
AM\764329SL.doc PE418.366v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za kulturo in izobraževanje

2008/2224(INI)

26.1.2009

PREDLOGI SPREMEMB
1 - 23

Osnutek mnenja
Emmanouil Angelakas
(PE416.667v01-00)

o aktivnem dialogu z državljani o Evropi
(2008/2224(INI))



PE418.366v01-00 2/13 AM\764329SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\764329SL.doc 3/13 PE418.366v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so regije najprimernejša 
središča za promoviranje evropskih idealov 
ter da so lokalni in regionalni organi 
najbolje usposobljeni za spodbujanje 
dialoga z državljani, saj so v tesnem stiku z 
njihovim vsakdanjim življenjem; v zvezi s 
tem izraža zadovoljstvo, da je EU sprejela 
ukrepe za decentralizacijo komunikacijske 
politike;

1. meni, da so regije najprimernejša 
središča za promoviranje evropskih idealov 
ter da so lokalni in regionalni organi, kakor 
tudi nevladne organizacije najbolje 
usposobljeni za spodbujanje dialoga z 
državljani, saj so v tesnem stiku z njihovim 
vsakdanjim življenjem; v zvezi s tem 
izraža zadovoljstvo, da je EU sprejela 
ukrepe za decentralizacijo komunikacijske 
politike;

Or. de

Predlog spremembe 2
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Draft opinion Predlog spremembe

1a. poudarja, da je voluntarizem 
izvoljenih lokalnih in regionalnih 
predstavnikov bistven za uskladitev 
neusklajenosti in da je zato treba razvijati 
obveščenost in izobraževanje, ter v zvezi s 
tem pozdravlja ustanovitev programa 
Erasmus za lokalne in regionalne 
predstavnike;

Or. fr
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Predlog spremembe 3
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Draft opinion Predlog spremembe

2. poudarja, da je kohezijska politika EU 
nosilni steber evropske integracije in 
družbene solidarnosti; zato meni, da bi 
morali državljane seznaniti s prizadevanji 
in uspehi politike Skupnosti s poudarkom 
na prispevku EU;

2. poudarja, da je kohezijska politika EU 
nosilni steber evropske integracije in 
družbene solidarnosti; zato meni, da bi 
morali državljane seznaniti s prizadevanji 
in konkretnimi učinki politike Skupnosti v 
njihovem vsakdanjem življenju s 
poudarkom na prispevku EU;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je kohezijska politika EU 
nosilni steber evropske integracije in 
družbene solidarnosti; zato meni, da bi 
morali državljane seznaniti s prizadevanji 
in uspehi politike Skupnosti s poudarkom 
na prispevku EU;

2. poudarja, da je kohezijska politika EU 
temelj evropske integracije in družbene 
solidarnosti; zato meni, da bi morali 
državljane seznaniti s prizadevanji in 
uspehi politike Skupnosti s poudarkom na 
prispevku EU in prednostih skupnega 
evropskega projekta;

Or. bg

Predlog spremembe 5
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomembnost sodelovanja z 
lokalnimi organizacijami, ki so v 
idealnem položaju, da se lahko 
neposredno seznanijo z vprašanji, ki so 
bistvenega pomena za državljane; 
Komisijo opozarja na načelo partnerstva, 
opredeljenega v strateških smernicah 
Skupnosti za razvoj podeželja in strateških 
smernicah Skupnosti za kohezijo, ki se na 
nacionalni ravni vedno ne upošteva; zato 
poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
upravne in institucionalne ukrepe, s 
katerimi bo zagotovila, da se bodo njena 
politika, postopki in protokoli spoštovali 
in izvajali pri posvetovanjih, pogajanjih in 
izvajanju odločitev o strukturnih skladih;

Or. en

Predlog spremembe 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da v skladu s členom 16 
splošne uredbe o strukturnih skladih 
vključevanje partnerjev zelo prispeva k 
poznavanju politike regionalne in lokalne 
kohezije ter njenemu približevanju 
državljanom; se strinja z mnenjem 
Komisije, da je nujno okrepiti zmogljivosti 
tovrstnih participativnih postopkov;
poziva države članice in regije, naj 
izkoristijo možnosti financiranja, ki jih 
Evropski socialni sklad ponuja različnim 
partnerjem za financiranje programov
izobraževanja in usposabljanja;

Or. de
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Predlog spremembe 7
Brigitte Douay

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Draft opinion Predlog spremembe

2a. želi, da lokalni organi bolje 
izpolnjujejo svoje obveznosti glede 
obveščanja o pomoči, ki so jo prejeli od 
Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira prizadevanja Odbora regij za 
okrepitev posvetovanj na regionalni ravni 
in za vključitev regionalnih mrež ter 
ključnih lokalnih in regionalnih akterjev v 
ta proces, da bi spodbudili razpravo na 
lokalni ravni;

3. je seznanjen s prizadevanji Odbora regij 
za okrepitev posvetovanj na regionalni 
ravni in za vključitev regionalnih mrež ter 
ključnih lokalnih in regionalnih akterjev v 
ta proces, da bi spodbudili razpravo na 
lokalni ravni;

