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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje regiony za nejvhodnější 
střediska pro prosazování evropské 
myšlenky a místní a regionální orgány za 
subjekty, které jsou pro podporu dialogu s 
občany nejkompetentnější, jelikož sledují 
každodenní život zblízka; v tomto ohledu 
vyjadřuje uspokojení nad tím, že EU 
učinila opatření na decentralizaci
komunikační politiky;

1. považuje regiony za nejvhodnější 
střediska pro prosazování evropské 
myšlenky a místní a regionální orgány a 
místní a regionální nevládní organizace
za subjekty, které jsou pro podporu dialogu 
s občany nejkompetentnější, jelikož sledují 
každodenní život zblízka; v tomto ohledu 
vyjadřuje uspokojení nad tím, že EU 
učinila opatření na decentralizaci 
komunikační politiky;

Or.  de

Pozměňovací návrh 2
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že dobrovolnost místních 
a regionálních poslanců je zásadní pro to, 
aby mohlo být sladěno neslučitelné, a je 
tedy nezbytné rozvinout informovanost a 
vzdělávání; vyjadřuje potěšení v tom 
směru, že byl vytvořen Erasmus pro místní 
a regionální poslance;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti EU 
je základem evropské integrace a sociální 
solidarity; domnívá se proto, že by občané 
měli být informováni o cílech a úspěších
této politiky Společenství a současně by 
měl být zdůrazňován přínos EU;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti EU 
je základem evropské integrace a sociální 
solidarity; domnívá se proto, že by občané 
měli být informováni o cílech a 
konkrétních výsledcích politiky 
Společenství v každodenním životě a 
současně by měl být zdůrazňován přínos 
EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti EU 
je základem evropské integrace a sociální 
solidarity; domnívá se proto, že by občané 
měli být informováni o cílech a úspěších 
této politiky Společenství a současně by 
měl být zdůrazňován přínos EU;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti EU 
je základem evropské integrace a sociální 
solidarity; domnívá se proto, že by občané 
měli být informováni o cílech a úspěších 
této politiky Společenství a současně by 
měl být zdůrazňován přínos EU a výhody 
společného evropského projektu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 5
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam zapojení 
organizací na místní úrovni, které mají 
jedinečnou příležitost vidět přímo reálné 
problémy, které skutečně představují 
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hlavní obavy občanů, a upozorňuje 
Komisi na zásadu partnerství zakotvenou 
ve strategických pokynech Společenství 
pro rozvoj venkova a ve strategických 
pokynech Společenství pro soudržnost, 
které se často na vnitrostátní úrovni 
nedodržují; vyzývá proto Komisi, aby 
učinila odpovídající administrativní a 
institucionální kroky pro zajištění 
skutečného sledování a vymáhání jejích 
vlastních politik, postupů a protokolů 
během konzultací a jednání ohledně 
strukurálních fondů a při následných 
akcích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdrazňuje, že zvláště zahrnutí partnerů 
podle článku 16 všeobecného nařízení o
stukturálních fondech přispěje k 
regionální a místní komunikaci o politice 
soudržnosti a přiblíží ji občanům; sdílí 
odhad Komise, že je při těchto 
participativních postupech 
bezpodmínečně nutné vytváření kapacit; 
vyzývá naléhavě členské státy a regiony, 
aby využívaly možnosti financování 
školení a dalšího vzdělávání partnerů 
z ESF; 

Or.  de
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Pozměňovací návrh 7
Brigitte Douay

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. přeje si, aby místní orgány lépe plnily 
své povinnosti informovat o podporách 
získaných od Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podporuje úsilí Výboru regionů o 
posílení konzultací na regionální úrovni a 
zapojení regionálních sítí a klíčových 
místních a regionálních aktérů do tohoto 
procesu, jehož cílem je podpořit diskuzi, 
která je blízká občanům;

3. bere na vědomí úsilí Výboru regionů o 
posílení konzultací na regionální úrovni a 
zapojení regionálních sítí a klíčových 
místních a regionálních aktérů do tohoto 
procesu, jehož cílem je podpořit diskuzi, 
která je blízká občanům;

Or.  de

Pozměňovací návrh 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podporuje úsilí Výboru regionů o 
posílení konzultací na regionální úrovni a 
zapojení regionálních sítí a klíčových 
místních a regionálních aktérů do tohoto 
procesu, jehož cílem je podpořit diskuzi, 

