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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că regiunile reprezintă centrele 
cele mai adecvate pentru promovarea 
idealului european și că autoritățile locale 
și regionale constituie organele cele mai 
competente pentru promovarea dialogului 
cu cetățenii deoarece observă la fața 
locului viața cotidiană a acestora; își 
exprimă satisfacția cu privire la faptul că 
UE ia măsurile necesare pentru 
descentralizarea politicii de comunicare;

1. consideră că regiunile reprezintă centrele 
cele mai adecvate pentru promovarea 
idealului european și că autoritățile și 
ONG-urile locale și regionale constituie 
organele cele mai competente pentru 
promovarea dialogului cu cetățenii 
deoarece observă la fața locului viața 
cotidiană a acestora; își exprimă satisfacția 
cu privire la faptul că UE ia măsurile 
necesare pentru descentralizarea politicii
de comunicare;

Or. de

Amendamentul 2
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că voluntarismul 
aleșilor locali și regionali este esențial 
pentru a putea concilia elementele 
ireconciliabile și că, prin urmare, este 
necesar să se  îmbunătățească nivelul de 
informare și de formare; salută, cu 
această ocazie, crearea unui program 
Erasmus pentru aleșii locali și regionali;

Or. fr
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Amendamentul 3
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica de coeziune a UE 
constituie un stâlp al integrării europene și 
al solidarității sociale; consideră, prin 
urmare, că cetățenii ar trebui informați cu 
privire la lucrările și rezultatele politicii 
comunitare respective, accentuând 
contribuția UE;

2. subliniază că politica de coeziune a UE 
constituie un stâlp al integrării europene și 
al solidarității sociale; consideră, prin 
urmare, că cetățenii ar trebui informați cu 
privire la lucrările și efectele concrete ale
politicii comunitare respective în viața de 
zi cu zi, accentuând contribuția UE;

Or. fr

Amendamentul 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica de coeziune a UE 
constituie un stâlp al integrării europene și 
al solidarității sociale; consideră, prin 
urmare, că cetățenii ar trebui informați cu 
privire la lucrările și rezultatele politicii 
comunitare respective, accentuând 
contribuția UE;

2. subliniază că politica de coeziune a UE 
constituie temelia integrării europene și a 
solidarității sociale; consideră, prin urmare, 
că cetățenii ar trebui informați cu privire la 
lucrările și rezultatele politicii comunitare 
respective, accentuând contribuția UE și 
avantajele care decurg din proiectul 
european comun;

Or. bg

Amendamentul 5
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța colaborării cu 
organizațiile de bază care sunt ideal 
situate pentru a constata în mod direct 
veritabilele probleme care îi preocupă cel 
mai mult pe cetățeni; atrage atenția 
Comisiei cu privire la principiul 
parteneriatului care figurează atât în 
orientările strategice ale Comunității 
referitoare la dezvoltarea rurală, cât și în 
orientările strategice ale Comunității 
referitoare la coeziune, principiu care nu 
este întotdeauna luat în considerare la 
nivel național; solicită astfel insistent 
Comisiei să adopte măsurile 
administrative și instituționale necesare 
pentru a garanta că politicile, procedurile 
și protocoalele sunt respectate și aplicate 
corespunzător în cursul consultărilor, 
negocierilor și operațiunilor care privesc 
fondurile structurale; 

Or. en

Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că, în conformitate 
cu articolul 16 din Regulamentul general 
privind fondurile structurale, integrarea 
partenerilor contribuie în mare măsură la 
promovarea politicii de coeziune 
regională și locală și la apropierea 
acesteia de cetățeni; împărtășește opinia 
Comisiei potrivit căreia, consolidarea 
capacităților în proceduri participative de 
acest tip este indispensabilă; solicită 
insistent statelor membre și regiunilor să 
facă apel la posibilitățile de finanțare pe 
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care Fondul social european (FSE) le 
oferă diverșilor parteneri pentru 
finanțarea programelor de formare și de 
formare continuă; 

Or. de

Amendamentul 7
Brigitte Douay

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. dorește ca autoritățile locale să-și 
îndeplinească mai bine obligațiile 
referitoare la furnizarea de informații cu 
privire la ajutoarele primite de la Uniunea 
Europeană;

Or. fr

Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină eforturile Comitetului 
Regiunilor de a consolida consultarea la 
nivel regional și de a include în cadrul 
acesteia rețelele regionale și principalii 
actori locali și regionali cu scopul de a
favoriza un dialog apropiat de cetățeni;

3. ia act de eforturile Comitetului 
Regiunilor de a consolida consultarea la 
nivel regional și de a include în cadrul 
acesteia rețelele regionale și principalii 
actori locali și regionali cu scopul de a 
favoriza un dialog apropiat de cetățeni;

Or. de
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Amendamentul 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină eforturile Comitetului 
Regiunilor de a consolida consultarea la 
nivel regional și de a include în cadrul 
acesteia rețelele regionale și principalii 
actori locali și regionali cu scopul de a 
favoriza un dialog apropiat de cetățeni;