Or. de

Predlog spremembe 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira prizadevanja Odbora regij za 
okrepitev posvetovanj na regionalni ravni 
in za vključitev regionalnih mrež ter 

3. podpira prizadevanja Odbora regij za 
okrepitev posvetovanj na regionalni ravni 
in za vključitev regionalnih mrež ter 
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ključnih lokalnih in regionalnih akterjev v 
ta proces, da bi spodbudili razpravo na 
lokalni ravni;

ključnih lokalnih in regionalnih akterjev v 
ta proces, da bi spodbudili razpravo, ki bi 
bila čim bliže državljanov, da bi se 
seznanili z njihovim mnenjem in 
pomisleki; poziva k vzpostavitvi 
učinkovitejših odnosov med Odborom 
regij in Komisijo, da bi lahko regije 
izrazile svoje pomisleke in da bi se te 
upoštevalo pri oblikovanju politike 
Skupnosti;

Or. bg

Predlog spremembe 10
Brigitte Douay

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Draft opinion Predlog spremembe

4. predlaga vzpostavitev dvosmernega
sistema komunikacije med vodstvenimi 
organi in prebivalci s pogostimi, manjšimi
kampanjami EU na lokalni in regionalni 
ravni s pomočjo regionalnih medijev ter 
aktivnega sodelovanja civilne družbe, 
nevladnih organizacij, trgovinskih zbornic, 
sindikatov in strokovnih organizacij.

4. predlaga vzpostavitev trajnega sistema 
interaktivne komunikacije med evropskimi 
institucijami in državljani s pogostimi 
kampanjami EU na lokalni in regionalni 
ravni s pomočjo regionalnih medijev ter 
aktivnega sodelovanja civilne družbe, 
nevladnih organizacij, trgovinskih zbornic, 
sindikatov in strokovnih organizacij.

Or. fr

Predlog spremembe 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga vzpostavitev dvosmernega 
sistema komunikacije med vodstvenimi 
organi in prebivalci s pogostimi, manjšimi 
kampanjami EU na lokalni in regionalni 

4. predlaga vzpostavitev dvosmernega 
sistema komunikacije med vodstvenimi 
organi in prebivalci s pogostimi, manjšimi 
kampanjami EU na lokalni in regionalni 
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ravni s pomočjo regionalnih medijev ter 
aktivnega sodelovanja civilne družbe, 
nevladnih organizacij, trgovinskih 
zbornic, sindikatov in strokovnih 
organizacij.

ravni s pomočjo regionalnih medijev ter 
aktivnega sodelovanja civilne družbe, 
trgovinskih zbornic, sindikatov in 
strokovnih organizacij.

Or. bg

Predlog spremembe 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga vzpostavitev dvosmernega 
sistema komunikacije med vodstvenimi 
organi in prebivalci s pogostimi, manjšimi 
kampanjami EU na lokalni in regionalni 
ravni s pomočjo regionalnih medijev ter 
aktivnega sodelovanja civilne družbe, 
nevladnih organizacij, trgovinskih zbornic, 
sindikatov in strokovnih organizacij.

4. predlaga vzpostavitev dvosmernega 
sistema komunikacije med vodstvenimi 
organi in prebivalci s pogostimi, manjšimi 
kampanjami EU na lokalni in regionalni 
ravni s pomočjo regionalnih organov in 
medijev, vključno s tistimi, ki uporabljajo 
regionalne in manjšinske jezike, ter 
aktivnega sodelovanja civilne družbe, 
nevladnih organizacij, gospodarskih in 
socialnih akterjev ter okoljevarstvenih
organizacij; 

Or. de

Predlog spremembe 13
Grażyna Staniszewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. glede na bližajoče se evropske volitve 
poudarja potrebo po obveščanju mladih 
državljanov na lokalni in regionalni ravni, 
še posebej tistih, ki bodo volili prvič; v 
širšem kontekstu pa poudarja pomembnost 
vključevanja poslancev v proces 

5. glede na bližajoče se evropske volitve 
poudarja potrebo po obveščanju mladih 
državljanov na lokalni in regionalni ravni, 
še posebej tistih, ki bodo volili prvič; v 
širšem kontekstu pa poudarja, da je za 
dialog z državljani na lokalni ravni nujno, 
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posvetovanja z državljani v njihovih 
regijah, saj predstavljajo voljo ljudstva v 
EU;

da poslanci Evropskega parlamenta 
dejavneje sodelujejo s službami 
Parlamenta pri komuniciranju z 
državljani Evropske unije in pri 
organizacijskih spremembah dela 
Parlamenta;

Or. pl

Predlog spremembe 14
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Draft opinion Predlog spremembe

5. glede na bližajoče se evropske volitve 
poudarja potrebo po obveščanju mladih 
državljanov na lokalni in regionalni ravni, 
še posebej tistih, ki bodo volili prvič; v 
širšem kontekstu pa poudarja pomembnost 
vključevanja poslancev v proces 
posvetovanja z državljani v njihovih 
regijah, saj predstavljajo voljo ljudstva v 
EU;

