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Tarkistus 1
Syed Kamall, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan b kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mahdollinen voimaantulo edellyttäisi 
sellaisen viestintäkampanjan kehittämistä, 
jossa kansalaisille selitettäisiin, mitä 
muutoksia sopimus tuo muassaan, 
etenkin Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien toimivallan 
suhteen, sekä kansalaisaloitteiden 
mahdollisuuden käyttöön ottamisesta, 
jonka avulla kansalaiset voivat vaikuttaa 
Euroopan politiikkaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Syed Kamall, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan c kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että parlamentti 
kiinnitti 10. maaliskuuta 2009 vuoden 
2010 talousarviomenettelyn 
suuntaviivoista antamassaan 
päätöslauselmassa1 huomiota siihen, että 
on myönnettävä riittävästi rahoitusta 
tiedotuspolitiikkaan, jotta se saatetaan 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission lokakuussa 2008 hyväksymän 
yhteisen julkilausuman "Kumppanuuteen 
perustuva EU-viestintä" tavoitteiden 
mukaiseksi;
_______________________________
1 Parlamentin hyväksymät tekstit, 

Poistetaan.
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P6_TA(2009)0096.

Or. en

Tarkistus 3
Syed Kamall, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että on kehitettävä 
kauaskantoista viestintäpolitiikkaa, jossa 
valistetaan Euroopan integraatiota 
koskevista eduista ja luodaan perusta 
kansalaisten kanssa käytävälle aidolle 
vuoropuhelulle; korostaa siksi, että näihin 
toimiin tarvitaan lisärahoitusta;

1. korostaa, että on kehitettävä 
kauaskantoista viestintäpolitiikkaa, jossa 
valistetaan sekä Euroopan integraatiota 
koskevista eduista että sen haitoista ja 
luodaan perusta kansalaisten kanssa 
käytävälle aidolle vuoropuhelulle;

Or. en

Tarkistus 4
Syed Kamall, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että vaikka koko 
vuoden 2010 talousarvioesityksessä (TE) 
lisätään maksusitoumuksien määrää 
vuoden 2009 talousarvioon nähden, 
otsakkeen 3.2 (kansalaisten Eurooppa) 
määrärahat laskevat; pitää tällaista 
vähennystä valitettavana ratkaisevan 
tärkeällä politiikan alalla ja korostaa näin 
ollen, että summia on korotettava ja 
hyödynnettävä parhaalla mahdollisella 
tavalla;

2. panee merkille, että vaikka koko 
vuoden 2010 talousarvioesityksessä (TE) 
lisätään maksusitoumuksien määrää 
vuoden 2009 talousarvioon nähden, 
otsakkeen 3.2 (kansalaisten Eurooppa) 
määrärahat laskevat;

Or. en
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Tarkistus 5
Syed Kamall, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. uskoo, että tiedotteilla ja EU:n 
edustustoilla on ratkaiseva asema tässä 
viestintästrategiassa, sillä niiden avulla 
tavoitetaan kansalaiset ja tehdään 
Euroopan unioni heille läheisemmäksi, ja 
katsoo siksi, että niiden toimintaa on 
tuettava ja että niiden vaikutuksia on 
tehostettava;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6
Syed Kamall, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää yleiseurooppalaisten poliittisten 
ryhmien esiin nousemista myönteisenä 
etenkin tulevien Euroopan parlamentin 
vaalien kannalta, jotta äänestysvilkkaus 
nousisi; uskoo, että tähän tavoitteeseen 
päästäisiin etenkin lisäämällä poliittisten 
säätiöiden ja ryhmien rahoitusta EU:n 
tasolla;

4. pitää yleiseurooppalaisten poliittisten 
puolueiden esiin nousemista mahdollisena 
vaihtoehtona etenkin tulevien Euroopan 
parlamentin vaalien kannalta, sillä se 
saattaa lisätä äänestysvilkkautta; panee 
kuitenkin merkille, että 
yleiseurooppalaisia poliittisia puolueita on 
yritetty luoda tarkoituksella myös 
aikaisemmin sangen vähäisellä 
menestyksellä;

Or. en
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Tarkistus 7
Syed Kamall, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa Kumppanuuteen perustuva 
EU-viestintä -aloitteen merkityksestä, sillä 
se auttaa vahvistamaan Euroopan 
viestintästrategian johdonmukaisuutta ja 
tehokkuutta; muistuttaa, että vuonna 
2010 kohdennettavissa varoissa on 
otettava huomioon lisähaasteet, jotka 
aiheutuvat Lissabonin sopimuksen 
mahdollisen voimaantulon edellyttämistä 
toimielinuudistuksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 8
Marietta Giannakou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on strategisesti vakava, 
seurauksiltaan arvaamaton virhe jättää 
toteuttamatta tuloksiltaan mitattavia 
konkreettisia aloitteita, joiden tavoitteena 
on valistaa EU:n kansalaisia Euroopan 
yhdentymishankkeen laajuudesta ja 
syvyydestä, jotta nämä käsittäisivät 
kansojen vapaudelle jo koituneet ja 
tulevaisuudessa koituvat edut.

Or. el