3. sprijină eforturile Comitetului 
Regiunilor de a consolida consultarea la 
nivel regional și de a include în cadrul 
acesteia rețelele regionale și principalii 
actori locali și regionali cu scopul de a 
favoriza un dialog cât mai apropiat de 
cetățeni, pentru a le cunoaște opiniile și 
preocupările; solicită stabilirea unei 
relații mai eficace între Comitetul 
Regiunilor și Comisie pentru ca 
preocupările regiunilor să poată fi 
exprimate și luate în considerare în 
elaborarea politicilor comunitare;

Or. bg

Amendamentul 10
Brigitte Douay

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune crearea unui sistem de 
comunicare bidirecțional între instanțele
de la vârf și cele de la bază, care va 
permite Uniunii Europene realizarea unor 
campanii frecvente cu caracter local și 
regional și la scară mică, cu sprijinul 
presei regionale și cu participarea activă a 
societății civile, a ONG-urilor, a camerelor
de comerț, a sindicatelor și a organizațiilor 
profesionale;

4. propune crearea unui sistem permanent 
de comunicare interactivă între instituțiile 
europene și cetățeni, care va permite 
Uniunii Europene realizarea unor campanii 
frecvente cu caracter local și regional, cu 
sprijinul presei regionale și cu participarea 
activă a societății civile, a ONG-urilor, a 
camerelor de comerț, a sindicatelor și a 
organizațiilor profesionale;

Or. fr
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Amendamentul 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune crearea unui sistem de 
comunicare bidirecțional între instanțele de 
la vârf și cele de la bază, care va permite 
Uniunii Europene realizarea unor campanii 
frecvente cu caracter local și regional și la 
scară mică, cu sprijinul presei regionale și 
cu participarea activă a societății civile, a 
ONG-urilor, a camerelor de comerț, a 
sindicatelor și a organizațiilor profesionale;

4. propune crearea unui sistem de 
comunicare bidirecțional între instanțele de 
la vârf și cele de la bază, care va permite 
Uniunii Europene realizarea unor campanii 
frecvente cu caracter local și regional și la 
scară mică, cu sprijinul presei regionale și 
cu participarea activă a societății civile, a 
camerelor de comerț, a sindicatelor și a 
organizațiilor profesionale;

Or. bg

Amendamentul 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune crearea unui sistem de 
comunicare bidirecțional între instanțele de 
la vârf și cele de la bază, care va permite 
Uniunii Europene realizarea unor campanii 
frecvente cu caracter local și regional și la 
scară mică, cu sprijinul presei regionale și 
cu participarea activă a societății civile, a 
ONG-urilor, a camerelor de comerț, a
sindicatelor și a organizațiilor
profesionale;

4. propune crearea unui sistem de 
comunicare bidirecțional între instanțele de 
la vârf și cele de la bază, care va permite 
Uniunii Europene realizarea unor campanii 
frecvente cu caracter local și regional și la 
scară mică, cu sprijinul instituțiilor și a 
mijloacelor de informare în masă 
regionale, inclusiv a acelor care utilizează 
limbile regionale sau ale minorităților, și 
cu participarea activă a societății civile, a 
ONG-urilor, a actorilor economici și 
sociali și a organizațiilor de protecție a 
mediului;

Or. de
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Amendamentul 13
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, în contextul viitoarelor 
alegeri europene, că este necesar ca tinerii 
cetățeni să fie informați, la nivel local și 
regional, în special cei care merg pentru 
prima dată la vot; subliniază, într-un 
context mai general, importanța implicării 
deputaților europeni, purtători de cuvânt 
ai UE, în procesul de consultare cu 
cetățenii din circumscripțiile lor;

5. subliniază, în contextul viitoarelor 
alegeri europene, că este necesar ca tinerii 
cetățeni să fie informați, la nivel local și 
regional, în special cei care merg pentru 
prima dată la vot; subliniază, într-un 
context mai general, că este indispensabil 
ca deputații în Parlamentul European să 
se implice mai activ, împreună cu 
serviciile Parlamentului, în comunicarea 
cu cetățenii Uniunii Europene și în 
schimbările de ordin organizațional ale 
lucrărilor Parlamentului pentru a se 
putea angaja într-un dialog cu cetățenii la 
nivel local;

Or. pl

Amendamentul 14
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, în contextul viitoarelor 
alegeri europene, că este necesar ca tinerii 
cetățeni să fie informați, la nivel local și 
regional, în special cei care merg pentru 
prima dată la vot; subliniază, într-un 
context mai general, importanța implicării 
deputaților europeni, purtători de cuvânt ai 
UE, în procesul de consultare cu cetățenii 
din circumscripțiile lor;