5. glede na bližajoče se evropske volitve 
poudarja potrebo po obveščanju mladih 
državljanov na lokalni in regionalni ravni, 
še posebej tistih, ki bodo volili prvič; v 
širšem kontekstu pa poudarja pomembnost 
vključevanja poslancev v proces 
posvetovanja z državljani v njihovih 
regijah, saj predstavljajo voljo ljudstva v
EU, in njihovega sodelovanja z 
izvoljenimi lokalnimi in regionalnimi 
predstavniki;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. glede na bližajoče se evropske volitve 
poudarja potrebo po obveščanju mladih 
državljanov na lokalni in regionalni ravni, 
še posebej tistih, ki bodo volili prvič; v 
širšem kontekstu pa poudarja pomembnost 

5. glede na bližajoče se evropske volitve 
poudarja potrebo po obveščanju 
državljanov, zlasti mladih, na lokalni in 
regionalni ravni, še posebej tistih, ki bodo 
volili prvič; v širšem kontekstu pa poudarja 
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vključevanja poslancev v proces 
posvetovanja z državljani v njihovih 
regijah, saj predstavljajo voljo ljudstva v 
EU;

pomembnost vključevanja poslancev v 
proces posvetovanja z državljani v njihovih 
regijah, saj predstavljajo voljo ljudstva v 
EU;

Or. bg

Predlog spremembe 16
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, kako pomembno, dragoceno 
in učinkovito orodje je postopek 
posvetovanja za državljane, saj jim 
omogoča, da neposredno prispevajo k 
oblikovanju politike na ravni EU; poziva 
Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe za 
ozaveščanje državljanov glede prihodnjih 
posvetovanj EU prek medijev in drugih 
ustreznih forumov na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 17
Brigitte Douay

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Draft opinion Predlog spremembe

5a. želi, da evropski poslanci sodelujejo ne 
le v kampanjah političnih strank, temveč 
da istočasno tesno sodelujejo tudi v 
institucionalni kampanji Unije na terenu;

Or. fr
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Predlog spremembe 18
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja posebno pomembnost 
vzpostavitve povezovalnih 
komunikacijskih vezi z usmerjeno vsebino 
tako med EU in regijami s posebnimi 
značilnostmi kot med EU in posameznimi
družbenimi skupinami;

6. poudarja posebno pomembnost 
vzpostavitve povezovalnih 
komunikacijskih vezi z usmerjeno vsebino 
tako med EU in različnimi regijami kot 
med EU in različnimi družbenimi 
skupinami;

Or. pl

Predlog spremembe 19
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Draft opinion Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da bi bilo evropsko leto 
prostovoljstva idealna priložnost za 
institucije EU, da bi komunicirale z 
državljani; poudarja, da je v Evropski 
uniji več kot 100 milijonov prostovoljcev; 
poziva Komisijo, naj pripravi vse 
potrebno, da bo leto 2011 proglašeno za 
evropsko leto prostovoljstva, in za to čim 
prej predloži ustrezen zakonodajni 
predlog;

Or. en

Predlog spremembe 20
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)
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Draft opinion Predlog spremembe

6b. opozarja na pomembno vlogo, ki jo 
imajo strukturni skladi pri spodbujanju 
čezmejnega sodelovanja prek projektov in 
programov Skupnosti; poudarja, da to 
prispeva k razvoju dejavnega 
državljanstva in participativne 
demokracije v obmejnih regijah; poziva 
Komisijo, naj še naprej podpira tovrstne 
projekte in programe ter v njih sodeluje;

Or. en

Predlog spremembe 21
Brigitte Douay

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Draft opinion Predlog spremembe

7. podpira idejo o ustanovitvi Evropske 
odprte univerze, če bi bila ta tesno 
povezana z regijami držav članic za 
omogočanje obveščanja, komunikacije, 
sodelovanja in povezav med mladimi iz 
različnih regij.

7. podpira idejo o ustanovitvi Evropske 
odprte univerze, če bi bila ta tesno 
povezana z regijami držav članic za 
omogočanje obveščanja, komunikacije, 
sodelovanja in povezav med vsemi 
državljani, ki to želijo, zlasti mladimi iz 
različnih regij.

Or. fr

Predlog spremembe 22
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Draft opinion Predlog spremembe

7. podpira idejo o ustanovitvi Evropske 
odprte univerze, če bi bila ta tesno 
povezana z regijami držav članic za 

7. podpira idejo o ustanovitvi Evropske 
odprte univerze, če bi bila ta tesno 
povezana z regijami držav članic za 
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omogočanje obveščanja, komunikacije, 
sodelovanja in povezav med mladimi iz 
različnih regij.

omogočanje izobraževanja, obveščanja, 
komunikacije, sodelovanja in povezav med 
mladimi iz različnih regij.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Draft opinion Predlog spremembe

7a. poudarja, da medskupine Evropskega 
parlamenta v celoti izpolnjujejo vlogo 
"povezovalnega člena z državljani", ki je 
resničen instrument povezovanja med 
političnim svetom in civilno družbo;

Or. fr
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