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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par aktīvu dialogu ar pilsoņiem par Eiropu
(2008/2224(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 2008. gada 22. oktobrī parakstīto kopīgo deklarāciju „Partnerība informācijas 
sniegšanā par Eiropu”,

 ņemot vērā Komisijas 2008. gada 2. marta paziņojumu „„Debate Europe” — izmantot 
D plāna par demokrātiju, dialogu un diskusijām pieredzi” (COM(2008)0158),

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Informācijas sniegšana par Eiropu, izmantojot 
audiovizuālos līdzekļus” (SEC(2008)0506),

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Informācijas sniegšana par Eiropu, izmantojot 
internetu. Iedzīvotāju iesaistīšana” (SEC(2007)1742), 

 ņemot vērā Komisijas 2007. gada 3. oktobra paziņojumu „Partnerība informācijas 
sniegšanā par Eiropu” (COM(2007)0569),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Lēmumu Nr. 1904/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido 
programmu „Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību1,

 ņemot vērā savu 2006. gada 16. novembra rezolūciju par Balto grāmatu attiecībā uz 
Eiropas Savienības komunikācijas politiku2,

 ņemot vērā Komisijas 2006. gada 1. februāra paziņojumu „Baltā grāmata par Eiropas 
Savienības komunikācijas politiku” (COM(2006)0035),

 ņemot vērā Komisijas 2005. gada 13. oktobra paziņojumu „Komisijas ieguldījums 
pārdomu laikā un pēc tā: D plāns — demokrātija, dialogs, diskusijas”(COM(2005)0494), 

 ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 12. maija rezolūciju par Eiropas Savienības 
informācijas un saziņas stratēģijas īstenošanu3,

 ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

 ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu, kā arī Konstitucionālo jautājumu 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6-0000/20058),

A. tā kā pēc Francijas un Nīderlandes teiktā „nē” Konstitucionālajam līgumam 53,4 % Īrijas 
iedzīvotāju referendumā par Lisabonas līguma ratifikāciju nobalsoja pret šā līguma 
ratifikāciju, un tā kā ir visai iespējams, ka iedzīvotājiem, kuri nepietiekami izprot Eiropas 
Savienības politiku vai attiecīgos līgumus, būs negatīva attieksme pret šo politiku vai 
līgumiem;

                                               
1 OV L 378, 27.12.2006., 32. lpp.
2 OV C 314 E, 21.12.2006., 369. lpp.
3 OV C 92 E, 20.4.2006., 403. lpp.
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B. tā kā Eirobarometra aptaujas „Eirobarometrs 69” rezultāti liecina, ka 52 % Eiropas 
Savienības iedzīvotāju joprojām nepārprotami pozitīvi vērtē savas valsts dalību ES, 
savukārt pretēju viedokli pauž tikai 14 % iedzīvotāju;

C. tā kā 2004. gadā pirmo reizi tika izveidots atsevišķs komisāra amats komunikācijas 
stratēģijas jomā, kaut arī komunikācijas politika kā tāda patlaban vēl nav pieņemta, jo 
Līgumos trūkst atbilstīga juridiskā pamata,

1. atgādina, ka apsekojumu rezultāti liecina, ka, jo mazāk izglītoti un mazāk turīgi ir ES 
iedzīvotāji, jo lielāka ir varbūtība, ka viņi iebildīs pret Eiropas integrācijas turpināšanu, 
un no tā var secināt, ka, neraugoties uz visiem līdzšinējiem pūliņiem, Eiropas ideja 
lielākoties sasniedz Eiropas sabiedrības izglītotos un turīgos slāņus;

2. mudina Komisiju paplašināt dialogu ar jaunām mērķa grupām, izstrādājot saziņas plānus, 
kas adresēti mazpilsētu un ciematu iedzīvotājiem, strādnieku šķirai un pensionāriem, lai 
iesaistītu šos iedzīvotājus ES lietās; tādēļ, lai uzlabotu dialogu starp Eiropas Savienību un 
tās iedzīvotājiem, piedāvā divu posmu modeli — vispirms sniegt informāciju un pēc tam 
veicināt diskusiju ar zinošiem, informētiem iedzīvotājiem, kā arī sekmēt iedzīvotāju 
savstarpējās diskusijas;

