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Изменение 1
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че настоящата 
икономическа и свързана с еврото 
криза, пред която ЕС е изправен, 
подчерта необходимостта от по-
обединена Европа и по-голямо 
сътрудничество между държавите-
членки, което изисква силна подкрепа и 
доверие в европейските институции от 
страна на европейските граждани,

А. като има предвид, че настоящата 
икономическа и свързана с еврото 
криза, пред която ЕС е изправен, 
подчерта не само необходимостта от по-
обединена Европа и по-голямо 
сътрудничество между държавите-
членки, което изисква силна подкрепа и 
доверие в европейските институции от 
страна на европейските граждани, но 
също така и сигурната добавена 
стойност на съгласуваното 
европейско действие, което не се 
ограничава до сумирането на 
националните бюджети,

Or. fr

Изменение 2
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че влизането в сила 
на Договора от Лисабон на 1 декември 
2009 г. доведе до институционални 
промени, благоприятстващи за един по-
демократичен Съюз, като например 
засилени правомощия на Европейския 
парламент и националните парламенти 
и създаването на гражданска 
инициатива, което ще изисква 
последователна комуникационна 

B. като има предвид, че влизането в 
сила на Договора от Лисабон на 1 
декември 2009 г. доведе до 
институционални промени, 
благоприятстващи за един по-
демократичен Съюз, като например 
засилени правомощия на Европейския 
парламент и националните парламенти 
и създаването на гражданска 
инициатива, което ще изисква 
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политика по отношение на гражданите, 
така че те да могат правилно да 
използват новите начини за 
въздействие,

последователна комуникационна 
политика по отношение на гражданите и 
би трябвало да обедини най-добрите
условия, така че те да могат правилно да 
използват новите правомощия,

Or. fr

Изменение 3
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че създаването на 
европейско икономическо управление и 
всички скорошни стъпки, предприети от 
държавите-членки в отговор на кризата, 
свързана с еврото, трябва да бъдат 
придружени от подходяща 
комуникационна политика, за да се
спечели подкрепата на гражданите, на 
които трябва да се покажат 
предимствата, намиращи се в една по-
колективна Европа;

1. посочва, че създаването на 
европейско икономическо управление и 
всички скорошни стъпки, предприети от 
държавите-членки в отговор на кризата, 
свързана с еврото, трябва да бъдат 
придружени от подходяща 
комуникационна политика, за да се 
спечели подкрепата на гражданите, на 
които трябва да се покажат както 
предимствата, така и недостатъците, 
намиращи се в една по-колективна 
Европа, по-конкретно цената за 
данъкоплатците;

Or. en

Изменение 4
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че в момента, 
когато съществува необходимост от 
засилена финансова подкрепа в полза 
на комуникационната политика, 

3. приветства факта, че по време на 
режим на строги икономии, 
Комисията предлага да намали 
разходите за комуникационната 
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насочена както към насърчаване на 
целите и ползите от Съюза, така и 
същевременно към позволяване на по-
добро разбиране на неговите 
структури и на възможностите, 
които гражданите имат за 
въздействие върху политиките му, 
сумите, предложени от Комисията в 
проектобюджета за 2011 г. са или 
ниски, или дори по-ниски от тези през 
2010 г.;

политика;

Or. en

Изменение 5
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че в момента, 
когато съществува необходимост от 
засилена финансова подкрепа в полза на 
комуникационната политика, насочена 
както към насърчаване на целите и 
ползите от Съюза, така и същевременно 
към позволяване на по-добро разбиране 
на неговите структури и на 
възможностите, които гражданите имат 
за въздействие върху политиките му, 
сумите, предложени от Комисията в 
проектобюджета за 2011 г. са или ниски, 
или дори по-ниски от тези през 2010 г.;

3. изразява съжаление, че в момента, 
когато съществува необходимост от 
засилена финансова подкрепа в полза на 
комуникационната политика, насочена 
както към насърчаване на целите и 
ползите от Съюза, така и същевременно 
към позволяване на по-добро разбиране 
на неговите структури и на 
възможностите, които гражданите имат 
за въздействие върху политиките му, с 
цел да се укрепи европейското 
чувство, сумите, предложени от 
Комисията в проектобюджета за 2011 г. 
са или ниски, или дори по-ниски от тези 
през 2010 г.; във връзка с това счита, 
че разискването на финансовите 
перспективи не би могло да подмине 
едно разискване относно това 
съществено предизвикателство пред 
европейската демокрация;

Or. fr
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Изменение 6
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. от друга страна, приветства
равнището на увеличение, предвидено в 
бюджетната прогноза за приходите и 
разходите на Парламента за 2011 година 
при финансирането на европейските 
политически партии и фондации;
припомня значението на 
европейските политически партии и 
фондации за осведомеността на 
гражданите във връзка с 
европейските политики и 
европейската интеграция.

4. изразява съжаление поради
равнището на увеличение, предвидено в 
бюджетната прогноза за приходите и 
разходите на Парламента за 2011 година 
при финансирането на европейските 
политически партии и фондации;

Or. en


