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Muudatusettepanek 1
Ljudmila Novak

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab komisjoni 2009. aasta poliitilises 
strateegias väljendatud seisukohta, et EL 
peaks jätkuvalt seadma kodanikud oma 
tegevuse keskmesse ja seetõttu rõhutab ELi 
rahastamise tähtsust elukestva õppe ning 
kodanikuaktiivsuse valdkonnas, kuna need 
programmid toetavad otseselt kodanike 
tegevusi; nõuab enne 2009. aasta Euroopa 
Parlamendi valimisi programmide 
“Kodanike Euroopa” ja „Aktiivsed 
noored”, millel on kõrgetest 
rakendusnäitajatest nähtuv laialdane 
kodanike toetus, suuremat rahastamise 
kasvu, kui oli ette nähtud viimastes 
prognoosides;

1. tervitab komisjoni 2009. aasta poliitilises 
strateegias väljendatud seisukohta, et EL 
peaks jätkuvalt seadma kodanikud oma 
tegevuse keskmesse ja seetõttu rõhutab ELi 
rahastamise tähtsust elukestva õppe ning 
kodanikuaktiivsuse valdkonnas, kuna need 
programmid toetavad otseselt kodanike 
tegevusi; nõuab enne 2009. aasta Euroopa 
Parlamendi valimisi programmide 
“Kodanike Euroopa” ja „Aktiivsed 
noored”, millel on kõrgetest 
rakendusnäitajatest nähtuv laialdane 
kodanike toetus, suuremat rahastamise 
kasvu, kui oli ette nähtud viimastes 
prognoosides; teeb ettepaneku, et nendest 
kahest programmist rahastataks ka 
Euroopa perepuhkusi, mis soodustab 
kultuuridevahelist dialoogi, parandab 
keelteoskust ja võimaldab perekondadel 
kontakteeruda Euroopa tasandil;

Or. sl

Muudatusettepanek 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab, et Euroopa Parlamendi 
valimiste ja asjakohase teabe meedias 
kajastamise tähtsuse taustal tuleks 
piisavalt tähelepanu pöörata üldisele 
teabepoliitikale ja eriti Euroopa uurivale 
ajakirjandusele, luues selleks Euroopa 
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ajakirjanduse fondi, kust toetatakse 
väikesi eri liikmesriikide ajakirjanike 
rühmi, kes uurivad Euroopa Liidu 
probleeme ja avaldavad sellest artikleid 
Euroopa Liidu eri liikmesriikides; 

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab esmalt uue ettevalmistava 
tegevuse käivitamist spordi valdkonnas, 
mille eelarve on rubriigis 3b 1,5 miljonit 
eurot – kui Lissaboni lepingu artikliga 149 
lisatakse ELi pädevusalasse sport, 
sealhulgas valdkonda stimuleerivad 
meetmed – ning seejärel ELi spordi 
rahastamisprogrammi; nõuab kultuuri- ja 
hariduskomisjoni kavandatud 
katseprojektide jätkamist ja täielikku 
väljatöötamist, pidades eriti silmas eelmisel 
aastal kavandatud "Kunstnike liikuvuse" 
projekti; toetab rubriigist 4 rahastatava 
ettevalmistava tegevuse „Rahvusvaheline 
meedia” jätkamist, mis laiendab positiivselt 
ELi meediapoliitika rahvusvahelist 
kohaldamisala;

2. toetab esmalt uue ettevalmistava 
tegevuse käivitamist spordi valdkonnas, 
mille eelarve on rubriigis 3b 5 miljonit 
eurot – kui Lissaboni lepingu artikliga 149 
lisatakse ELi pädevusalasse sport, 
sealhulgas valdkonda stimuleerivad 
meetmed – ning seejärel ELi spordi 
rahastamisprogrammi; nõuab kultuuri- ja 
hariduskomisjoni kavandatud 
katseprojektide jätkamist ja täielikku 
väljatöötamist, pidades eriti silmas eelmisel 
aastal kavandatud "Kunstnike liikuvuse" 
projekti; toetab rubriigist 4 rahastatava 
ettevalmistava tegevuse „Rahvusvaheline 
meedia” jätkamist, mis laiendab positiivselt 
ELi meediapoliitika rahvusvahelist 
kohaldamisala;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Christopher Heaton-Harris

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab esmalt uue ettevalmistava 
tegevuse käivitamist spordi valdkonnas, 
mille eelarve on rubriigis 3b 1,5 miljonit 
eurot – kui Lissaboni lepingu artikliga 149 
lisatakse ELi pädevusalasse sport, 
sealhulgas valdkonda stimuleerivad 
meetmed – ning seejärel ELi spordi 
rahastamisprogrammi; nõuab kultuuri- ja 
hariduskomisjoni kavandatud 
katseprojektide jätkamist ja täielikku 
väljatöötamist, pidades eriti silmas eelmisel 
aastal kavandatud "Kunstnike liikuvuse" 
projekti; toetab rubriigist 4 rahastatava 
ettevalmistava tegevuse „Rahvusvaheline 
meedia” jätkamist, mis laiendab positiivselt 
ELi meediapoliitika rahvusvahelist 
kohaldamisala;