5. subliniază, în contextul viitoarelor 
alegeri europene, că este necesar ca tinerii 
cetățeni să fie informați, la nivel local și 
regional, în special cei care merg pentru 
prima dată la vot; subliniază, într-un 
context mai general, importanța implicării 
deputaților europeni, purtători de cuvânt ai 
UE, în colaborare cu aleșii locali și 
regionali, în procesul de consultare cu 
cetățenii din circumscripțiile lor;

Or. fr
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Amendamentul 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, în contextul viitoarelor 
alegeri europene, că este necesar ca tinerii 
cetățeni să fie informați, la nivel local și 
regional, în special cei care merg pentru 
prima dată la vot; subliniază, într-un 
context mai general, importanța implicării 
deputaților europeni, purtători de cuvânt ai 
UE, în procesul de consultare cu cetățenii 
din circumscripțiile lor;

5. subliniază, în contextul viitoarelor 
alegeri europene, că este necesar ca 
cetățenii, mai ales cei tineri, să fie 
informați, la nivel local și regional, în 
special cei care merg pentru prima dată la 
vot; subliniază, într-un context mai general, 
importanța implicării deputaților europeni, 
purtători de cuvânt ai UE, în procesul de 
consultare cu cetățenii din circumscripțiile 
lor;

Or. bg

Amendamentul 16
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că procesul de 
consultare este important și valoros, 
constituind un instrument eficace pentru 
implicarea cetățenilor, permițându-le să 
contribuie direct la procesul politic de la 
nivelul Uniunii Europene; invită Comisia 
să adopte noi măsuri pentru a sensibiliza 
cetățenii cu privire la viitoarele consultări 
ale Uniunii Europene prin intermediul 
mijloacelor de informare în masă și al 
altor instituții relevante la nivel național, 
regional și local;

Or. en
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Amendamentul 17
Brigitte Douay

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. dorește ca, în paralel cu campaniile 
partidelor politice, deputații europeni să 
fie mai strâns implicați pe teren în 
campania instituțională a Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 18
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este deosebit de important 
să se creeze legături de comunicare 
coerente cu un conținut specific atât între 
UE și regiunile cu caracteristici speciale, 
cât și între UE și grupuri sociale specifice;

6. subliniază că este deosebit de important 
să se creeze legături de comunicare 
coerente cu un conținut specific atât între 
UE și diversele regiuni cu caracteristici 
speciale, cât și între UE și diferitele 
grupuri sociale;

Or. pl

Amendamentul 19
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. observă că Anul european al 
voluntariatului ar reprezenta o ocazie 
excelentă ca instituțiile europene să 
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comunice cu cetățenii;  subliniază că 
Uniunea Europeană numără mai mult de 
100 de milioane de voluntari; invită 
Comisia să pregătească terenul pentru a 
face din 2011 Anul european al 
voluntariatului, prezentând cât mai rapid 
o propunere legislativă specifică în 
această privință;

Or. en

Amendamentul 20
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază rolul esențial pe care îl au 
fondurile structurale în promovarea 
cooperării transfrontaliere prin proiecte și 
programe comunitare; subliniază faptul 
că acestea contribuie, de asemenea, la 
dezvoltarea unui spirit cetățenesc activ și 
a unei democrații participative în 
regiunile frontaliere; invită Comisia să 
sprijine în continuare proiectele și 
programele de acest tip și să-și aducă 
contribuția la acestea; 

Or. en

Amendamentul 21
Brigitte Douay

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină ideea creării unei Universități 
Deschise Europene (UDE), cu condiția ca 
aceasta să fie strâns legată de regiunile din 

7. sprijină ideea creării unei Universități 
Deschise Europene (UDE), cu condiția ca 
aceasta să fie strâns legată de regiunile din 
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statele membre, cu scopul de a permite 
tinerilor să fie informați, să comunice, să 
interacționeze și să mențină relațiile dintre 
diferitele regiuni.

statele membre, cu scopul de a permite 
tuturor cetățenilor care doresc acest lucru
și mai ales tinerilor să fie informați, să 
comunice, să interacționeze și să mențină 
relațiile dintre diferitele regiuni.

Or. fr

Amendamentul 22
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină ideea creării unei Universități 
Deschise Europene (UDE), cu condiția ca 
aceasta să fie strâns legată de regiunile din 
statele membre, cu scopul de a permite 
tinerilor să fie informați, să comunice, să 
interacționeze și să mențină relațiile dintre 
diferitele regiuni.

7. sprijină ideea creării unei Universități 
Deschise Europene (UDE), cu condiția ca 
aceasta să fie strâns legată de regiunile din 
statele membre, cu scopul de a permite 
tinerilor să fie instruiți, informați, să 
comunice, să interacționeze și să mențină 
relațiile dintre diferitele regiuni.

Or. fr

Amendamentul 23
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că intergrupurile 
Parlamentului European își îndeplinesc 
pe deplin rolul de centre de informare 
pentru cetățeni, instrumente veritabile de 
legătură între lumea politică și societatea 
civilă; 

Or. fr
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