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Pozměňovací návrh 1
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že stávající 
hospodářská krize a krize eura, které 
zasáhly Evropskou unii, podtrhly potřebu 
ještě sjednocenější Evropy a větší 
spolupráce mezi členskými státy, což si 
žádá, aby evropští občané projevili silnou 
podporu evropských orgánů a důvěru v ně,

A. vzhledem k tomu, že stávající 
hospodářská krize a krize eura, které 
zasáhly Evropskou unii, podtrhly nejen
potřebu ještě sjednocenější Evropy a větší 
spolupráce mezi členskými státy, což si 
žádá, aby evropští občané projevili silnou 
podporu evropských orgánů a důvěru v ně, 
ale také konkrétního přínosu 
harmonizované evropské činnosti, která 
není pouze součtem vnitrostátních 
rozpočtů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 
přinesl institucionální změny, které činí 
Unii demokratičtější Unii, jako je například 
posílení pravomocí Evropského parlamentu 
a vnitrostátních parlamentů a zavedení 
občanské iniciativy, což si vyžádá 
komplexní komunikační politiku vůči 
občanům, aby mohli patřičně využít tohoto 
nástroje k prosazení svého vlivu,

B. vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 
přinesl institucionální změny, které činí 
Unii demokratičtější Unii, jako je například 
posílení pravomocí Evropského parlamentu 
a vnitrostátních parlamentů a zavedení 
občanské iniciativy, což si vyžádá 
komplexní komunikační politiku vůči 
občanům a nutnost vytvořit ty nejlepší 
podmínky, aby mohli patřičně využít této 
nové pravomoci,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že vznik evropské 
správy ekonomických záležitostí a všechna 
opatření, která v poslední době přijaly 
členské státy v reakci na krizi, musí 
doprovázet patřičná komunikační politika s 
cílem získat podporu občanů, kterým je 
třeba ukázat výhody, které skýtá 
kolektivnější Evropa;

1. poukazuje na to, že vznik evropské 
správy ekonomických záležitostí a všechna 
opatření, která v poslední době přijaly 
členské státy v reakci na krizi, musí 
doprovázet patřičná komunikační politika s 
cílem získat podporu občanů, kterým je 
třeba ukázat jak výhody, tak i nevýhody, 
které skýtá kolektivnější Evropa, zejména 
pokud jde o náklady daňových poplatníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování na skutečností, že v 
době, kdy je třeba posílit finanční podporu 
pro komunikační politiku zaměřenou na 
cíle a přínosy Unie, která zároveň 
umožňuje lepší pochopení jejích struktur a 
možností, jak mohou občané ovlivnit 
politiky Unie, jsou částky navrhované 
Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2011 
nízké či dokonce nižší než v roce 2010;

3. vítá skutečnost, že v době úsporných 
opatření Komise navrhuje snížení výdajů 
na svou komunikační politiku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování na skutečností, že v 
době, kdy je třeba posílit finanční podporu 
pro komunikační politiku zaměřenou na 
cíle a přínosy Unie, která zároveň 
umožňuje lepší pochopení jejích struktur a 
možností, jak mohou občané ovlivnit 
politiky Unie, jsou částky navrhované 
Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2011 
nízké či dokonce nižší než v roce 2010;

3. vyjadřuje politování na skutečností, že v 
době, kdy je třeba posílit finanční podporu 
pro komunikační politiku zaměřenou na 
cíle a přínosy Unie, která zároveň 
umožňuje lepší pochopení jejích struktur a 
možností, jak mohou občané ovlivnit 
politiky Unie, a to s cílem posílit pocit 
příslušnosti k Evropě, jsou částky 
navrhované Komisí v návrhu rozpočtu na 
rok 2011 nízké či dokonce nižší než v roce 
2010;  v tomto ohledu odhaduje, že debata 
o finančním výhledu se neobejde bez 
diskuse o této otázce, která má zásadní 
význam pro demokracii v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oproti tomu vítá míru zvýšení 
prostředků na financování politických stran 
a nadací na evropské úrovni v odhadu 
příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2011; 
připomíná význam, který mají evropské 
politické strany a nadace pro zvýšení 
informovanosti občanů o evropských 
politikách a evropské integraci;

4. vyjadřuje politování nad mírou zvýšení 
prostředků na financování politických stran 
a nadací na evropské úrovni v odhadu 
příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2011;

Or. en