3. uzsver, ka ir svarīgi ātri pabeigt Lisabonas līguma ratifikāciju, jo šis līgums vēl vairāk 
palielinās ES pārredzamību un iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos;

4. atzinīgi vērtē iepriekš minēto kopīgo deklarāciju „Partnerība informācijas sniegšanā par 
Eiropu”, kurā ir skaidri izklāstīti mērķi attiecībā uz uzlabojumiem informācijas sniegšanā 
par ES gan no Eiropas Parlamenta, gan Padomes, gan Komisijas, gan dalībvalstu puses;

5. iesaka paplašināt Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig un Comenius programmas, 
dodot iespēju piedalīties tajās arī mazāk turīgiem iedzīvotājiem, lai tādējādi veicinātut šo 
iedzīvotāju mobilitāti Eiropas Savienībā; vērš uzmanību uz to, ka mazāk turīgie 
iedzīvotāji patlaban nevar atļauties piedalīties minētajās programmās;

6. aicina Komisiju veicināt kopēja mācību priekšmeta izveidi skolu programmās, kura 
apguve ilgtu vienu gadu un kurš būtu veltīts Eiropas vēsturei pēc 1945. gada, Eiropas 
integrācijas vēsturei un Eiropas Savienības darbībai, un kuru, vienprātīgi pieņemot 
lēmumu, izstrādātu dalībvalstu eksperti, un kurš tiktu brīvprātīgi mācīts vidusskolās 
23 oficiālajās valodās, lai šādi veidotu pamatu kopīgai izpratnei par Eiropu;

7. uzskata, ka budžeta lēmējinstitūcijai vajadzētu vēl palielināt līdzekļus dalībvalstu skolām, 
augstskolām un NVO, kas atbalsta ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu izpēti un 
informācijas sniegšanu par ES;

8.  ierosina ES iestādēm izveidot jaunu izglītības projektu — „Eiropas Atklāto universitāti” 
(European Open University), proti, augstskolu, kurā bez maksas varētu izglītoties jebkurš 
Eiropas Savienības iedzīvotājs neatkarīgi no tautības, vecuma un profesionālās 
sagatavotības līmeņa; ierosina, lai visu 27 dalībvalstu vadošie profesori izstrādā šai 
augstskolai vispusīgu mācību programmu, kurā aplūkota ES vēsture, mērķi, iestādes, 
politikas nostādnes un nākotnes redzējums; ierosina, ka Eiropas Atklātajā universitātē, lai 
vērstos pie iespējami plašas auditorijas un dotu iespēju ikvienam interesentam apgūt 
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studiju kursus, līdzās tradicionālajiem studiju kursiem ir jāizmanto vismūsdienīgākās 
tehnoloģijas, piemēram, dažādi e-apmācības veidi un tīmekļa semināri;

9. aicina, lai Komisija, izmantojot pakalpojumu sniegšanas līgumus, ar kuriem garantē 
pilnīgu redaktorisko neatkarību, nodrošina sabiedrībai televīzijas programmas visās 
23 oficiālajās valodās, par piemēru uzskatot „Euronews” piedāvātos pakalpojumus; 
uzskata, ka budžeta lēmējinstitūcijai ir jādara pieejami nepieciešamie līdzekļi;

10. atzinīgi vērtē „EU Tube” ieceri, jo šī programma, kam ir gandrīz 1,7 miljoni lietotāju, ir 
unikāls veids, kā informēt par ES politikas nostādnēm gados jaunus interneta lietotājus; 
turklāt aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes par efektīvām interneta kampaņām un 
informēt par tām arī pārējās ES iestādes;

11. atzinīgi vērtē iepriekš minēto Komisijas paziņojumu „Informācijas sniegšana par Eiropu, 
izmantojot internetu”, kurā ir noteikti skaidri mērķi, lai Europa tīmekļa vietni pārveidotu 
par pakalpojumorientētu Web 2.0 vietni; mudina Komisiju pabeigt jaunās vietnes izstrādi 
jau līdz 2009. gadam un uzskata, ka jaunajai tīmekļa vietnei ir jākļūst par forumu, kurā 
iedzīvotāji var apmainīties viedokļiem un tiešsaistē piedalīties sabiedriskās domas 
aptaujās;

