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Amendamentul 1
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât actuala criză economică și a 
monedei euro cu care se confruntă Uniunea 
Europeană a scos în evidență nevoia unei 
Europe mai unite și a unei cooperări mai 
strânse între statele membre, care necesită 
încredere și un sprijin puternic pentru 
instituțiile europene din partea cetățenilor 
europeni;

A. întrucât actuala criză economică și a 
monedei euro cu care se confruntă Uniunea 
Europeană a scos în evidență nu numai 
nevoia unei Europe mai unite și a unei 
cooperări mai strânse între statele membre, 
care necesită încredere și un sprijin 
puternic pentru instituțiile europene din 
partea cetățenilor europeni, ci și valoarea 
adăugată sigură a unei acțiuni europene 
concertate care nu se limitează la 
adiționarea bugetelor naționale;

Or. fr

Amendamentul 2
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona la 1 decembrie 2009 a 
introdus schimbări instituționale în vederea 
unei Uniunii mai democratice, de exemplu 
prin consolidarea puterilor Parlamentului 
European și ale parlamentelor naționale și 
prin crearea inițiativei cetățenilor, care va 
necesita o politică globală de comunicare 
cu cetățenii, astfel încât aceștia să poată 
utiliza corespunzător acest nou mijloc de 
influență;

întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona la 1 decembrie 2009 a introdus 
schimbări instituționale în vederea unei 
Uniunii mai democratice, de exemplu prin 
consolidarea puterilor Parlamentului 
European și ale parlamentelor naționale și 
prin crearea inițiativei cetățenilor, care va 
necesita o politică globală de comunicare 
cu cetățenii și va trebui să reunească cele 
mai bune condiții, astfel încât aceștia să 
poată utiliza corespunzător această nouă 
putere;
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Amendamentul 3
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că emergența unei guvernanțe 
economice europene și toate măsurile 
recente luate de statele membre ca reacție 
la criza monedei euro trebuie să fie însoțite 
de o politică de comunicare adecvată 
pentru a putea câștiga sprijinul cetățenilor, 
cărora trebuie să li se prezinte avantajele 
unei Europe mai colective;

1. subliniază că emergența unei guvernanțe 
economice europene și toate măsurile 
recente luate de statele membre ca reacție 
la criza monedei euro trebuie să fie însoțite 
de o politică de comunicare adecvată 
pentru a putea câștiga sprijinul cetățenilor, 
cărora trebuie să li se prezinte atât 
avantajele unei Europe mai colective, cât și 
dezavantajele acesteia, în special costul 
pentru contribuabili;

Or. en

Amendamentul 4
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că sumele propuse de Comisie 
în proiectul său de buget pentru 2011 sunt 
fie scăzute, fie chiar mai mici decât în 
2010, tocmai în momentul în care există 
nevoia unui sprijin financiar mai 
consistent pentru politica de comunicare 
ce vizează promovarea atât a obiectivelor, 
cât și a beneficiilor aduse de Uniune și 
care permite în același timp o mai bună 
înțelegere a structurilor acesteia și a 
modului în care cetățenii pot influența 
politicile europene;

3. regretă faptul că, într-o perioadă de 
austeritate, Comisia propune reducerea 
cheltuielilor cu politica sa de comunicare;
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Amendamentul 5
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că sumele propuse de Comisie în 
proiectul său de buget pentru 2011 sunt fie 
scăzute, fie chiar mai mici decât în 2010, 
tocmai în momentul în care există nevoia 
unui sprijin financiar mai consistent pentru 
politica de comunicare ce vizează 
promovarea atât a obiectivelor, cât și a 
beneficiilor aduse de Uniune și care 
permite în același timp o mai bună 
înțelegere a structurilor acesteia și a 
modului în care cetățenii pot influența 
politicile europene;

3. regretă că sumele propuse de Comisie în 
proiectul său de buget pentru 2011 sunt fie 
scăzute, fie chiar mai mici decât în 2010, 
tocmai în momentul în care există nevoia 
unui sprijin financiar mai consistent pentru 
politica de comunicare ce vizează 
promovarea atât a obiectivelor, cât și a 
beneficiilor aduse de Uniune și care
permite în același timp o mai bună 
înțelegere a structurilor acesteia și a 
modului în care cetățenii pot influența 
politicile europene, în vederea consolidării 
sentimentului european; în acest sens, 
consideră că dezbaterea asupra 
perspectivelor financiare trebuie să 
includă o discuție asupra acestui aspect 
esențial pentru democrația europeană;

Or. fr

Amendamentul 6
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută, pe de altă parte, nivelul 
majorării prevăzute în estimarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru 2011 pentru 
Parlament în ceea ce privește finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor; 
reamintește importanța partidelor politice 
europene și a fundațiilor în legătură cu 

4. regretă nivelul majorării prevăzute în 
estimarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru 2011 pentru Parlament în ceea ce 
privește finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor;
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informarea cetățenilor cu privire la 
politicile europene și la integrarea 
europeană.

Or. en


