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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa regiony za najodpowiedniejsze 
ośrodki promowania ideału europejskiego, 
a władze lokalne i regionalne za organy 
najwłaściwsze do propagowania dialogu z 
obywatelami, gdyż to one na miejscu 
obserwują ich codzienne życie; w związku 
z tym wyraża zadowolenie, że UE 
podejmuje działania zmierzające do 
decentralizacji polityki komunikacyjnej;

1. uważa regiony za najodpowiedniejsze 
ośrodki promowania ideału europejskiego, 
a lokalne i regionalne władze i organizacje 
pozarządowe za organy najwłaściwsze do 
propagowania dialogu z obywatelami, gdyż 
to one na miejscu obserwują ich codzienne 
życie; w związku z tym wyraża 
zadowolenie, że UE podejmuje działania 
zmierzające do decentralizacji polityki 
komunikacyjnej;

Or. de

Poprawka 2
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że zdecydowane działanie 
przedstawicieli wybranych na szczeblu 
lokalnym i regionalnym jest nieodzowne, 
by móc pogodzić to, czego pogodzić się nie 
da, i że niezbędne jest więc opracowanie 
informacji i szkoleń; z zadowoleniem 
przyjmuje w tym względzie utworzenie 
programu Erasmus dla przedstawicieli 
wybranych na szczeblu lokalnym 
i regionalnym;

Or. fr
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Poprawka 3
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności UE to 
filar integracji europejskiej i solidarności 
społecznej; dlatego też uważa, że należy 
ukazywać obywatelom starania 
podejmowane oraz sukcesy osiągane w tej 
dziedzinie polityki wspólnotowej, 
podkreślając przy tym wkład UE;

2. podkreśla, że polityka spójności UE to 
filar integracji europejskiej i solidarności 
społecznej; dlatego też uważa, że należy 
ukazywać obywatelom podejmowane 
starania oraz konkretne skutki polityki 
wspólnotowej dla ich codziennego życia, 
podkreślając przy tym wkład UE;

Or. fr

Poprawka 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności UE to 
filar integracji europejskiej i solidarności 
społecznej; dlatego też uważa, że należy 
ukazywać obywatelom starania 
podejmowane oraz sukcesy osiągane w tej 
dziedzinie polityki wspólnotowej, 
podkreślając przy tym wkład UE;

2. podkreśla, że polityka spójności UE to
podstawa integracji europejskiej 
i solidarności społecznej; dlatego też 
uważa, że należy ukazywać obywatelom 
podejmowane starania oraz sukcesy 
osiągane w tej dziedzinie polityki 
wspólnotowej, podkreślając przy tym 
wkład UE i korzyści płynące ze wspólnych 
europejskich projektów;

Or. bg

Poprawka 5
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie współpracy z
organizacjami szczebla podstawowego, 
które mają jedyną w swoim rodzaju
możliwość bezpośredniego stwierdzenia, 
jakie kwestie rzeczywiście są przedmiotem 
troski obywateli; zwraca uwagę Komisji 
na zasadę partnerstwa określoną zarówno 
w wytycznych Wspólnoty dla rozwoju 
obszarów wiejskich, jak i w wytycznych 
Wspólnoty dotyczących spójności, a nie 
zawsze przestrzeganą na szczeblu 
krajowym, i w związku z tym apeluje do 
Komisji o podjęcie odpowiednich działań 
administracyjnych i instytucjonalnych w
celu zagwarantowania przestrzegania jej 
własnej polityki, procedur i protokołów 
podczas konsultacji, negocjacji i działań 
dotyczących Funduszu Strukturalnego;

Or. en

Poprawka 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że zgodnie z art. 16 
rozporządzenia ogólnego w sprawie 
funduszy strukturalnych umożliwienie 
udziału partnerów przyczynia się w 
znacznej mierze do propagowania polityki 
spójności na szczeblu regionalnym i 
lokalnym oraz do przybliżania jej 
obywatelom; podziela zdanie Komisji, 
zgodnie z którym niezbędne jest rozwijanie 
potencjału w takim procesie uczestnictwa; 
wzywa państwa członkowskie i regiony do 
wykorzystywania dostępnych partnerom 
możliwości finansowania z EFS edukacji i 
kształcenia;
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Or. de

