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Изменение 1
Ljudmila Novak

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства мнението на Комисията, 
изразено в годишната политическа 
стратегия за 2009 г., че Европейският 
съюз следва да продължи да поставя 
гражданите в центъра на своите 
интереси и в тази връзка подчертава 
значението на средствата, отпуснати от 
ЕС в областта на обучението през целия 
живот и гражданството, тъй като тези 
програми подкрепят пряко дейностите 
на гражданите;  настоява за по-голямо 
увеличение, в сравнение с предвиденото 
в последните прогнози, на разходите за 
програмите "Европа за гражданите" и 
"Младежта в действие" - които се радват 
на широка подкрепа сред гражданите, 
както е видно от високите нива на 
изпълнение - преди изборите за 
Европейски парламент през 2009 г.; 

1. приветства мнението на Комисията, 
изразено в годишната политическа 
стратегия за 2009 г., че Европейският 
съюз следва да продължи да поставя 
гражданите в центъра на своите 
интереси и в тази връзка подчертава 
значението на средствата, отпуснати от 
ЕС в областта на обучението през целия 
живот и гражданството, тъй като тези 
програми подкрепят пряко дейностите 
на гражданите;  настоява за по-голямо 
увеличение, в сравнение с предвиденото 
в последните прогнози, на разходите за 
програмите "Европа за гражданите" и 
"Младежта в действие" - които се радват 
на широка подкрепа сред гражданите, 
както е видно от високите нива на 
изпълнение - преди изборите за 
Европейски парламент през 2009 г.;  
предлага да се предостави 
финансиране по тези две програми за 
европейските семейни почивни дни, 
които насърчават междукултурния 
диалог, подобряват езиковите 
познания и предоставят възможност 
за контакт между семейства на 
европейско равнище;

Or. sl

Изменение 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. Настоява, в контекста на 
европейските избори и на 
значимостта на съответната 
информация в медиите, да се обърне 
достатъчно внимание на 
информационната политика като 
цяло и да се проучи европейската 
журналистика в частност, 
посредством учредяването на 
Европейски фонд за журналистика, 
чрез който да се дава подкрепа на 
малки екипи от журналисти от 
няколко държави-членки, които 
провеждат изследване на даден 
европейски въпрос в различни 
държави-членки с цел публикуване в 
тези държави; 

Or. en

Изменение 3
Ivo Belet, Guy Bono, Emine Bozkurt, Luis Herrero-Tejedor, Christa Prets, Pál Schmitt, 
Cornelis Visser

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подкрепя създаването, на първо 
място, на ново подготвително действие 
в областта на спорта с годишен бюджет 
в размер на 1,5 милиона евро в рамките 
на функция 3б - като се има предвид, че 
Договорът от Лисабон дава на ЕС нови 
компетенции в областта на спорта, 
включително мерки за насърчаване -
последвано от програма на ЕС за 
финансово подпомагане на спорта; 
настоява за продължаването и пълното 
разгръщане на пилотните проекти, 
предложени от тази комисия, особено 
проекта за мобилност на хората на 

2. подкрепя създаването, на първо 
място, на ново подготвително действие 
в областта на спорта с годишен бюджет 
в размер на 5 милиона евро в рамките на 
функция 3б - като се има предвид, че 
Договорът от Лисабон дава на ЕС нови 
компетенции в областта на спорта, 
включително мерки за насърчаване -
последвано от програма на ЕС за 
финансово подпомагане на спорта; 
настоява за продължаването и пълното 
разгръщане на пилотните проекти, 
предложени от настоящата комисия, 
особено проекта за мобилност на хората 
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изкуството, предложен миналата 
година; подкрепя продължаването, в 
рамките на функция 4, на 
подготвителното действие за MEDIA 
INTERNATIONAL, което разширява по 
положителен начин обхвата на 
медийната политика на ЕС в 
международен план;

на изкуството, предложен миналата 
година; подкрепя продължаването, в 
рамките на функция 4, на 
подготвителното действие за MEDIA 
INTERNATIONAL, което разширява по 
положителен начин обхвата на 
медийната политика на ЕС в 
международен план;

Or. en

Изменение 4
Christopher Heaton-Harris

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подкрепя създаването, на първо 
място, на ново подготвително действие 
в областта на спорта с годишен бюджет 
в размер на 1,5 милиона евро в рамките 
на функция 3б - като се има предвид, че 
Договорът от Лисабон дава на ЕС нови 
компетенции в областта на спорта, 
включително мерки за насърчаване -
последвано от програма на ЕС за 
финансово подпомагане на спорта; 
настоява за продължаването и пълното 
разгръщане на пилотните проекти, 
предложени от тази комисия, особено 
проекта за мобилност на хората на 
изкуството, предложен миналата 
година; подкрепя продължаването, в 
рамките на функция 4, на 
подготвителното действие за MEDIA 
INTERNATIONAL, което разширява по 
положителен начин обхвата на 
медийната политика на ЕС в 
международен план;

