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Pakeitimas 1
Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl dabartinės ekonomikos 
krizės ir euro krizės, su kuria susiduria 
Europos Sąjunga, išryškėjo, kad Europa 
turi būti vieningesnė ir valstybės narės turi 
labiau bendradarbiauti, o tam reikia, kad 
Europos piliečiai tvirtai remtų Europos 
institucijas ir itin pasitikėtų jomis,

A. kadangi dėl dabartinės ekonomikos 
krizės ir euro krizės, su kuria susiduria 
Europos Sąjunga, išryškėjo ne tik tai, kad 
Europa turi būti vieningesnė ir valstybės 
narės turi labiau bendradarbiauti, o tam 
reikia, kad Europos piliečiai tvirtai remtų 
Europos institucijas ir itin pasitikėtų jomis, 
bet taip pat išryškėjo neabejotina 
suderintų Europos veiksmų, kurie 
neapsiriboja nacionalinių biudžetų 
susumavimu, pridėtinė vertė,

Or. fr

Pakeitimas 2
Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi pagal 2009 m. gruodžio 1 d. 
įsigaliojusią Lisabonos sutartį atlikta 
institucinių pakeitimų, palankių 
demokratiškesnei Sąjungai, pvz., suteikta 
daugiau galių Europos Parlamentui ir 
nacionaliniams parlamentams ir sukurta 
piliečių iniciatyva, dėl kurios reikės 
vykdyti visapusišką piliečiams skirtą 
komunikacijos politiką, kad jie galėtų 
tinkamai pasinaudoti šia nauja poveikio 
priemone,

B. kadangi pagal 2009 m. gruodžio 1 d. 
įsigaliojusią Lisabonos sutartį atlikta 
institucinių pakeitimų, palankių 
demokratiškesnei Sąjungai, pvz., suteikta 
daugiau galių Europos Parlamentui ir 
nacionaliniams parlamentams ir sukurta 
piliečių iniciatyva, dėl kurios reikės 
vykdyti visapusišką piliečiams skirtą 
komunikacijos politiką ir kuri turės būti 
vykdoma geriausiomis sąlygomis, kad jie 
galėtų tinkamai pasinaudoti šia nauja teise,

Or. fr
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Pakeitimas 3
Ashley Fox

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
ekonomikos valdymo atsiradimas ir visi 
pastarieji veiksmai, kurių ėmėsi valstybės 
narės reaguodamos į euro krizę, turi būti 
papildyti tinkama komunikacijos politika 
siekiant įgyti piliečių, kuriems reikėtų 
nurodyti privalumus, susijusius su 
bendresne Europa, paramą;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
ekonomikos valdymo atsiradimas ir visi 
pastarieji veiksmai, kurių ėmėsi valstybės 
narės reaguodamos į euro krizę, turi būti 
papildyti tinkama komunikacijos politika 
siekiant įgyti piliečių, kuriems reikėtų 
nurodyti privalumus ir trūkumus (ypač 
mokesčių mokėtojų išlaidas), susijusius su 
bendresne Europa, paramą;

Or. en

Pakeitimas 4
Ashley Fox

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad šiuo metu, kai reikia 
didesnės finansinės paramos 
komunikacijos politikai, pagal kurią ne 
tik remiami Sąjungos tikslai ir teikiama 
nauda, bet ir sudaromos sąlygos geriau 
suprasti jos struktūras ir piliečių 
galimybes daryti įtaką jos politikai, 
Komisijos 2011 m. biudžeto projekte 
siūlomos sumos yra arba nedidelės, ar net 
mažesnės negu 2010 m.;

3. teigiamai vertina tai, kad tuo metu, kai 
imamasi griežto taupymo priemonių, 
Komisija siūlo mažinti išlaidas 
komunikacijos politikai;

Or. en
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Pakeitimas 5
Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad šiuo metu, kai reikia 
didesnės finansinės paramos 
komunikacijos politikai, pagal kurią ne tik 
remiami Sąjungos tikslai ir teikiama nauda, 
bet ir sudaromos sąlygos geriau suprasti jos 
struktūras ir piliečių galimybes daryti įtaką 
jos politikai, Komisijos 2011 m. biudžeto 
projekte siūlomos sumos yra arba 
nedidelės, ar net mažesnės negu 2010 m.;

3. apgailestauja, kad šiuo metu, kai reikia 
didesnės finansinės paramos 
komunikacijos politikai, pagal kurią ne tik 
remiami Sąjungos tikslai ir teikiama nauda, 
bet ir siekiant stiprinti priklausymo 
Europai jausmą sudaromos sąlygos geriau 
suprasti jos struktūras ir piliečių galimybes 
daryti įtaką jos politikai, Komisijos 2011 
m. biudžeto projekte siūlomos sumos yra 
arba nedidelės, ar net mažesnės negu 
2010 m.; atsižvelgdamas į tai mano, kad 
diskutuojant dėl finansinės perspektyvos 
nebus galima išvengti diskusijos dėl šio 
svarbaus iššūkio Europos demokratijai;

Or. fr

Pakeitimas 6
Ashley Fox

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. kita vertus, džiaugiasi tuo, kad 
Parlamento 2011 m. pajamų ir išlaidų 
sąmatoje padidėjo Europos politinėms 
partijoms ir fondams numatyto 
finansavimo lygis; primena Europos 
politinių partijų ir fondų svarbą piliečių 
Europos politikos ir Europos integracijos 
supratimui.

4. apgailestauja dėl to, kad Parlamento 
2011 m. pajamų ir išlaidų sąmatoje 
padidėjo Europos politinėms partijoms ir 
fondams numatyto finansavimo lygis;

Or. en