Poprawka 7
Brigitte Douay

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa, by władze lokalne lepiej 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
informowania na temat pomocy 
otrzymywanej z Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera wysiłki Komitetu Regionów 
zmierzające do intensyfikacji konsultacji 
na szczeblu regionalnym, a także do 
włączenia w ten proces sieci regionalnych 
oraz decydentów lokalnych i regionalnych, 
w celu sprzyjania prowadzeniu debat na 
szczeblach bliskich obywatelom;

3. dostrzega wysiłki Komitetu Regionów 
zmierzające do intensyfikacji konsultacji 
na szczeblu regionalnym, a także do 
włączenia w ten proces sieci regionalnych 
oraz decydentów lokalnych i regionalnych, 
w celu sprzyjania prowadzeniu debat na 
szczeblach bliskich obywatelom;

Or. de

Poprawka 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. popiera wysiłki Komitetu Regionów 
zmierzające do intensyfikacji konsultacji 
na szczeblu regionalnym, a także do 
włączenia w ten proces sieci regionalnych 
oraz decydentów lokalnych i regionalnych, 
w celu sprzyjania prowadzeniu debat na 
szczeblach bliskich obywatelom;

3. popiera wysiłki Komitetu Regionów 
zmierzające do intensyfikacji konsultacji 
na szczeblu regionalnym, a także do 
włączenia w ten proces sieci regionalnych 
oraz decydentów lokalnych i regionalnych, 
w celu sprzyjania prowadzeniu debat na 
szczeblach bliskich obywatelom z 
uwzględnieniem ich opinii i interesów;
wzywa do bardziej efektywnych kontaktów 
między Komitetem Regionów i Komisją, 
by możliwe było wyrażanie i 
uwzględnianie interesów regionalnych 
przy opracowywaniu polityki 
wspólnotowej;

Or. bg

Poprawka 10
Brigitte Douay

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje utworzyć system komunikacji 
dwustronnej między górnymi a dolnymi
szczeblami, obejmujący prowadzone przez 
UE częste kampanie na niewielką skalę o 
charakterze lokalnym i regionalnym, 
wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw regionalnych oraz aktywny 
udział społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych, izb 
handlowych, związków zawodowych i 
organizacji branżowych;

4. proponuje utworzyć stały system 
interaktywnej komunikacji między 
instytucjami europejskimi a obywatelami,
obejmujący prowadzone przez UE częste 
kampanie o charakterze lokalnym i
regionalnym, wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw regionalnych oraz aktywny 
udział społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych, izb 
handlowych, związków zawodowych i 
organizacji branżowych;

Or. fr
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Poprawka 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje utworzyć system komunikacji 
dwustronnej między górnymi a dolnymi 
szczeblami, obejmujący prowadzone przez 
UE częste kampanie na niewielką skalę o 
charakterze lokalnym i regionalnym, 
wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw regionalnych oraz aktywny 
udział społeczeństwa obywatelskiego,
organizacji pozarządowych, izb 
handlowych, związków zawodowych i 
organizacji branżowych;

4. proponuje utworzyć system komunikacji 
dwustronnej między górnymi a dolnymi 
szczeblami, obejmujący prowadzone przez 
UE częste kampanie na niewielką skalę o 
charakterze lokalnym i regionalnym, 
wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw regionalnych oraz aktywny 
udział społeczeństwa obywatelskiego (bez 
udziału organizacji pozarządowych);

Or. bg

Poprawka 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje utworzyć system komunikacji 
dwustronnej między górnymi a dolnymi 
szczeblami, obejmujący prowadzone przez 
UE częste kampanie na niewielką skalę o 
charakterze lokalnym i regionalnym, 
wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw regionalnych oraz aktywny 
udział społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych, izb 
handlowych, związków zawodowych i 
organizacji branżowych;

