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Temats: Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu
– projekts Padomes secinājumiem

Delegāciju vajadzībām pielikumā pievienots projekts Padomes secinājumu kopumam par minēto 

tematu, par ko Informācijas jautājumu darba grupa vienojās 2008. gada 15. aprīļa sanāksmē.

Pastāvīgo pārstāvju komiteja ir attiecīgi aicināta ieteikt Padomei kādā no nākamajām sanāksmēm kā 

"A" punktu apstiprināt pievienoto secinājumu projektu.

_________________
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PIELIKUMS

Projekts –

Padomes secinājumi

par Komisijas paziņojumu

"Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu"

Padome:

1) pauž gandarījumu par Komisijas 2007. gada 3. oktobra paziņojumu "Partnerība informācijas 

sniegšanā par Eiropu" (COM(2007) 569 galīgā redakcija), un pieņem zināšanai Komisijas 

darba dokumentu, kurā iekļauts "Priekšlikums iestāžu nolīgumam" (COM(2007) 568 galīgā 

redakcija);

2) atgādina 2004. gada 14. jūnija, 2002. gada 10. decembra un 2001. gada 10. decembra 

Padomes secinājumus attiecībā uz iepriekšējiem Komisijas paziņojumiem par šo tematu 

(COM(2004) 196 galīgā redakcija, COM(2002) 350 galīgā redakcija un COM(2001) 354 

galīgā redakcija).

Principā Padome:

3) uzskata, ka vajadzība palielināt pilsoņu informētību par Eiropas Savienības darbību, uzsverot 

tās papildu vērtību un kopīgos mērķus un sasniegumus, veicinātu informācijas sniegšanu par 

Eiropu. ES iestāžu un struktūru pārskatāmība un atvērtība ir būtiski elementi, lai nosargātu 

Eiropas Savienības demokrātisko leģitimitāti, kā arī priekšnosacījums pilsoņu līdzdalībai;

4) vēlas panākt labāku sadarbību saistībā ar informēšanas darbībām, vadoties pēc principa, ka 

ES iestādēm un struktūrām būtu jārod sinerģija ar dalībvalstu centrālo, reģionālo un vietējo 

iestāžu, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sniegtajām ierosmēm;
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5) pievienojas Komisijas ierosinājumam sniegt informāciju par Eiropu tādā līmenī, kas ir pēc 

iespējas tuvāks pilsoņiem ("vietējā mēroga" pieeja), un metodes un saturu pielāgot konkrētām 

situācijām un sabiedrības grupām;

6) piekrīt Komisijas izvirzītajam mērķim pastiprināt iesaistīto pušu pragmatisku partnerību un 

elastīgu darba koordinēšanu, vienlaikus uzsverot, ka pušu iesaistīšanās ir brīvprātīga;

7) paziņo, ka saskaņotā un integrētā informēšanas stratēģijā ir jāņem vērā un pilnībā jāatspoguļo 

katras ES politisko lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītās puses atbildība, kompetences un 

uzdevumi;

8) atzīst, ka dalībvalstis un ES iestādes un struktūras var veikt dažādas informēšanas darbības, 

taču tās būs efektīvākas, ja darbība tiks koordinēta;

9) atzīst skolu būtisko nozīmi, palīdzot labāk informēt par Eiropas darbībām un sasniegumiem, 

un atbalsta iespēju dalībvalstīm savā starpā dalīties ar informāciju un paraugpraksi, vajadzības 

gadījumā sadarbojoties ar ES iestādēm, un vienlaikus pilnībā atzīst valstu autonomiju 

izglītības jomā;

10) uzskata, ka – papildinot pastāvīgās informēšanas darbības – tādi notikumi kā Eiropas 

Parlamenta tiešās vēlēšanas sniedz lieliskas iespējas uzlabot pilsoņu informēšanu par ES 

jautājumiem un sniegt viņiem informāciju, lai veicinātu viņu dalību politikas debatēs.

Attiecībā uz ES iestāžu un struktūru informēšanas un komunikācijas darbībām Padome:

11) aicina iestādes un struktūras mobilizēt visus vajadzīgos resursus, jo īpaši – labāk izmantojot 

audiovizuālos instrumentus, internetu un publiskus forumus. Ar atbilstīga līmeņa 

administratīviem nolīgumiem varētu veicināt sadarbību starp dažādiem Kopienas iestāžu un 

struktūru informēšanas un komunikāciju dienestiem, lai uzlabotu šo dienestu darbības ietekmi 

un saskaņotību un panāktu racionalizāciju;
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12) aicina ES iestādes un struktūras, īstenojot informēšanas un komunikāciju darbības, ievērot 

daudzvalodību un kultūru dažādības veicināšanu ne tikai tad, ja darbības veic vietējā līmenī, 

bet arī centrālā līmenī;

13) aicina iestādes vajadzības gadījumā sadarboties, lai noteiktu vairākām iestādēm kopīgu 

informēšanas un komunikācijas darbību saturu un vadītu šīs darbības.

