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Alteração 1
Sylvie Guillaume

Projecto de parecer
Considerando A

Projecto de parecer Alteração

A. Considerando que a actual crise 
económica e do euro que enfrenta a União 
Europeia realçou a necessidade de uma 
Europa mais unida e de uma maior 
cooperação entre os Estados-Membros, o 
que requer que os cidadãos europeus 
apoiem com convicção as instituições 
europeias, depositando nas mesmas inteira 
confiança,

A. Considerando que a actual crise 
económica e do euro que enfrenta a União 
Europeia realçou não apenas a necessidade 
de uma Europa mais unida e de uma maior 
cooperação entre os Estados-Membros, o 
que requer que os cidadãos europeus 
apoiem com convicção as instituições 
europeias, depositando nas mesmas inteira 
confiança, mas também o verdadeiro valor 
acrescentado de uma acção europeia 
concertada que não se limite à soma dos 
orçamentos nacionais,

Or. fr

Alteração 2
Sylvie Guillaume

Projecto de parecer
Considerando B

Projecto de parecer Alteração

B. Considerando que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, em 1 de Dezembro de 
2009, foi portadora das alterações 
institucionais capazes de promover uma 
União mais democrática, como sejam 
competências reforçadas para o Parlamento 
Europeu e os parlamentos nacionais e a 
criação da iniciativa de cidadãos, que 
requererá uma política de comunicação 
global em relação aos cidadãos, por forma 
a que possam fazer um devido uso deste 
novo meio de influência,

B. Considerando que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, em 1 de Dezembro de 
2009, foi portadora das alterações 
institucionais capazes de promover uma 
União mais democrática, como sejam 
competências reforçadas para o Parlamento 
Europeu e os parlamentos nacionais e a 
criação da iniciativa de cidadãos, que 
requererá uma política de comunicação 
global em relação aos cidadãos e deverá 
criar as melhores condições, por forma a 
que possam fazer um devido uso deste 
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novo poder,

Or. fr

Alteração 3
Ashley Fox

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Destaca que a emergência da governação 
económica europeia e todas as recentes 
medidas adoptadas pelos Estados-Membros 
em resposta à crise do euro terão de ser 
acompanhadas de uma política de 
comunicação adequada, a fim de granjear o 
apoio dos cidadãos, aos quais cumpre 
apresentar as vantagens decorrentes de uma 
Europa mais colectiva;

1. Destaca que a emergência da governação 
económica europeia e todas as recentes 
medidas adoptadas pelos Estados-Membros 
em resposta à crise do euro terão de ser 
acompanhadas de uma política de 
comunicação adequada, a fim de granjear o 
apoio dos cidadãos, aos quais cumpre 
apresentar tanto as vantagens como os 
inconvenientes, especialmente no que se 
refere ao custo para os contribuintes, 
decorrentes de uma Europa mais colectiva; 

Or. en

Alteração 4
Ashley Fox

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Lamenta que, num momento em que é 
necessário consagrar um apoio financeiro 
mais importante à política de 
comunicação com o objectivo de 
promover os objectivos e os benefícios da 
União e viabilizar um melhor 
entendimento das suas estruturas e das 
possibilidades de os cidadãos 
influenciarem as suas políticas, os 

3. Congratula-se com o facto de, numa 
época de austeridade, a Comissão propor 
um redução das despesas na sua política 
de comunicação;
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montantes propostos pela Comissão no 
seu projecto de orçamento para 2011 se 
afigurem baixos ou mesmo mais baixos 
do que o observado em 2010;

Or. en

Alteração 5
Sylvie Guillaume

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Lamenta que, num momento em que é 
necessário consagrar um apoio financeiro 
mais importante à política de comunicação 
com o objectivo de promover os objectivos 
e os benefícios da União e viabilizar um 
melhor entendimento das suas estruturas e 
das possibilidades de os cidadãos 
influenciarem as suas políticas, os 
montantes propostos pela Comissão no seu 
projecto de orçamento para 2011 se 
afigurem baixos ou mesmo mais baixos do 
que o observado em 2010;

3. Lamenta que, num momento em que é 
necessário consagrar um apoio financeiro 
mais importante à política de comunicação 
com o objectivo de promover os objectivos 
e os benefícios da União e viabilizar um 
melhor entendimento das suas estruturas e 
das possibilidades de os cidadãos 
influenciarem as suas políticas, a fim de 
reforçar o sentimento de cidadania 
europeia, os montantes propostos pela 
Comissão no seu projecto de orçamento 
para 2011 se afigurem baixos ou mesmo 
mais baixos do que o observado em 2010; 
considera, neste contexto, que o debate 
sobre as perspectivas financeiras não 
poderá evitar um debate sobre esta 
questão crucial para a democracia 
europeia;

Or. fr

Alteração 6
Ashley Fox

Projecto de parecer
Número 4

Projecto de parecer Alteração

4. Saúda, por outro lado, o nível do 
aumento previsto nas previsões de receitas 

4. Lamenta o nível do aumento previsto 
nas previsões de receitas e despesas do 
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e despesas do Parlamento para 2011 no 
domínio do financiamento dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
europeias; recorda a importância dos 
partidos políticos europeus e das 
fundações europeias para reforçar a 
sensibilização dos cidadãos para as 
políticas europeias e a integração 
europeia.

Parlamento para 2011 no domínio do 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações europeias;

Or. en