4. proponuje utworzyć system komunikacji 
dwustronnej między górnymi a dolnymi 
szczeblami, obejmujący prowadzone przez 
UE częste kampanie na niewielką skalę o 
charakterze lokalnym i regionalnym, 
wsparcie regionalnych partnerów i 
mediów, w tym mediów, w których 
używane są języki regionalne bądź języki 
mniejszości, oraz aktywny udział 
społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych, gospodarczych, 
społecznych i ekologicznych;

Or. de
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Poprawka 13
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. w kontekście zbliżających się 
wyborów europejskich podkreśla 
potrzebę informowania młodych 
obywateli na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, zwłaszcza tych spośród 
nich, którzy po raz pierwszy wezmą 
udział w wyborach; w szerszym 
kontekście podkreśla znaczenie
zaangażowania posłów do PE w
konsultacje z obywatelami 
poszczególnych regionów, gdyż to 
posłowie reprezentują w UE interesy 
obywateli;

5. w kontekście zbliżających się 
wyborów europejskich podkreśla 
potrzebę informowania młodych 
obywateli na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, zwłaszcza tych spośród 
nich, którzy po raz pierwszy wezmą 
udział w wyborach; w szerszym 
kontekście podkreśla konieczność 

większego zaangażowania posłów do 
PE oraz struktur PE w proces 
komunikacji z obywatelami Unii 
Europejskiej oraz takich zmian 
organizacyjnych prac PE, aby 
zaangażowanie posłów w dialog z 
obywatelami na poziomie lokalnym było 
możliwe;

Or. pl

Poprawka 14
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. w kontekście zbliżających się wyborów 
europejskich podkreśla potrzebę 
informowania młodych obywateli na 
szczeblu lokalnym i regionalnym, 
zwłaszcza tych spośród nich, którzy po raz 
pierwszy wezmą udział w wyborach; w 

5. w kontekście zbliżających się wyborów 
europejskich podkreśla potrzebę 
informowania młodych obywateli na 
szczeblu lokalnym i regionalnym, 
zwłaszcza tych spośród nich, którzy po raz 
pierwszy wezmą udział w wyborach; w 
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szerszym kontekście podkreśla znaczenie 
zaangażowania posłów do PE w 
konsultacje z obywatelami poszczególnych 
regionów, gdyż to posłowie reprezentują w 
UE interesy obywateli;

szerszym kontekście podkreśla znaczenie 
zaangażowania posłów do PE, we 
współpracy z przedstawicielami 
wybranymi na szczeblu lokalnym i
regionalnym, w konsultacje z obywatelami 
poszczególnych regionów, gdyż to 
posłowie reprezentują w UE interesy 
obywateli;

Or. fr

Poprawka 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. w kontekście zbliżających się wyborów 
europejskich podkreśla potrzebę 
informowania młodych obywateli na 
szczeblu lokalnym i regionalnym, 
zwłaszcza tych spośród nich, którzy po raz 
pierwszy wezmą udział w wyborach; w 
szerszym kontekście podkreśla znaczenie 
zaangażowania posłów do PE w 
konsultacje z obywatelami poszczególnych 
regionów, gdyż to posłowie reprezentują w 
UE interesy obywateli;

5. w kontekście zbliżających się wyborów 
europejskich podkreśla potrzebę 
informowania obywateli, szczególnie 
młodych, na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, zwłaszcza tych spośród nich, 
którzy po raz pierwszy wezmą udział w 
wyborach; w szerszym kontekście 
podkreśla znaczenie zaangażowania 
posłów do PE w konsultacje z obywatelami 
poszczególnych regionów, gdyż to 
posłowie reprezentują w UE interesy 
obywateli;