Attiecībā uz Komisijas rīcībā esošajiem informēšanas un komunikāciju instrumentiem Padome:

14) pauž gandarījumu par Komisijas nodomu modernizēt un labāk pielāgot savus informēšanas 

un komunikācijas instrumentus, kā arī sabiedriskās domas analīzes instrumentus;

15) Padomes Informācijas jautājumu darba grupai un vajadzības gadījumā kompetentajiem valstu 

dienestiem uzdod pārbaudīt un turpināt dažādo specifisko stratēģiju – par kurām paziņojusi 

Komisija – īstenošanu jomās, kuras Padome ir atzinusi par svarīgām, piemēram, interneta 

("Europa" tīmekļa vietne) un audiovizuālajā jomā ("Europe by Satellite");

16) lūdz Komisiju, kā arī pārējās ES iestādes saglabāt starpiestāžu raksturu gan attiecībā uz 

Eiropas publisko telpu, ko tā vēlas izveidot, gan attiecībā uz informācijas tīklu, ko tā pašlaik 

pārvalda;

17) mudina Komisiju īstenot visus pasākumus, kas būtu lietderīgi, lai vienkāršotu plašsaziņas 

līdzekļu darbu ES darbību atspoguļošanā, vienlaikus neskarot to pilnīgu neatkarību un 

plurālismu.



8528/08 lk/GOL/id
PIELIKUMS DG F LIMITE LV

5

Attiecībā uz informēšanas darbībām, ko veic dažādi Komisijas departamenti, īstenojot konkrētus 

politikas virzienus (t.s. "nozaru" komunikācijas darbības), Padome:

18) ņem vērā, ka šīs darbības ir būtiska daļa no Kopienas budžeta finansētajā informācijas 

sniegšanā par Eiropu;

19) mudina Komisiju veicināt darbības, kuru mērķis ir iepazīstināt ar dažādiem Kopienas 

panākumiem un popularizēt tos, jo īpaši saistībā ar informācijas politiku attiecībā uz tāda 

tiesību akta pieņemšanu, ko likumdevējs pieņēmis saistībā ar konkrēto nozari. Šai saistībā 

Padome novērtē visus Komisijas centienus nodrošināt saskaņotību un efektivitāti, kā arī 

koordināciju starp iesaistītajām pusēm;

20) aicina Komisiju ar Padomes Informācijas jautājumu darba grupas un Komisijas 

pārstāvniecību dalībvalstīs starpniecību pienācīgi informēt dalībvalstis par plānotajām nozaru 

komunikācijas darbībām, jo īpaši, ja tām seko informācijas kampaņas dalībvalstīs. 

Dalībvalstis ir arī savlaicīgi jāinformē par jebkādām Komisijas ierosmēm, kuras adresētas 

pilsoniskajai sabiedrībai un kurām būtu vajadzīgs līdzfinansējums šai jomā.

Attiecībā uz komunikācijas prioritārajiem tematiem Padome:

21) atzīst, ka lietderīgi ir galvenos tematus, par ko sniegt informāciju, noteikt saskaņā ar Eiropas 

Savienības politikas programmu un ņemot vērā pilsoņu vēlmes, vienlaikus ievērojot ES un 

dalībvalstu kompetences;

22) uzdod Informācijas jautājumu darba grupai – vajadzības gadījumā ar citu iestāžu un struktūru 

dalību – regulāri apspriest prioritāros komunikācijas tematus, lai sniegtu idejas attiecīgo 

iestāžu un struktūru, kā arī iesaistīto dalībvalstu iestāžu darbībai; tam vienmēr jābūt 

brīvprātīgam procesam;
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23) uzskata, ka, lai veicinātu vēlamo sinerģiju, Komisijai – pirms tā izstrādā īpašo, informēšanas 

prioritātēm veltīto sadaļu gada politikas stratēģijā (APS) – ar Padomes Informācijas jautājumu 

darba grupas starpniecību būtu jākonsultējas ar dalībvalstīm.

Attiecībā uz Eiropas Savienības komunikāciju trešās valstīs Padome:

24) aicina Komisiju komunikācijas stratēģijā attiecībā uz trešām valstīm pienācīgu uzmanību 

pievērst Eiropas Savienības politikas virzieniem kopumā un nozīmei, kāda tajos ir iestādēm

un struktūrām;

25) aicina Komisiju apsvērt citus veidus, lai uzlabotu saskaņotību, sniedzot sabiedrībai 

informāciju par ES jautājumiem.

Attiecībā uz partnerības pieejas pastiprināšanu Padome:

26) ņem vērā to, ka brīvprātīgajiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju par 

partnerību pārvaldības jomā un par stratēģisku partnerību var būt papildu vērtība, veicinot 

sinerģiju komunikācijā ar pilsoņiem;

27) uzdod prezidentvalstij, balstoties uz pamatnostādnēm, par kurām vienojās Padomes 

Informācijas jautājumu darba grupa, izskatīt iespējas uzlabot sadarbību starp Eiropas 

Parlamentu, Padomi un Eiropas Komisiju jomās, uz kurām attiecas šie secinājumi;

28) atzīst, cik būtiska ir Iestāžu informācijas grupa (IGI) kā struktūra, kas varētu politiskā līmenī 

sniegt norādes par komunikāciju par Eiropu, vienlaikus ievērojot visu iesaistīto pušu 

kompetences un autonomiju.



8528/08 lk/GOL/id
PIELIKUMS DG F LIMITE LV

7

Lai veiktu turpmāku attīstību, Padome:

29) lūdz Padomes Informācijas jautājumu darba grupu turpināt kopā ar Komisiju, Eiropas 

Parlamentu un konsultatīvajām komitejām izpētīt visas pragmatiskās un racionālās iespējas 

organizēt brīvprātīgu sadarbību starp pusēm, kas iesaistītas informēšanā par Eiropu;

30) uzdod Informācijas jautājumu darba grupai vajadzības gadījumā pārskatīt pašreizējo 

stratēģiju informācijas sniegšanai par Eiropu.

________________________


