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Τροπολογία 1
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
κρίση της οικονομίας και του ευρώ που 
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
τονίσει την ανάγκη για μια Ευρώπη πιο 
ενωμένη και για μεγαλύτερη συνεργασία 
ανάμεσα στα κράτη μέλη, η οποία απαιτεί 
πλήρη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων από τους Ευρωπαίους πολίτες και 
εμπιστοσύνη σε αυτά,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
κρίση της οικονομίας και του ευρώ που 
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
τονίσει όχι μόνο την ανάγκη για μια 
Ευρώπη πιο ενωμένη και για μεγαλύτερη 
συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη, η 
οποία απαιτεί πλήρη στήριξη των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων από τους 
ευρωπαίους πολίτες και εμπιστοσύνη σε 
αυτά, αλλά και την αναντίρρητη 
προστιθέμενη αξία που έχει μια 
συμπεφωνημένη ευρωπαϊκή δράση που 
δεν περιορίζεται στην άθροιση εθνικών 
προϋπολογισμών,

Or. fr

Τροπολογία 2
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 
1η Δεκεμβρίου του 2009 επέφερε θεσμικές 
αλλαγές υπέρ μιας πιο δημοκρατικής 
Ένωσης, όπως και ενισχυμένες εξουσίες 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια και τη δημιουργία της 
πρωτοβουλίας των πολιτών, για την οποία 
θα χρειαστεί μια συνολική πολιτική 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 
1η Δεκεμβρίου του 2009 επέφερε θεσμικές 
αλλαγές υπέρ μιας πιο δημοκρατικής 
Ένωσης, όπως και ενισχυμένες εξουσίες 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια και τη δημιουργία της 
πρωτοβουλίας των πολιτών, για την οποία 
θα χρειαστεί μια συνολική πολιτική 
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επικοινωνίας προς τους πολίτες έτσι ώστε 
να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά 
αυτό το νέο μέσο άσκησης επιρροής,

επικοινωνίας προς τους πολίτες και οι 
καλύτερες προϋποθέσεις έτσι ώστε να 
μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά 
αυτό το νέο μέσο άσκησης εξουσίας,

Or. fr

Τροπολογία 3
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η ανάδυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης και όλα τα 
πρόσφατα βήματα με τα οποία αντέδρασαν 
τα κράτη μέλη στην κρίση του ευρώ πρέπει 
να συνοδευθούν από κατάλληλη 
επικοινωνιακή πολιτική έτσι ώστε να 
κερδίσουν την υποστήριξη των πολιτών, 
στους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν 
τα πλεονεκτήματα που θα έχει μια Ευρώπη 
με περισσότερη συλλογικότητα·

1. τονίζει ότι η ανάδυση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης και όλα τα 
πρόσφατα βήματα με τα οποία αντέδρασαν 
τα κράτη μέλη στην κρίση του ευρώ πρέπει 
να συνοδευθούν από κατάλληλη 
επικοινωνιακή πολιτική έτσι ώστε να 
κερδίσουν την υποστήριξη των πολιτών, 
στους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν
τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα 
μειονεκτήματα, και συγκεκριμένα το 
κόστος για τους φορολογούμενους, που θα 
έχει μια Ευρώπη με περισσότερη 
συλλογικότητα·

Or. en

Τροπολογία 4
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του που τη στιγμή 
που υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη 
οικονομική ενίσχυση υπέρ μιας 
επικοινωνιακής πολιτικής που να 
στοχεύει την προώθηση των στόχων και 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το
γεγονός ότι, απέναντι σε καιρούς 
λιτότητας, η Επιτροπή προτείνει μείωση 
των δαπανών για την επικοινωνιακή της 
πολιτική·
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του οφέλους της Ένωσης και η οποία 
συγχρόνως να καθιστά δυνατή την 
καλύτερη κατανόηση των δομών της και 
των δυνατοτήτων των πολιτών να 
επηρεάζουν τις πολιτικές της, τα ποσά 
που προτείνονται από την Επιτροπή στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 είναι 
είτε χαμηλά είτε ακόμη χαμηλότερα και 
από ότι ήταν το 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του που τη στιγμή που 
υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη 
οικονομική ενίσχυση υπέρ μιας 
επικοινωνιακής πολιτικής που να στοχεύει 
την προώθηση των στόχων και του 
οφέλους της Ένωσης και η οποία 
συγχρόνως να καθιστά δυνατή την 
καλύτερη κατανόηση των δομών της και
των δυνατοτήτων των πολιτών να 
επηρεάζουν τις πολιτικές της, τα ποσά που 
προτείνονται από την Επιτροπή στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2011 είναι είτε 
χαμηλά είτε ακόμη χαμηλότερα και από 
ότι ήταν το 2010·

3. εκφράζει τη λύπη του που τη στιγμή που 
υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη 
οικονομική ενίσχυση υπέρ μιας 
επικοινωνιακής πολιτικής που να στοχεύει 
την προώθηση των στόχων και του 
οφέλους της Ένωσης και η οποία 
συγχρόνως να καθιστά δυνατή την 
καλύτερη κατανόηση των δομών της και 
των δυνατοτήτων των πολιτών να 
επηρεάζουν τις πολιτικές της, και τούτο 
προκειμένου να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό 
αίσθημα, τα ποσά που προτείνονται από 
την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού 
για το 2011 είναι είτε χαμηλά είτε ακόμη 
χαμηλότερα και από ότι ήταν το 2010· 
εκτιμά σχετικά ότι η συζήτηση για τις 
δημοσιονομικές προοπτικές δεν μπορεί να 
αγνοήσει αυτό το ζήτημα που έχει ζωτική 
σημασία για την ευρωπαϊκή δημοκρατία·

Or. fr
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Τροπολογία 6
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει, από την άλλη, την 
ικανοποίησή του για το επίπεδο αύξησης 
που προβλέπεται στις προβλέψεις των 
εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου 
για το 2011 όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων·
υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και ιδρύματα για την 
ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές και την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση.

4. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
επίπεδο αύξησης που προβλέπεται στις 
προβλέψεις των εσόδων και δαπανών του 
Κοινοβουλίου για το 2011 όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων·

Or. en