12. uzskata, ka plaisu starp iestādēm un iedzīvotājiem būtu iespējams labāk pārvarēt, rosinot 
ES amatpersonas regulāri sniegt intervijas plašsaziņas līdzekļos, un tas palīdzētu piešķirt 
Eiropas Savienībai cilvēcīgāku tēlu;

13. uzskata, ka „Europe Direct” dienests ir svarīgs instruments, lai atbildētu uz iedzīvotāju 
jautājumiem, izmantojot elektronisko pastu vai bezmaksas telefona sarunu iespējas no 
jebkuras ES vietas, un ka jāveicina šā instrumenta popularizēšana sabiedrībā;

14. uzskata, ka ES iestādēm ir jārosina turpmākas diskusijas par Eiropu un nekavējoties 
jāīsteno praksē idejas, kas izklāstītas iepriekš minētajos dokumentos — kopīgajā 
deklarācijā „Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu”, Baltajā grāmatā par Eiropas 
Savienības komunikācijas politiku un Komisijas paziņojumā „Partnerība informācijas 
sniegšanā par Eiropu”;

15. uzskata, ka ES iestādēm un dalībvalstīm ir jākoordinē ar informācijas sniegšanu saistītie 
centieni un jāveido partnerība ar pilsonisko sabiedrību, lai izmantotu iespējamās 
sinerģijas;

16. aicina Komisiju plašāk popularizēt iespēju piedalīties interneta apspriedēs par ES 
politikas nostādnēm un iniciatīvām, lai nodrošinātu, ka diskusijā iesaistās visas 
ieinteresētās puses, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi un vietējās NVO;

17. uzskata, ka skaidrojums par ES politisko partiju politiskajām atšķirībām varētu palīdzēt 
iedzīvotājiem identificēties ar kādu no dažādajiem Eiropas nākotnes redzējumiem un 
attiecīgi izdarīt savu izvēli, un ierosina visām partijām saistībā ar 2009. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām nākt klajā ar savu politisko manifestu;

18. ierosina, lai Komisija izveido tīmekļa vietni, kurā visas NVO, valsts iestādes un 
privātpersonas varētu dalīties pieredzē par projektiem, kas saistīti ar informācijas 
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sniegšanu par ES; aicina Komisiju apkopot un publicēt šajā tīmekļa vietnē to personu 
pieredzi, kuras guvušas labumu no „D plāna” finansētajām darbībām;

19. aicina Komisiju pievērsties nevis dārgām un neefektīvām Eiropas mēroga kampaņām, bet 
gan rīkot nelielas vietēja mēroga ES saziņas kampaņas un iesaistīt šajās kampaņās 
vietējās NVO; aicina Komisiju izplatīt labākās prakses piemērus, kas gūti, rīkojot šādas 
kampaņas;

20.  aicina Komisiju labāk izmantot informācijas dienesta „Europe by Satellite” 
audiovizuālos materiālus, veidojot saikni ar vietējiem televīzijas kanāliem un vietējo 
kopienu plašsaziņas līdzekļiem, kuri izrādījuši interesi iegūt un pārraidīt šādus materiālus, 
lai tādējādi sasniegtu plašāku auditoriju;

21. uzskata, ka ES iestādēm savās politikas nostādnēs jāiekļauj saistībā ar „D plānu” rīkoto 
vietējā līmeņa debašu secinājumi un, pieņemot lēmumus par jauniem tiesību aktiem, 
jāapsver, ko iedzīvotāji gaida no Eiropas Savienības;

22. uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Komisijai, ES 
Padomei, Eiropas Kopienu Tiesai, Eiropas Revīzijas palātai, Reģionu komitejai, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropa ir vecais kontinents tiem ļaudīm, kuru senči to atstāja, meklējot patvērumu vai labāku 
nākotni. Eiropa ir cerību kontinents tiem, kas šeit ierodas, bēgot no nabadzības vai tirānijas.
Eiropa ir solījums tiem eiropiešiem, kuri dzīvo Balkānos vai Austrumeiropā un kuri tic, ka 
gaidāmā pievienošanās Eiropas Savienībai tos uzņems privileģēto aprindās. Eiropa ir Eiropas 
Savienība — divdesmit septiņu dalībvalstu apvienība, kuru pilsoņi reti ļaujas Eiropā 
nedzīvojošajiem raksturīgajām optimistiskām ilūzijām par ES — tie biežāk kritizē vai pat 
noliedz Savienības priekšrocības. Personas, kuras pauž ES nostāju, dara visu iespējamo, lai 
popularizētu Eiropas sasniegumus integrācijas jomā, taču viņu centieni reizēm vairāk atgādina 
lekciju, nevis dialogu ar iedzīvotājiem. Šā iemesla dēļ referents mudina Eiropas institūcijas 
rosināt aktīvu dialogu ar iedzīvotājiem, kurā tie — ierindas pilsoņi, NVO pārstāvji, žurnālisti 
un plašsaziņas līdzekļu darbinieki — varētu pastāstīt mums, kā, viņuprāt, būtu jāsniedz 
informācija par Eiropas integrācijas priekšrocībām. Referents ir Ungārijā rīkojis konferences 
ar NVO pārstāvjiem, vides aizsardzības aktīvistiem un žurnālistiem, kā arī apkopojis šo pušu 
ieteikumus, sazinoties pa e-pastu. Viena no šīm konferencēm, kur piedalījās vairāk nekā simts 
aktīvu dalībnieku, notika Budapeštā, bet pārējās tika rīkotas Miškoļcā un Bekeščabā.
Referenta grafika un noslogotības dēļ šādas konferences nebija iespējams rīkot citās 
dalībvalstīs, taču būtu ļoti noderīgi tādas īstenot nākotnē.

Personām, kuras piedalās ar Eiropas Savienību saistītās norisēs vai pēta Eiropas jautājumus, 
parasti zina un saprot, ko nozīmē Eiropas integrācija. Taču Eirobarometra apsekojumi liecina, 
ka, jo mazāk izglītoti vai mazāk turīgi ir iedzīvotāji, jo lielāka ir iespēja, ka tie pretosies tam, 
ka integrācija Eiropā turpinās. Eiropas ideja lielākoties sasniedz Eiropas iedzīvotāju izglītoto, 
turīgo segmentu. Mazāk izglītotie un mazāk turīgie iedzīvotāji saņem maz informācijas par 
Eiropas politiku, turklāt šī informācija lielākoties ir adresēta studentiem un gados jauniem 
strādājošajiem. Šā iemesla dēļ referents aicina Komisiju izvērst dialogu ar jaunām mērķa 
grupām, izstrādājot saziņas plānus, kas ir adresēti cilvēkiem, kuri nepārstāv sabiedrības 
augstākos slāņus, tādējādi iesaistot ES lietās mazpilsētu un ciematu iedzīvotājus, strādnieku 
šķiru un pensionārus. Nepietiek izstrādāt saziņas plānus tikai elitei un studentiem, ir jāuzrunā 
arī lauku cilvēki, mazkvalificēta darba strādnieki un pensionāri.

Televīzija ir viens no svarīgākajiem līdzekļiem, kā uzrunāt vienkāršos ierindas iedzīvotājus.
Tāpēc referents aicina Komisiju nodrošināt sabiedrībai TV programmas visās 23 oficiālajās 
valodās par jautājumiem saistībā ar Eiropu, izmantojot līgumus par pakalpojumu sniegšanu, ar 
ko pilnībā nodrošina redaktorisko neatkarību. Tas palīdzētu palielināt ar ES saistītu ziņu 
īpatsvaru plašsaziņas līdzekļos; pašlaik šis īpatsvars dalībvalstīs ir 10 %, kas ir pat mazāks 
nekā ar ASV saistītu ziņu īpatsvars. Tā kā mūsu žurnālisti nav sliktāki vai mazāk talantīgi par 
amerikāņu žurnālistiem, šādam televīzijas kanālam, kas varētu būt „Euronews”, būtu jāgūst 
tāda pati ietekme, profesionālais līmenis un popularitāte kā CNN kanālam. Tāpat nav 
pieņemami, ka „Euronews”, būdams projekts, ko līdzfinansē ES, neraida visu dalībvalstu 
oficiālajās valodās. Komisijai būtu jāatrod finanšu avoti šādam nolūkam. „Euronews” ir arī 
jāapzinās un savās programmās jāparāda, ka Eiropa nav tikai dažas lielās Rietumeiropas 
valstis — mūsu kopīgajā Eiropā ietilpst arī Somija, Ungārija vai Bulgārija.

