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Módosítás 1
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unió jelenlegi 
gazdasági válsága és az euróválság 
rámutatott, hogy egységesebb Európára és 
a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködésre van szükség, és ezek 
megvalósításához az európai polgárok 
részéről az európai intézmények 
elkötelezett támogatására és ezen 
intézményekbe vetett mély bizalomra van 
szükség,

A. mivel az Európai Unió jelenlegi 
gazdasági válsága és az euróválság nem 
csak arra mutatott rá, hogy egységesebb 
Európára és a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködésre, és ezek 
megvalósításához az európai polgárok 
részéről az európai intézmények 
elkötelezett támogatására és ezen 
intézményekbe vetett mély bizalomra van 
szükség, hanem az összehangolt európai 
fellépés egyértelmű hozzáadott értékére  
amely fellépés nem korlátozódik a nemzeti 
költségvetések összeadására,

Or. fr

Módosítás 2
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Lisszaboni Szerződés 2009. 
december 1-jei hatálybalépése a 
demokratikusabb Európát előnyben 
részesítő intézményi változásokat vont 
magával, ilyen például az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek 
megerősített jogköre, illetve a polgári 
kezdeményezés létrehozása, mellyel 
kapcsolatban a polgárokat célzó átfogó 
kommunikációs politikára lesz szükség, 
hogy a polgárok megfelelően tudják 

B. mivel a Lisszaboni Szerződés 2009. 
december 1-jei hatálybalépése a 
demokratikusabb Európát előnyben 
részesítő intézményi változásokat vont 
magával, ilyen például az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek 
megerősített jogköre, illetve a polgári 
kezdeményezés létrehozása, mellyel 
kapcsolatban a polgárokat célzó átfogó 
kommunikációs politikára lesz szükség, és 
amelynek a legjobb feltételeket kell 
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használni a befolyás ezen új formáját, egyesítenie, hogy a polgárok megfelelően 
tudják használni a hatalom ezen új 
formáját,

Or. fr

Módosítás 3
Ashley Fox

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az európai 
gazdaságirányítás érvényesülését és a 
tagállamok euróválsággal kapcsolatos 
valamennyi közelmúltbeli lépését a 
polgárok – akiknek be kell mutatni a 
kollektívabb Európa előnyeit –
támogatásának megszerzése érdekében 
megfelelő kommunikációs politikának kell 
kísérnie;

1. rámutat, hogy az európai 
gazdaságirányítás érvényesülését és a 
tagállamok euróválsággal kapcsolatos 
valamennyi közelmúltbeli lépését a 
polgárok – akiknek be kell mutatni a 
kollektívabb Európa előnyeit és hátrányait, 
különösen az adófizetőkre háruló 
költségeket – támogatásának megszerzése 
érdekében megfelelő kommunikációs 
politikának kell kísérnie;

Or. en

Módosítás 4
Ashley Fox

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy éppen most, amikor az 
Unió céljait és érdekeit előmozdító 
kommunikációs politika erősebb pénzügyi 
támogatására van szükség, lehetővé téve 
struktúráinak és a polgárok számára a 
politikák befolyásolására biztosított 
lehetőségek jobb megértését, a Bizottság 
2011-es költségvetés-tervezetében 
alacsony, sőt a 2010-esnél is alacsonyabb 

3. üdvözli, hogy a megszorítások közepette 
a Bizottság a kommunikációs politikájával 
kapcsolatos kiadások csökkentését 
javasolja;
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összegeket javasol;

Or. en

Módosítás 5
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy éppen most, amikor az 
Unió céljait és érdekeit előmozdító 
kommunikációs politika erősebb pénzügyi 
támogatására van szükség, lehetővé téve 
struktúráinak és a polgárok számára a 
politikák befolyásolására biztosított 
lehetőségek jobb megértését, a Bizottság 
2011-es költségvetés-tervezetében 
alacsony, sőt a 2010-esnél is alacsonyabb 
összegeket javasol;

3. sajnálja, hogy éppen most, amikor az 
Unió céljait és érdekeit előmozdító 
kommunikációs politika erősebb pénzügyi 
támogatására van szükség, lehetővé téve az 
európai identitás érzésének erősítése 
érdekében struktúráinak és a polgárok 
számára a politikák befolyásolására 
biztosított lehetőségek jobb megértését, a 
Bizottság 2011-es költségvetés-
tervezetében alacsony, sőt a 2010-esnél is 
alacsonyabb összegeket javasol; úgy véli, 
hogy a pénzügyi tervekről szóló viták 
során nem szabad elkerülni az európai 
demokrácia ezen alapvető kihívásának 
megtárgyalását;

Or. fr

Módosítás 6
Ashley Fox

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. másrészt üdvözli a Parlament 2011-re 
tervezett bevételeiben és kiadásaiban az 
európai pártok és alapítványok
finanszírozására előirányzott összeg 
növekedésének mértékét; emlékeztet az 
európai pártoknak és alapítványoknak a 

4. sajnálattal veszi tudomásul a Parlament 
2011-re tervezett bevételeiben és 
kiadásaiban az európai pártok és 
alapítványok finanszírozására előirányzott 
összeg növekedésének mértékét;
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polgárok európai politikákkal és az 
európai integrációval kapcsolatos 
tudatosságában játszott jelentős szerepére.

Or. en