2. подкрепя създаването, на първо 
място, на ново подготвително действие 
в областта на спорта с годишен бюджет 
в размер на 1,5 милиона евро в рамките 
на функция 3б - като се има предвид, че 
Договорът от Лисабон дава на ЕС нови 
компетенции в областта на спорта, 
включително мерки за насърчаване -
последвано от програма на ЕС за 
финансово подпомагане на спорта; 
настоява за продължаването и пълното 
разгръщане на пилотните проекти, 
предложени от настоящата комисия, 
особено проекта за мобилност на хората 
на изкуството, предложен миналата 
година и предложението за 
финансиране на Специалната 
обединена програма за олимпийските 
спортове, която настоящата 
комисия твърдо подкрепя; подкрепя 
продължаването, в рамките на функция 
4, на подготвителното действие за 
MEDIA INTERNATIONAL, което 
разширява по положителен начин 
обхвата на медийната политика на ЕС в 
международен план;
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Or. en

Изменение 5
Katerina Batzeli

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита за целесъобразно да се 
планира и проведе пилотна програма 
за мобилност на кадрите в областта 
на образованието, по аналог на тази 
за хората на изкуството, и нейна 
основна цел да бъде насърчаването на 
професионална квалификация с 
европейско измерение, както и 
повишаването на чуждоезиковата 
компетентност на кадрите в 
областта на образованието, и 
същевременно тази програма да 
представлява основа за подготовката 
на многогодишна програма за 
мобилност на кадрите в областта на 
образованието в ЕС, по аналог на 
програмата Erasmus;

Or. el

Изменение 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че силният интерес на 
гражданите и органите към 
Европейската година на 
междукултурния диалог, в съчетание 
с особено успешното досегашно 
развитие на тази инициатива, налага 
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възползване от резултатите й и след 
края на 2008 г.; затова подкрепя по-
нататъшното интегриране на 
действия, свързани с междукултурния 
диалог, в програмата Култура 2007-
2013, както и включване на 
съответни действия като 
хоризонтална клауза в програмите на 
Общността за социално и регионално 
развитие;

Or. el

Изменение 7
Katerina Batzeli

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. изтъква успеха и изключителните 
резултати на текущата регионална 
програма Euromed Audiovisual II и 
предишната, Euromed Audiovisual I; 
счита, че в този контекст трябва да 
се подсигури наличност на средства, 
за да може програмата Euromed 
Audiovisual да продължи·или с вече 
наличните средства за периода 2007-
2013 г., или с нови средства;

Or. el

Изменение 8
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Парагараф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня, че е важно да бъдат 
отделени необходимите бюджетни 
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средства за дейности, които 
позволяват насърчаването и 
създаването на програми за обучение в 
областта на медиите и новите 
технологии;

Or. fr

Изменение 9
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. очаква проектобюджета за 2009 г. за 
внимателен анализ и предложения и 
настоява за възможността да представи 
по време на бюджетната процедура 
допълнителни пилотни проекти и 
подготвителни действия, които счита за 
необходими.

3. очаква проектобюджета за 2009 г. за 
внимателен анализ и предложения и 
настоява за възможността да представи 
по време на бюджетната процедура 
допълнителни пилотни проекти, със 
специално внимание върху проектите, 
които насърчават и подкрепят 
изучаването на чужди европейски 
езици, както и подготвителни 
действия, които счита за необходими.

Or. pl

Изменение 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. обръща внимание на 
необходимостта от отделяне на 
средства за насърчаване на 
многоезичието като неотменна 
дейност, целяща утвърждаването на 
културното наследство на 
Европейската общност, със 
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специално внимание за повишаване на 
престижа на езиците от 
славянската, угро-финската и 
скандинавската група, които се 
използват от значителна част от 
жителите на Европейския съюз;

Or. pl

Изменение 11
Ljudmila Novak

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подкрепя финансирането на 
европейските поклонически 
маршрути, които са част от 
културното наследство на Европа и 
пространство за междукултурен 
диалог, и допринасят както за 
подобряване на физическото здраве, 
така и за духовно обогатяване;

Or. sl

Изменение 12
Luis Herrero-Tejedor

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня на Комисията 
нееднократните случаи, когато 
Парламентът е настоявал за 
създаване на механизми за 
гарантиране на прозрачността и 
контрола на действията, провеждани 
в рамките на информационната и 
комуникационна политика на ЕС;
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Or. es

Изменение 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. смята за необходимо отделянето 
на средства за опазване и развитие на 
традиционната култура, опазване и 
документиране на изчезващи умения и 
занаяти, както и за общоевропейска 
програма за опазване на паметниците 
на материалната култура;

Or. pl

Изменение 14
Luis Herrero-Tejedor

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. настоява, че е необходимо 
участието на всички институции в 
подготовката на информационните 
кампании, провеждани от името на 
Европейския съюз;

Or. es
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