Gados jaunus un izglītotus cilvēkus vairāk nekā citas sabiedrības grupas var sasniegt, 
izmantojot internetu. Paziņojumā „Informācijas sniegšana par Eiropu, izmantojot internetu.
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Iedzīvotāju iesaistīšana” ir noteikti skaidri mērķi, lai pārvērstu Europa tīmekļa vietni par 
pakalpojumorientētu Web 2.0 vietni, kas dotu iespēju saņemt atgriezenisko saiti, pamatojoties 
uz iedzīvotāju viedokli, un izvērst aktīvu dialogu. Jaunajai vietnei būtu jābūt pieejamai līdz 
2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai to varētu efektīvi izmantot iedzīvotāju 
informēšanai par Eiropas jautājumiem. Arī EUtube ir interesants projekts, taču tam ir mazāk 
nekā 8000 reģistrētu lietotāju un samērā maz apmeklējumu salīdzinājumā ar YouTube 
programmām, tāpēc tas ir jāuzlabo, lai sasniegtu vairāk lietotāju.

Eiropai ir kopīga vēsture, taču dalībvalstīs to māca un izprot dažādi — pat dažādos vienas 
valsts reģionos ir atšķirīga pieeja. Tāpēc referents ierosina sagatavot visā Eiropā vienotu 
vidusskolām paredzētu Eiropas vēstures mācību programmu par laikposmu pēc 1945. gada, 
kuras darbības laiks būtu viens gads un kuru, vienprātīgi pieņemot lēmumu, izstrādātu 
dalībvalstu eksperti 23 oficiālajās valodās. Tajā būtu jāaplūko arī Eiropas Savienības vēsture 
un darbības principi, tostarp pilsoņu tiesības. Dalībvalstis varētu brīvprātīgi pieņemt šo 
mācību programmu, lai veidotu pamatu kopīgai izpratnei par Eiropu vidusskolās. Referents 
pauž gandarījumu arī par ieceri Briselē netālu no Eiropas Parlamenta ēkas atvērt Eiropas 
vēsturei veltītu muzeju. Referents pauž gandarījumu par ideju, ko ierosinājis kāds Ungārijas 
profesors, un, ņemot vērā viņa ieteikumu, ierosina dibināt Eiropas Atklāto universitāti. Tā bez 
maksas būtu pieejama visiem Eiropas iedzīvotājiem neatkarīgi no tautības, vecuma vai 
izglītības līmeņa. Eiropas Atklātās universitātes visaptverošajā mācību programmā tiktu 
aplūkota Eiropas Savienības vēsture, mērķi, iestādes, politikas nostādnes un nākotnes 
redzējums. Universitāte varētu darboties pastāvošo izglītības iestāžu telpās sadarbībā ar 
Komisiju, un tā būtu viens no veidiem, kā īstenot praksē nesen pieņemto kopīgo 
deklarāciju „Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu”. Tomēr, lai universitāte būtu 
pieejama iespējami lielākai sabiedrības daļai un visi interesenti varētu apgūt studiju kursus, 
tajā jāizmanto arī jaunākās tehnoloģijas, piemēram, dažāda veida e-mācības un tīmekļa 
semināri.

Tikai neliels skaits Eiropas iedzīvotāju izprot Eiropas mēroga politisko partiju kopīgos 
mērķus un dažādos uzskatus. Ja iedzīvotājiem būs priekšstats par Eiropas partiju politiskās 
nostājas atšķirībām, tiem būs vieglāk identificēties ar dažādajiem Eiropas nākotnes 
redzējumiem. Tāpēc referents ierosina visām Eiropas partijām saistībā ar 2009. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām izdot savu manifestu gan garākā, gan īsākā formā, lai uzrunātu dažādus 
sabiedrības slāņus.


