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Predlog spremembe 1
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je trenutna gospodarska kriza in 
kriza evra, s katero se sooča Evropska 
unija, poudarila potrebo po bolj združeni 
Evropi in večjemu sodelovanju med 
državami članicami, kar zahteva večjo 
podporo evropskih državljanov za 
evropske institucije in njihovo zaupanje 
vanje,

A. ker trenutna gospodarska kriza in kriza 
evra, s katero se sooča Evropska unija, ni 
poudarila le potrebe po bolj združeni 
Evropi in večjem sodelovanju med 
državami članicami, kar zahteva večjo 
podporo evropskih državljanov za 
evropske institucije in njihovo zaupanje 
vanje, temveč tudi določeno dodano 
vrednost usklajenega evropskega 
ukrepanja, ki ni omejeno na seštevek 
državnih proračunov,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je začetek veljavnosti Lizbonske 
pogodbe s 1. decembrom 2009 prinesel 
institucionalne spremembe, ki so 
naklonjene demokratičnejši Uniji, kot na 
primer okrepljene pristojnosti Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov ter 
oblikovanje evropske državljanske pobude, 
ki bo zahtevala celovito komunikacijsko 
politiko do državljanov, da bodo tako lahko 
pravilno uporabljali ta novi način 
vplivanja,

B. ker je začetek veljavnosti Lizbonske 
pogodbe s 1. decembrom 2009 prinesel 
institucionalne spremembe, ki so 
naklonjene demokratičnejši Uniji, kot na 
primer okrepljene pristojnosti Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov ter 
oblikovanje evropske državljanske pobude, 
ki bo zahtevala celovito komunikacijsko 
politiko do državljanov in bo morala 
potekati pod najboljšimi pogoji, da bodo 
tako lahko pravilno uporabljali te nove 
pristojnosti,
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Or. fr

Predlog spremembe 3
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora pojav evropskega 
gospodarskega upravljanja in vse nedavne 
ukrepe držav članic, ki so bili odziv na 
krizo evra, spremljati resnična 
komunikacijska politika, da se tako doseže 
podporo državljanov, katerim je treba 
pokazati prednosti, ki izhajajo iz bolj 
združene Evrope;

1. poudarja, da mora pojav evropskega 
gospodarskega upravljanja in vse nedavne 
ukrepe držav članic, ki so bili odziv na 
krizo evra, spremljati resnična 
komunikacijska politika, da se tako doseže 
podporo državljanov, katerim je treba 
pokazati tako prednosti kot slabosti, zlasti 
stroške za davkoplačevalce, ki izhajajo iz 
bolj združene Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 4
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da so v trenutku, ko obstaja 
potreba po večji finančni podpori za 
komunikacijsko politiko, ki bo imela za 
namen tako spodbujanje ciljev in koristi 
Unije in istočasno omogočanje boljšega 
razumevanja njenih struktur ter možnosti 
za državljane, da vplivajo na njene 
politike, zneski, ki jih je predlagala 
Komisija v svojem predlogu proračuna za 
leto 20011, nizki oziroma celo nižji kot 
leta 2010;

3. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v 
obdobju varčevanja predlagala 
zmanjšanje svojih odhodkov za 
komunikacijsko politiko;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da so v trenutku, ko obstaja 
potreba po večji finančni podpori za 
komunikacijsko politiko, ki bo imela za 
namen tako spodbujanje ciljev in koristi 
Unije in istočasno omogočanje boljšega 
razumevanja njenih struktur ter možnosti 
za državljane, da vplivajo na njene politike, 
zneski, ki jih je predlagala Komisija v 
svojem predlogu proračuna za leto 20011, 
nizki oziroma celo nižji kot leta 2010;

3. obžaluje, da so v trenutku, ko obstaja 
potreba po večji finančni podpori za 
komunikacijsko politiko, ki bo imela za 
namen tako spodbujanje ciljev in koristi 
Unije in istočasno omogočanje boljšega 
razumevanja njenih struktur ter možnosti 
za državljane, da vplivajo na njene politike, 
pa tudi krepitev občutka evropske 
pripadnosti, zneski, ki jih je predlagala 
Komisija v svojem predlogu proračuna za 
leto 2011, nizki oziroma celo nižji kot leta 
2010; v zvezi s tem ocenjuje, da v razpravi 
o finančnem okviru ne bi smeli pozabiti 
na to temo, ki je tako pomembna za 
evropsko demokracijo;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. na eni strani pozdravlja raven
povečanja, ki je predvidena v načrtu 
prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 
2011, za financiranje evropskih političnih 
strank in ustanov; opozarja na pomen 
evropskih političnih strank in ustanov za 
osveščenost državljanov glede evropskih 
politik in evropskega povezovanja.

4. obžaluje povečanje, predvideno v načrtu 
prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 
2011, za financiranje evropskih političnih 
strank in ustanov;

Or. en
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