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Tarkistus 1
Ljudmila Novak

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
vuotuisessa toimintastrategiassaan 2009 
komissio esitti, että EU:n olisi asetettava 
kansalaiset etusijalle, ja korostaa sen 
tähden yhteisörahoituksen merkitystä 
elinikäisen oppimisen ja kansalaisuuden 
aloilla, koska näistä ohjelmista tuetaan
suoraan kansalaisten toimintaa; vaatii, että 
ennen Euroopan parlamentin vuoden 2009 
vaaleja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 
ja nuorisotoimintaohjelman rahoitusta 
lisätään vielä viimeisimpiä ennusteita 
enemmän, ovathan nämä ohjelmat saaneet 
suuren suosion kansalaisten keskuudessa, 
mistä osoituksena ovat niiden korkeat 
toteutusasteet;

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
vuotuisessa toimintastrategiassaan 2009 
komissio esitti, että EU:n olisi asetettava 
kansalaiset etusijalle, ja korostaa sen 
tähden yhteisörahoituksen merkitystä 
elinikäisen oppimisen ja kansalaisuuden 
aloilla, koska näistä ohjelmista tuetaan 
suoraan kansalaisten toimintaa; vaatii, että 
ennen Euroopan parlamentin vuoden 2009 
vaaleja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 
ja nuorisotoimintaohjelman rahoitusta 
lisätään vielä viimeisimpiä ennusteita 
enemmän, ovathan nämä ohjelmat saaneet 
suuren suosion kansalaisten keskuudessa, 
mistä osoituksena ovat niiden korkeat 
toteutusasteet; ehdottaa, että näistä 
kahdesta ohjelmasta olisi myönnettävä 
rahoitusta myös eurooppalaisia 
perhelomia varten, jotka kannustavat 
kulttuurien väliseen vuoropuheluun, 
parantavat kielitaitoa ja mahdollistavat 
perheiden välisen yhteydenpidon 
Euroopan tasolla;

Or. sl

Tarkistus 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Lausuntoluonnos
1a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. vaatii, että – kun otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin vaalit ja asiaa 
koskevan tiedottamisen merkityksen 
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tiedotusvälineissä – kiinnitetään riittävästi 
huomiota tiedotuspolitiikkaan yleisesti ja 
tutkivaan eurooppalaiseen journalismiin 
erityisesti perustamalla Euroopan 
journalismin rahasto, jolla tuetaan useita 
eri jäsenvaltioita edustavien journalistien 
muodostamia pieniä ryhmiä, jotka tutkivat 
EU:hun liittyviä kysymyksiä eri 
jäsenvaltioissa ja joiden tutkimukset 
julkaistaan kyseisissä maissa; 

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kannattaa alkuvaiheessa uutta urheiluun 
liittyvää valmistelutointa, jonka vuotuinen 
budjetti olisi 1,5 miljoonaa euroa ja joka 
rahoitettaisiin otsakkeesta 3 b – Lissabonin 
sopimuksen 149 artiklassahan unionille 
annetaan uusia urheiluun liittyviä 
toimivaltuuksia, muun muassa 
mahdollisuus toteuttaa kannustavia toimia 
– ennen yhteisön rahoittaman 
urheiluohjelman toteuttamista; pyytää, että 
valiokunnan ehdottamia pilottihankkeita, 
erityisesti viime vuonna esitettyä 
taiteilijoiden liikkuvuuteen liittyvää 
hanketta, jatketaan ja kehitetään loppuun 
asti; kannattaa, että otsakkeessa 4 jatketaan 
MEDIA International -valmistelutointa, 
joka laajentaa EU:n tiedotuspolitiikan 
kansainvälistä soveltamisalaa myönteisellä 
tavalla;

