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Grozījums Nr. 1
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā pašreizējā ekonomikas un 
euro valūtas krīze, ar ko saskaras Eiropas 
Savienība, ir parādījusi nepieciešamību pēc 
vienotākas Eiropas un ciešākas dalībvalstu 
sadarbības, un tādēļ ir vajadzīgs liels 
Eiropas pilsoņu atbalsts Eiropas 
institūcijām un uzticēšanās tām;

A. tā kā pašreizējā ekonomikas un euro 
valūtas krīze, ar ko saskaras Eiropas 
Savienība, ir parādījusi ne tikai 
nepieciešamību pēc vienotākas Eiropas un 
ciešākas dalībvalstu sadarbības, kas prasa
Eiropas pilsoņu patiesu atbalstu un 
uzticēšanos Eiropas institūcijām, bet arī 
tādas saskaņotas Eiropas līmeņa rīcības 
zināmu pievienoto vērtību, kura 
neaprobežojas tikai ar dalībvalstu budžetu 
summēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
Recital B

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā, lai sekmētu Eiropas Savienības 
demokratizāciju, līdz ar Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī ir 
notikušas tādas institucionālas izmaiņas kā 
Eiropas Parlamenta un dalībvalstu 
parlamentu pilnvaru paplašināšana un 
pilsoņu iniciatīvas izveide, kuras 
īstenošanai būs vajadzīga plaša saziņa ar 
pilsoņiem, lai viņi varētu pienācīgi 
izmantot šo jauno ietekmes instrumentu;

B. tā kā, lai sekmētu Eiropas Savienības 
demokratizāciju, līdz ar Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī ir 
notikušas tādas institucionālas izmaiņas kā 
Eiropas Parlamenta un dalībvalstu 
parlamentu pilnvaru paplašināšana un 
pilsoņu iniciatīvas izveide, kuras 
īstenošanai būs vajadzīga plaša saziņa ar 
pilsoņiem un ar kuras palīdzību būs 
jānodrošina vislabākie apstākļi, lai viņi 
varētu pienācīgi izmantot šīs jaunās 
pilnvaras;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Ashley Fox

Atzinuma projekts
Paragraph 1

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas ekonomikas 
pārvaldības izveide un visi pasākumi, ko 
dalībvalstis nesen uzsāka, reaģējot uz 
euro valūtas krīzi, ir jāveic, vienlaikus 
īstenojot pienācīgu komunikācijas politiku, 
lai gūtu pilsoņu atbalstu, jo pilsoņi ir 
jāinformē par vienotākas Eiropas 
priekšrocībām;

1. norāda, ka Eiropas ekonomikas 
pārvaldības izveide un visi pasākumi, ko 
dalībvalstis nesen uzsāka, reaģējot uz 
euro valūtas krīzi, ir jāveic, vienlaikus 
īstenojot pienācīgu komunikācijas politiku, 
lai gūtu pilsoņu atbalstu, jo pilsoņi ir 
jāinformē gan par vienotākas Eiropas 
priekšrocībām, gan trūkumiem, it īpaši 
izmaksām, kas jāsedz nodokļu 
maksātājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Ashley Fox

Atzinuma projekts
Paragraph 3

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka laikā, kad 
saziņas politikai ir nepieciešams papildu 
finansiāls atbalsts, lai informētu pilsoņus 
par ES mērķiem un priekšrocībām un 
vienlaikus veidotu labāku izpratni par ES 
institūcijām un pilsoņu iespējām ietekmēt 
ES politiku, Komisijas ierosinātās 
summas 2011. gada budžeta projektā ir 
vai nu nelielas vai pat mazākas nekā 
2010. gadā;

3. atzinīgi vērtē to, ka stingras fiskālās 
politikas īstenošanas laikā Komisija 
ierosina samazināt izdevumus savai 
komunikācijas politikai;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
Paragraph 3

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka laikā, kad saziņas 
politikai ir nepieciešams papildu finansiāls 
atbalsts, lai informētu pilsoņus par ES 
mērķiem un priekšrocībām un vienlaikus 
veidotu labāku izpratni par ES institūcijām 
un pilsoņu iespējām ietekmēt ES politiku, 
Komisijas ierosinātās summas 2011. gada 
budžeta projektā ir vai nu nelielas vai pat 
mazākas nekā 2010. gadā;

3. pauž nožēlu par to, ka laikā, kad saziņas 
politikai ir nepieciešams papildu finansiāls 
atbalsts, lai informētu pilsoņus par ES 
mērķiem un priekšrocībām un vienlaikus 
veidotu labāku izpratni par ES institūcijām 
un pilsoņu iespējām ietekmēt ES politiku 
nolūkā pastiprināt viņu piederības 
Eiropai sajūtu, Komisijas ierosinātās 
summas 2011. gada budžeta projektā ir vai 
nu nelielas vai pat mazākas nekā 
2010. gadā; šajā sakarībā uzskata, ka 
debatēs par finanšu plānu nedrīkst 
neiekļaut šo Eiropas demokrātijai tik 
svarīgo jautājumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Ashley Fox

Atzinuma projekts
Paragraph 4

Atzinuma projekts Grozījums

4. no otras puses, atzinīgi vērtē Parlamenta 
2011. finanšu gada ieņēmumu un 
izdevumu tāmē paredzēto Eiropas politisko 
partiju un fondu finansējuma 
palielinājumu; atgādina, ka Eiropas 
politiskajām partijām un fondiem ir 
svarīga nozīme pilsoņu informēšanā par 
Eiropas īstenoto politiku un Eiropas 
integrāciju.

4. pauž nožēlu par Parlamenta 
2011. finanšu gada ieņēmumu un 
izdevumu tāmē paredzēto Eiropas politisko 
partiju un fondu finansējuma 
palielinājumu.

Or. en
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