2. toetab esmalt uue ettevalmistava 
tegevuse käivitamist spordi valdkonnas, 
mille eelarve on rubriigis 3b 1,5 miljonit 
eurot – kui Lissaboni lepingu artikliga 149 
lisatakse ELi pädevusalasse sport, 
sealhulgas valdkonda stimuleerivad 
meetmed – ning seejärel ELi spordi 
rahastamisprogrammi; nõuab kultuuri- ja 
hariduskomisjoni kavandatud 
katseprojektide jätkamist ja täielikku 
väljatöötamist, pidades eriti silmas eelmisel 
aastal kavandatud "Kunstnike liikuvuse" 
projekti ning eriolümpia ühendava 
spordiprogrammi rahastamise 
ettepanekut, mida kultuuri- ja 
hariduskomisjon järjekindlalt toetab; 
toetab rubriigist 4 rahastatava 
ettevalmistava tegevuse „Rahvusvaheline 
meedia” jätkamist, mis laiendab positiivselt 
ELi meediapoliitika rahvusvahelist 
kohaldamisala;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Katerina Batzeli

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. toetab õpetajate liikuvuse 
katseprojekti koostamist ja rakendamist 
vastavalt kunstnike liikuvuse 
programmile, mille peamine eesmärk on 
edendada Euroopa tasandil kutseõpet ja 
parandada õpetajate keelteoskust, tehes 
samas ettevalmistusi mitmeaastase 
õpetajate liikuvuse programmi loomiseks 
ELis vastavalt Erasmus programmile;

Or. el
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Muudatusettepanek 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. on seisukohal, et pidades silmas 
Euroopa kultuuridevahelise dialoogi 
aastal üksikisikute ja organisatsioonide 
poolt üles näidatud suurt huvi ja selle 
suurt praeguseks saavutatud edu, on vaja 
saavutatud tulemusi ära kasutada ning 
säilitada kultuuridevaheline dialoogi 
institutsioonilised alused ka pärast 2008. 
aastat; seepärast toetab edasiste 
kultuuridevahelise dialoogi algatuste 
lisamist perioodi 2007 – 2013 
kultuuriprogrammi ja nende meetmete 
üldist lisamist ühenduse sotsiaal- ja 
keskkonnaarengu programmidesse;

Or. el

Muudatusettepanek 7
Katerina Batzeli

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2c. märgib praeguse Euromed 
Audiovisual II piirkondliku programmi ja 
selle eelkäija Euromed Audiovisual I 
saavutatud edu ja silmapaistvaid 
tulemusi; sellega seoses on seisukohal, et 
on vaja tagada piisav rahastamine, 
võimaldamaks Euromed Audiovisual’i 
jätkamist praeguste perioodi 2007 – 2013 
meetmete või uute meetmete raames;

Or. el
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Muudatusettepanek 8
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab vajalike eelarvevahendite 
tagamise olulisust kõikide meetmete jaoks, 
mis lihtsustavad haridusprogrammide 
propageerimist ja tutvustamist meedias ja 
uute tehnoloogiavahendite kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Grażyna Staniszewska

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. ootab 2009. aasta eelarveprojekti selle 
hoolikaks analüüsimiseks ja soovituste 
tegemiseks ning soovib võimalust algatada 
eelarvemenetluse käigus vajalikke 
täiendavaid katseprojekte ning 
ettevalmistavaid tegevusi;

3. ootab 2009. aasta eelarveprojekti selle 
hoolikaks analüüsimiseks ja soovituste 
tegemiseks ning soovib võimalust algatada 
eelarvemenetluse käigus vajalikke 
täiendavaid katseprojekte, eeskätt Euroopa 
võõrkeelte õpet edendavaid ja toetavaid 
projekte, ning ettevalmistavaid tegevusi;

Or. pl

Muudatusettepanek 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab vajadust leida vahendid 
mitmekeelsuse edendamiseks, mis on 
oluline meede Euroopa ühenduste 
kultuurilise mitmekesisuse 
suurendamiseks, pannes erilise rõhu 
slaavi, soome-ugri ja skandinaavia 
keelerühmadesse kuuluvate keelte maine 
parandamisele, kuna neid kasutab 
märkimisväärne hulk Euroopa Liidu 
elanikke;

Or. pl

Muudatusettepanek 11
Ljudmila Novak

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. toetab Euroopa palverännakute 
teekondade rahastamist, mis on Euroopa 
kultuuripärandi osa ja kultuuridevahelise 
dialoogi koht ning mis aitab kaasa nii 
füüsilise tervise paranemisele kui ka 
vaimsele rikastumisele;

Or. sl

Muudatusettepanek 12
Luis Herrero-Tejedor

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab komisjonile meelde korduvalt 
esinenud juhtumeid, kus Euroopa 
Parlament on nõudnud komisjonilt ELi 
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teabe ja kommunikatsioonipoliitika osana 
rakendatud meetmete läbipaistvuse ja 
järelevalve tagamise mehhanismi 
juurutamist;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust leida vahendeid 
pärimuskultuuri kaitsmiseks ja 
arendamiseks, hääbuvate oskuste ja
kutsealade kaitsmiseks ning 
dokumenteerimiseks ja üleeuroopalise 
kultuurimonumentide kaitse programmi 
jaoks;

Or. pl

Muudatusettepanek 14
Luis Herrero-Tejedor

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

  5 a. rõhutab kõikide institutsioonide 
osalemise vajadust Euroopa Liidu 
teabekampaaniate väljatöötamisel;

Or. es
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