2. kannattaa alkuvaiheessa uutta urheiluun 
liittyvää valmistelutointa, jonka vuotuinen 
budjetti olisi 5 miljoonaa euroa ja joka 
rahoitettaisiin otsakkeesta 3 b – Lissabonin 
sopimuksen 149 artiklassahan unionille 
annetaan uusia urheiluun liittyviä 
toimivaltuuksia, muun muassa 
mahdollisuus toteuttaa kannustavia toimia 
– ennen yhteisön rahoittaman 
urheiluohjelman toteuttamista; pyytää, että 
valiokunnan ehdottamia pilottihankkeita, 
erityisesti viime vuonna esitettyä 
taiteilijoiden liikkuvuuteen liittyvää 
hanketta, jatketaan ja kehitetään loppuun 
asti; kannattaa, että otsakkeessa 4 jatketaan 
MEDIA International -valmistelutointa, 
joka laajentaa EU:n tiedotuspolitiikan 
kansainvälistä soveltamisalaa myönteisellä 
tavalla;

Or. en
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Tarkistus 4
Christopher Heaton-Harris

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kannattaa alkuvaiheessa uutta urheiluun 
liittyvää valmistelutointa, jonka vuotuinen 
budjetti olisi 1,5 miljoonaa euroa ja joka 
rahoitettaisiin otsakkeesta 3 b – Lissabonin 
sopimuksen 149 artiklassahan unionille 
annetaan uusia urheiluun liittyviä 
toimivaltuuksia, muun muassa 
mahdollisuus toteuttaa kannustavia toimia 
– ennen yhteisön rahoittaman 
urheiluohjelman toteuttamista; pyytää, että 
valiokunnan ehdottamia pilottihankkeita, 
erityisesti viime vuonna esitettyä 
taiteilijoiden liikkuvuuteen liittyvää 
hanketta, jatketaan ja kehitetään loppuun 
asti; kannattaa, että otsakkeessa 4 jatketaan 
MEDIA International -valmistelutointa, 
joka laajentaa EU:n tiedotuspolitiikan 
kansainvälistä soveltamisalaa myönteisellä 
tavalla;

2. kannattaa alkuvaiheessa uutta urheiluun 
liittyvää valmistelutointa, jonka vuotuinen 
budjetti olisi 1,5 miljoonaa euroa ja joka 
rahoitettaisiin otsakkeesta 3 b – Lissabonin 
sopimuksen 149 artiklassahan unionille 
annetaan uusia urheiluun liittyviä 
toimivaltuuksia, muun muassa 
mahdollisuus toteuttaa kannustavia toimia 
– ennen yhteisön rahoittaman 
urheiluohjelman toteuttamista; pyytää, että 
valiokunnan ehdottamia pilottihankkeita, 
erityisesti viime vuonna esitettyä 
taiteilijoiden liikkuvuuteen liittyvää 
hanketta ja tämän valiokunnan jatkuvasti 
tukemaa vammaisolympialaisten 
yhtenäistä urheiluohjelmaa koskevaa 
rahoitusehdotusta, jatketaan ja kehitetään 
loppuun asti; kannattaa, että otsakkeessa 4 
jatketaan MEDIA International -
valmistelutointa, joka laajentaa EU:n 
tiedotuspolitiikan kansainvälistä 
soveltamisalaa myönteisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 5
Katerina Batzeli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. puoltaa sellaisen opettajien 
liikkuvuutta koskevan pilottihankkeen 
laatimista ja täytäntöönpanoa, joka vastaa 
taiteilijoiden liikkuvuutta koskevaa 
ohjelmaa ja jonka tärkeimpänä 
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tavoitteena on kannustaa 
ammattikoulutukseen EU:n tasolla ja 
parantaa opetushenkilöstön 
monikielisyystaitoja samalla kun se toimii 
pohjana monivuotiselle opettajien 
liikkuvuusohjelmalle EU:ssa Erasmus-
ohjelman tavoin;

Or. el

Tarkistus 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että kun otetaan huomioon 
yksilöiden ja järjestöjen osoittama valtava 
kiinnostus Euroopan kulttuurienvälisen 
vuoropuhelun teemavuotta kohtaan ja sen 
toistaiseksi saavuttama huomattava 
menestys, on hyödynnettävä saatuja 
tuloksia ja ylläpidettävä kulttuurienvälistä 
vuoropuhelua institutionaalisella pohjalla 
vuoden 2008 jälkeen; tukee näin ollen 
muiden kulttuurienvälisen vuoropuhelun 
aloitteiden sisällyttämistä Kulttuuri-
ohjelmaan 2007–2013 sekä tällaisten 
toimien sisällyttämistä horisontaalisesti 
yhteisön sosiaalisen ja alueellisen 
kehityksen ohjelmiin;

