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Tarkistus 1
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää ilahduttavana EY:n 
perustamissopimuksen 149 artiklan 
muuttamista niin, että EU:n toiminnan 
alaa nuorisoasioissa laajennetaan ja 
erityisesti, että nuoria kannustetaan 
osallistumaan Euroopan demokraattiseen 
elämään ja lisäämään osallistumistaan 
julkiseen elämään, ja korostaa Euroopan 
unionin aloitteiden tärkeyttä ja sellaisten 
toimintatapojen kehittämistä, joilla 
kannustetaan ja edistetään nuorten 
aktiivista osallistumista demokraattiseen 
elämään kaikilla tasoilla;

Or. en

Tarkistus 2
Vasco Graça Moura

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vahvistaa kulttuurin sisällyttämistä 
Lissabonin toimintasuunnitelmaan 
koskevat periaatteet ja toimenpiteet, jotka 
parlamentti hyväksyi 10. huhtikuuta 2008 
kulttuuria kansainvälistyvässä 
maailmassa koskevasta Euroopan 
toimintasuunnitelmasta antamassaan 
päätöslauselmassa1 komission samasta 
asiasta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, alueiden komitealle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
antamaa tiedonantoa varten;
1 P6_TA(2008)0124
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Or. pt

Tarkistus 3
Zdzisław Zbigniew Podkański

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen, että sopimuksessa 
Euroopan unionin toiminnasta on säilytetty 
EY:n perustamissopimuksen 151 artiklan 
4 kohdan horisontaalinen luonne, jonka 
mukaisesti "yhteisö ottaa kulttuuriin 
liittyvät näkökohdat huomioon muiden 
tämän sopimuksen määräysten mukaisessa 
toiminnassaan, erityisesti kulttuuriensa 
monimuotoisuuden vaalimiseksi ja 
edistämiseksi";

4. on tyytyväinen, että sopimuksessa 
Euroopan unionin toiminnasta on säilytetty 
EY:n perustamissopimuksen 151 artiklan 
4 kohdan horisontaalinen luonne, jonka 
mukaisesti "yhteisö ottaa kulttuuriin 
liittyvät näkökohdat huomioon muiden 
tämän sopimuksen määräysten mukaisessa 
toiminnassaan, erityisesti kulttuuriensa 
monimuotoisuuden vaalimiseksi ja 
edistämiseksi"; pahoittelee, että 
monikielisyysperiaatteita, jotka 
muodostavat perustan toimille 
kulttuurisen rikkauden ja kulttuurien 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi, ei ole 
ilmaistu asianmukaisella tavalla;

Or. pl

Tarkistus 4
Zdzisław Zbigniew Podkański

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kulttuurin alalla tämä 
horisontaalinen lauseke, samoin kuin 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä 
sopimuksella käyttöön otetut 
sisämarkkinapolitiikan sosiaalisia 
näkökohtia, kestävää kehitystä ja 
kaikenlaisen syrjinnän torjumista koskevat 
uudet horisontaaliset lausekkeet, voi 
tuottaa yleisiä toimintaohjelmia, joissa 

5. katsoo, että kulttuurin alalla tämä 
horisontaalinen lauseke, samoin kuin 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä 
sopimuksella käyttöön otetut 
sisämarkkinapolitiikan sosiaalisia 
näkökohtia, kestävää kehitystä ja 
kaikenlaisen syrjinnän, ja varsinkin 
kulttuuripiirteitä koskevan syrjinnän
torjumista koskevat uudet horisontaaliset 
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määritetään kulttuurin alalla saavutettavat 
tavoitteet;

lausekkeet, voi tuottaa toimintaohjelmia, 
joissa määritetään kulttuurin alalla 
saavutettavat tavoitteet;

Or. pl

Tarkistus 5
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että olisi tehtävä kaikki 
mahdollinen eurooppalaisen tiedotus- ja 
viestintäpolitiikan kehittämiseksi, ja 
toistaa pyyntönsä, että olisi tehtävä 
toimielinten välinen sopimus, jossa 
määritellään toimielinten välistä 
yhteistyötä tässä asiassa ohjaavat yhteiset 
periaatteet;

Or. fr

Tarkistus 6
Vasco Graça Moura

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ottaa huomioon, että toimintaohjelmissa 
on tuotava esiin eurooppalaisen kulttuurin 
omalaatuisuus toisaalta Euroopan 
yhdentymisen edistäjänä ja toisaalta tietyn 
alueen muusta maailmasta erottavana 
erityispiirteenä;

6. ottaa huomioon, että toimintaohjelmissa 
on tuotava esiin eurooppalaisen kulttuurin 
omalaatuisuus toisaalta identiteettiä, 
keskinäistä tuntemusta ja kansalaisuutta
edistävänä tekijänä ja myös Euroopan 
rakentamisen edistäjänä ja toisaalta tietyn 
alueen muusta maailmasta erottavana 
erityispiirteenä;

Or. pt



PE405.998v01-00 6/7 AM\722679FI.doc

FI

Tarkistus 7
Zdzisław Zbigniew Podkański

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
merkittävin innovaatio on antaa 
kansallisille parlamenteille mahdollisuus 
varmistaa, että toissijaisuuden periaatetta 
sovellettaessa toimivalta jaetaan oikein 
Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden 
kesken; kannustaa kansallisia parlamentteja 
mukauttamaan tarvittaessa aikataulujaan 
ja työskentelymenetelmiään 
varmistaakseen toissijaisuusperiaatteen 
soveltamisen kulttuuria, 
audiovisuaalialaa, koulutusta, nuorisoa ja 
urheilua koskevien EU:n 
säädösehdotusten tarkastelussa.

7. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
merkittävin innovaatio on antaa 
kansallisille parlamenteille mahdollisuus 
varmistaa, että toissijaisuuden periaatetta 
sovellettaessa toimivalta jaetaan oikein 
Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden 
kesken; kannustaa kansallisia parlamentteja 
hyväksymään omia kulttuurin suojelu- ja 
kehittämisohjelmiaan. 

Or. pl

Tarkistus 8
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
merkittävin innovaatio on antaa 
kansallisille parlamenteille mahdollisuus 
varmistaa, että toissijaisuuden periaatetta 
sovellettaessa toimivalta jaetaan oikein 
Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden 
kesken; kannustaa kansallisia parlamentteja 
mukauttamaan tarvittaessa aikataulujaan 
ja työskentelymenetelmiään 

7. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
merkittävin innovaatio on antaa 
kansallisille parlamenteille mahdollisuus
varmistaa, että toissijaisuuden periaatetta 
sovellettaessa toimivalta jaetaan oikein 
Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden 
kesken; kannustaa kansallisia parlamentteja 
hyväksymään omia kulttuurin suojelu- ja 
kehittämisohjelmiaan. 



AM\722679FI.doc 7/7 PE405.998v01-00

FI

varmistaakseen toissijaisuusperiaatteen 
soveltamisen kulttuuria, 
audiovisuaalialaa, koulutusta, nuorisoa ja 
urheilua koskevien EU:n 
säädösehdotusten tarkastelussa.

Or. fr
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