Or. bg

Poprawka 16
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie i wartość procesu 
konsultacji jako skutecznego narzędzia 
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zwiększania uprawnień obywateli poprzez 
umożliwienie im bezpośredniego wkładu
w proces polityczny na szczeblu UE;
wzywa Komisję do podjęcia dodatkowych 
działań na rzecz zwiększenia świadomości 
dotyczącej przyszłych konsultacji UE przy 
pomocy środków masowego przekazu i 
innych odpowiednich forów na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 17
Brigitte Douay

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa, by równolegle z kampaniami 
poszczególnych grup politycznych 
posłowie do PE w znacznym stopniu 
angażowali się w terenie w kampanię 
informacyjną instytucji Unii;

Or. fr

Poprawka 18
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla szczególne znaczenie 
tworzenia spójnych powiązań 
komunikacyjnych, zawierających treści 
przeznaczone dla danych grup 
docelowych, zarówno między UE a 

6. podkreśla szczególne znaczenie 
tworzenia spójnych powiązań 
komunikacyjnych, zawierających treści 
przeznaczone dla danych grup docelowych, 
zarówno między UE a różnymi regionami, 
jak i między UE a różnymi grupami 
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regionami o szczególnych cechach, jak 
i między UE a szczególnymi grupami 
społecznymi;

społecznymi;

Or. pl

Poprawka 19
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. odnotowuje fakt, że Europejski Rok 
Wolontariatu stanowiłby dla instytucji UE 
doskonałą okazję do zbliżenia się do 
obywateli; wskazuje na fakt, że w UE jest 
ponad 100 milionów wolontariuszy;
wzywa Komisję do przygotowania 
ogłoszenia roku 2011 Europejskim 
Rokiem Wolontariatu poprzez jak 
najszybsze przedstawienie odpowiedniego 
wniosku legislacyjnego;

Or. en

Poprawka 20
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. odnotowuje znaczną rolę funduszy 
strukturalnych w propagowaniu 
współpracy transgranicznej w ramach 
projektów i programów wspólnotowych; 
podkreśla, że zachęciło to do rozwoju 
aktywnej postawy obywatelskiej i 
demokracji uczestniczącej w regionach 
przygranicznych; wzywa Komisję, by
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nadal wspierała tego typu projekty i 
programy i uczestniczyła w nich w 
ramach partnerstwa;

Or. en

Poprawka 21
Brigitte Douay

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera pomysł utworzenia otwartego 
uniwersytetu europejskiego, pod 
warunkiem zapewnienia jego silnych 
powiązań z regionami państw 
członkowskich, by umożliwić 
informowanie, komunikację, 
interaktywność i związki między młodymi 
ludźmi z poszczególnych regionów.

7. popiera pomysł utworzenia otwartego 
uniwersytetu europejskiego, pod 
warunkiem zapewnienia jego silnych 
powiązań z regionami państw 
członkowskich, by umożliwić 
informowanie, komunikację, 
interaktywność i związki między 
wszystkimi zainteresowanymi 
obywatelami, a w szczególności między 
młodymi ludźmi z poszczególnych 
regionów.

Or. fr

Poprawka 22
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera pomysł utworzenia otwartego 
uniwersytetu europejskiego, pod 
warunkiem zapewnienia jego silnych 
powiązań z regionami państw 
członkowskich, by umożliwić 
informowanie, komunikację, 
interaktywność i związki między młodymi 
ludźmi z poszczególnych regionów.

7. popiera pomysł utworzenia otwartego 
uniwersytetu europejskiego, pod 
warunkiem zapewnienia jego silnych 
powiązań z regionami państw 
członkowskich, by umożliwić kształcenie,
informowanie, komunikację, 
interaktywność i związki między młodymi 
ludźmi z poszczególnych regionów.
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Or. fr

Poprawka 23
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że intergrupy Parlamentu 
Europejskiego istotnie wypełniają rolę 
„ambasadorów instytucji”, realnie 
przyczyniając się do komunikacji między 
politykami a społeczeństwem 
obywatelskim;

Or. fr
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