Or. el

Tarkistus 7
Katerina Batzeli

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. panee merkille; että nykyinen 
Euromed Audiovisual II -ohjelma ja sen 
edeltäjä Euromed Audiovisual I -ohjelma 
ovat olleet menestyksiä ja että niissä on 
saavutettu erinomaisia tuloksia; katsoo 
tässä yhteydessä, että tämä on tarpeen 
riittävän rahoituksen varmistamiseksi, 
jotta Euromed Audiovisual voi jatkua 
kauden 2007–2013 nykyisten toimien tai 
uusien toimien puitteissa;

Or. el

Tarkistus 8
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tarjottava riittävät 
talousarvion määrärahat sellaisia toimia 
varten, joilla helpotetaan tiedotusvälineitä 
ja uusia teknologioita koskevien 
koulutusohjelmien edistämistä ja 
käyttöönottoa;

Or. fr

Tarkistus 9
Grażyna Staniszewska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. odottaa vuoden 2009 talousarvioesitystä 
tehdäkseen yksityiskohtaisen arvion ja 
esittääkseen sitä koskevia ehdotuksia ja 

3. odottaa vuoden 2009 talousarvioesitystä 
tehdäkseen yksityiskohtaisen arvion ja 
esittääkseen sitä koskevia ehdotuksia ja 
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pitää kiinni siitä, että 
talousarviomenettelyn aikana pitäisi olla 
mahdollista toteuttaa lisää tarpeellisiksi 
arvioituja pilottihankkeita ja 
valmistelutoimia.

pitää kiinni siitä, että 
talousarviomenettelyn aikana pitäisi olla 
mahdollista toteuttaa lisää tarpeellisiksi 
arvioituja pilottihankkeita, ennen kaikkea 
eurooppalaisten vieraiden kielten 
opiskelua tukevia hankkeita, ja 
valmistelutoimia. 

Or. pl

Tarkistus 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, että on varmistettava 
resurssit monikielisyyden edistämiseksi 
keskeisenä toimena, jonka tavoitteena on 
lisätä Euroopan yhteisöjen kulttuurista 
rikkautta, painottaen erityisesti 
slaavilaisten, suomalaisugrilaisten ja 
skandinaavisten kielten aseman 
parantamista, koska näitä kieliä käyttää 
huomattava määrä Euroopan unionin 
asukkaita;

Or. pl

Tarkistus 11
Ljudmila Novak

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tukee Euroopan pyhiinvaellusreittien 
rahoittamista, koska ne ovat osa 
Euroopan kulttuuriperintöä ja väline 
kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja 
edistävät sekä fyysisen kunnon 
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kohentamista että hengellistä kehitystä;

Or. sl

Tarkistus 12
Luis Herrero-Tejedor

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa komissiota, että 
parlamentti on kehottanut sitä toistuvasti 
ottamaan kiireellisesti käyttöön välineitä, 
joilla voidaan taata osana EU:n tiedotus-
ja viestintäpolitiikkaa toteutettujen 
toimenpiteiden avoimuus ja valvonta;

Or. es

Tarkistus 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että on varmistettava 
resurssit, joilla voidaan suojella ja 
kehittää perinteistä kulttuuria, suojella ja 
dokumentoida katoavia taitoja ja 
ammatteja sekä perustaa Euroopan 
laajuinen ohjelma kulttuurimonumenttien 
suojelemiseksi;

Or. pl
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Tarkistus 14
Luis Herrero-Tejedor

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että kaikkien toimielinten 
on osallistuttava Euroopan unionin 
puolesta toteutettavien 
tiedotuskampanjoiden laatimiseen;

Or. es
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