europa turi bendrą istoriją, tačiau valstybėse narėse jos mokoma ir ji suprantama skirtingai,
skirtumų yra net kai kuriuose regionuose. Todėl pranešėjas siūlo parengti bendrą vienerių 
metų Europos istorijos po 1945 m. mokymo programą, skirtą vidurinėms mokyklos, kuri būtų 
kuriama 23 oficialiomis kalbomis valstybių narių ekspertų sutarimu. Pagal ją taip pat turėtų 
būti mokoma Europos Sąjungos istorijos ir jos darbo organizavimo proceso, įskaitant piliečių 
teises. Valstybės narės galėtų laisvai įvesti šią mokymo programą siekdamos vidurinėse 
mokyklose pakloti bendrų žinių apie Europą pamatus. Pranešėjas taip pat palankiai vertina 
mintį atidaryti Europos istorijos muziejų Briuselyje, netoli Europos Parlamento pastato. 
Pranešėjas palankiai vertina vieno Vengrijos profesoriaus pasiūlytą idėją ir, pasinaudodamas
jo patarimu, siūlo įsteigti Europos atvirąjį universitetą. Šiame universitete galėtų laisvai ir 
nemokamai studijuoti visi Europos piliečiai, nesvarbu kokia jų tautybė, amžius ar 
kvalifikacija. Visapusė Europos atvirojo universiteto mokymo programa apimtų Europos 
Sąjungos istoriją, tikslus, institucijas, politikos kryptis ir galimą jos ateitį. Universitetas galėtų 
bendradarbiaudamas su Komisija veikti esamų ugdymo įstaigų patalpose ir būtų viena iš 
priemonių praktiškai įgyvendinti neseniai priimtą bendrąją deklaraciją dėl Europos 
komunikacinės partnerystės. Tačiau Universitete taip pat turėtų būti naudojamos 
pažangiausios technologijos, pavyzdžiui, įvairios elektroninio mokymo ir žiniatinklio 
seminarų formos, kad būtų galima ugdyti kaip įmanoma daugiau visuomenės narių, ir todėl 
kiekvienas norintis galėtų lankyti kursus.

Nedaugelis Europos piliečių supranta bendrus Europos politinių partijų tikslus ir skirtingas 
pažiūras. Jei politiniai Europos partijų skirtumai būtų aiškūs, tai galėtų padėti piliečiams 
susitapatinti su įvairiomis idėjomis apie Europos ateitį. Todėl pranešėjas siūlo visoms 
Europos partijoms paskelbti trumpesnės ir ilgesnės formos savo partijų programas 2009 m. 
Europos Parlamento rinkimams, kad būtų informuojamos skirtingos visuomenės grupės.