3. podporuje úsilí Výboru regionů o 
posílení konzultací na regionální úrovni a 
zapojení regionálních sítí a klíčových 
místních a regionálních aktérů do tohoto 
procesu, jehož cílem je podpořit diskuzi, 
která je blízká občanům, přičemž se berou 
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která je blízká občanům; v úvahu jejich názory a zájmy; vyzývá k 
efektivnější komunikaci mezi Výborem 
regionů a Komisí s ohledem na 
vyjadřování zájmů regionů a jejich 
zohlednění při přípravě politiky 
Společenství;

Or. bg

Pozměňovací návrh 10
Brigitte Douay

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byl vytvořen mezi 
vládnoucími činiteli a obyvatelstvem 
obousměrný komunikační systém s 
častými, malými kampaněmi místní a 
regionální povahy, které bude pořádat EU s 
pomocí regionálních médií za aktivní 
účasti občanské společnosti, nevládních 
organizací, obchodních komor, odborů a 
profesních organizací;

4. navrhuje, aby byl vytvořen mezi 
evropskými institucemi a občany stálý 
interaktivní komunikační systém 
s kampaněmi místní a regionální povahy, 
které bude pořádat EU s pomocí 
regionálních médií za aktivní účasti 
občanské společnosti, nevládních 
organizací, obchodních komor, odborů a 
profesních organizací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byl vytvořen mezi 
vládnoucími činiteli a obyvatelstvem 
obousměrný komunikační systém s 
častými, malými kampaněmi místní a 
regionální povahy, které bude pořádat EU s 
pomocí regionálních médií za aktivní 
účasti občanské společnosti, nevládních 

4. navrhuje, aby byl vytvořen mezi 
vládnoucími činiteli a obyvatelstvem 
obousměrný komunikační systém s 
častými, malými kampaněmi místní a 
regionální povahy, které bude pořádat EU s 
pomocí regionálních médií za aktivní 
účasti občanské společnosti, nevládních 



PE418.366v01-00 8/13 AM\764329CS.doc

CS

organizací, obchodních komor, odborů a 
profesních organizací;

organizací, obchodních komor, odborů a 
profesních organizací (bez nevládních 
organizací);

Or. bg

Pozměňovací návrh 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byl vytvořen mezi 
vládnoucími činiteli a obyvatelstvem 
obousměrný komunikační systém s 
častými, malými kampaněmi místní a 
regionální povahy, které budou podpořeny 
regionálními malými a středními podniky 
za aktivní účasti občanské společnosti, 
nevládních organizací, obchodních komor,
odborů a profesních organizací;

4. navrhuje, aby byl vytvořen mezi 
vládnoucími činiteli a obyvatelstvem 
obousměrný komunikační systém s 
častými, malými kampaněmi místní a 
regionální povahy, které budou podpořeny 
regionálními partnery a médii včetně těch 
médií, která používají regionální podobu 
jazyka a jazyky menšin, za aktivní účasti 
občanské společnosti, nevládních 
organizací, obchodních organizací, 
sociálních svazů a svazů na ochranu 
životního prostředí; 

Or.  de

Pozměňovací návrh 13
Grażyna Staniszewska

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
nadcházejícími volbami do Evropského 
parlamentu je nutné, aby byli na místní a 
regionální úrovni informováni mladí voliči, 
zejména ti, kteří budou volit poprvé; v 
obecné rovině zdůrazňuje význam zapojení 
poslanců Evropského parlamentu do 

5. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
nadcházejícími volbami do Evropského 
parlamentu je nutné, aby byli na místní a 
regionální úrovni informováni mladí voliči, 
zejména ti, kteří budou volit poprvé; v 
obecné rovině zdůrazňuje nezbytnost 
většího zapojení poslanců Evropského 
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veřejných konzultací s občany v jejich 
regionech, a to vzhledem k tomu, že 
představují hlas veřejnosti v EU;

parlamentu a struktur Evropského 
parlamentu do procesu komunikace s 
obyvateli Evropské unie, a takových změn 
organizačních prací Evropského 
parlamentu, aby zapojení poslanců do 
dialogu s obyvateli bylo na místní úrovni 
možné;

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
nadcházejícími volbami do Evropského 
parlamentu je nutné, aby byli na místní a 
regionální úrovni informováni mladí voliči, 
zejména ti, kteří budou volit poprvé; v 
obecné rovině zdůrazňuje význam zapojení 
poslanců Evropského parlamentu do 
veřejných konzultací s občany v jejich 
regionech, a to vzhledem k tomu, že 
představují hlas veřejnosti v EU;

5. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
nadcházejícími volbami do Evropského 
parlamentu je nutné, aby byli na místní a 
regionální úrovni informováni mladí voliči, 
zejména ti, kteří budou volit poprvé; v 
obecné rovině zdůrazňuje význam zapojení 
poslanců Evropského parlamentu ve 
spolupráci s místními a regionálními 
poslanci do veřejných konzultací s občany 
v jejich regionech, a to vzhledem k tomu, 
že představují hlas veřejnosti v EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
nadcházejícími volbami do Evropského 
parlamentu je nutné, aby byli na místní a 
regionální úrovni informováni mladí voliči, 

5. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
nadcházejícími volbami do Evropského 
parlamentu je nutné, aby byli na místní a 
regionální úrovni informováni občané, 
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zejména ti, kteří budou volit poprvé; v 
obecné rovině zdůrazňuje význam zapojení 
poslanců Evropského parlamentu do 
veřejných konzultací s občany v jejich 
regionech, a to vzhledem k tomu, že 
představují hlas veřejnosti v EU;

zláště pak mladí, zejména ti, kteří budou 
volit poprvé; v obecné rovině zdůrazňuje 
význam zapojení poslanců Evropského 
parlamentu do veřejných konzultací s 
občany v jejich regionech, a to vzhledem k 
tomu, že představují hlas veřejnosti v EU;

Or. bg

Pozměňovací návrh 16
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5a. zdůrazňuje význam a hodnotu postupu 
konzultace jako účinného nástroje pro 
podporu občanů při jejich přímém 
zapojení do politického procesu na úrovni 
EU; vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky ke zvýšení povědomí o budoucích 
konzultacích EU prostřednictvím médií a 
jiných vhodných platforem na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Brigitte Douay

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. přeje si, aby současně s kampaněmi 
politických stran byli evropští poslanci 
v terénu úzce zapojeni do institucionální 
kampaně EU; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje zvláštní význam vytvoření 
soudržných komunikačních vazeb s 
cíleným obsahem, a to jak mezi EU a 
regiony se zvláštními charakteristikami, 
tak mezi EU a konkrétními sociálními 
skupinami;

6. zdůrazňuje zvláštní význam vytvoření 
soudržných komunikačních vazeb s 
cíleným obsahem, a to jak mezi EU a 
různými regiony, tak mezi EU a různými
sociálními skupinami;

Or. pl

Pozměňovací návrh  19
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6a. konstatuje, že Evropský rok 
dobrovolné činnosti by byl ideální 
příležitostí pro orgány EU spojit se se 
svými občany; poukazuje na to, že v EU je 
přes 100 milionů dobrovolníků; vyzývá 
Komisi, aby připravila základy pro 
vyhlášení tohoto Evropského roku v roce 
2011 tím, že co nejdříve předloží vhodný 
legislativní návrh za tímto účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6b. konstatuje, že stukturální fondy 
sehrály významnou úlohu při podpoře 
přeshraniční spolupráce pomocí 
programů a projektů; zdůrazňuje, že to 
povzbudilo rozvoj aktivního občanství a 
demokratické účasti v příhraničních 
oblastech; vyzývá Komisi, aby i nadále 
podporovala partnerství týkající se těchto 
projektů a programů a pracovala na nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Brigitte Douay

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. podporuje myšlenku vytvoření evropské 
otevřené univerzity, a to za předpokladu, 
že bude pevně provázána s regiony 
členských států, a s cílem umožnit 
informovanost, komunikaci, interaktivitu a 
kontakty mezi mladými lidmi z různých 
regionů.

7. podporuje myšlenku vytvoření evropské 
otevřené univerzity, a to za předpokladu, 
že bude pevně provázána s regiony 
členských států, a s cílem umožnit 
informovanost, komunikaci, interaktivitu a 
kontakty mezi občany, kteří si to přejí, a 
zejména mladými lidmi z různých regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. podporuje myšlenku vytvoření evropské 
otevřené univerzity, a to za předpokladu, 
že bude pevně provázána s regiony 

7. podporuje myšlenku vytvoření evropské 
otevřené univerzity, a to za předpokladu, 
že bude pevně provázána s regiony 
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členských států, a s cílem umožnit 
informovanost, komunikaci, interaktivitu a 
kontakty mezi mladými lidmi z různých 
regionů.

členských států, a s cílem umožnit 
vzdělávání, informovanost, komunikaci, 
interaktivitu a kontakty mezi mladými 
lidmi z různých regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že meziskupiny 
Evropského parlamentu hrají důležitou 
roli „občanského spojení“, skutečného 
nástroje propojení politického světa a 
občanské společnosti.

Or. fr
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