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Grozījums Nr. 1
Ljudmila Novak

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2009. gada 
politikas stratēģijā pausto viedokli, ka ES 
jāturpina galveno uzmanību pievērst tās 
pilsoņiem, un tādēļ uzsver, cik svarīgs ir 
ES finansējums mūžizglītības un pilsonības 
jomā, jo šīs programmas tieši atbalsta 
pilsoņu darbības; uzstāj, ka pirms 
2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
programmām „Eiropa pilsoņiem” un 
„Jaunatne darbībā” ir jāpiešķir lielāks 
finansējums nekā paredzēts jaunākajās 
prognozēs, jo šīs programmas bauda 
pilsoņu plašu atbalstu, par ko liecina 
augstie īstenošanas rādītāji;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2009. gada 
politikas stratēģijā pausto viedokli, ka ES 
jāturpina galveno uzmanību pievērst tās 
pilsoņiem, un tādēļ uzsver, cik svarīgs ir 
ES finansējums mūžizglītības un pilsonības 
jomā, jo šīs programmas tieši atbalsta 
pilsoņu darbības; uzstāj, ka pirms 
2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
programmām „Eiropa pilsoņiem” un 
„Jaunatne darbībā” ir jāpiešķir lielāks 
finansējums nekā paredzēts jaunākajās 
prognozēs, jo šīs programmas bauda 
pilsoņu plašu atbalstu, par ko liecina 
augstie īstenošanas rādītāji; ierosina šajās 
divās programmās darīt pieejamu 
finansējumu Eiropas ģimeņu brīvdienām, 
kas veicina starpkultūru dialogu, uzlabo 
valodu zināšanas un dod iespēju ģimenēm 
veidot kontaktus Eiropas līmenī;

Or. sl

Grozījums Nr. 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzstāj — ņemot vērā Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas un plašsaziņas 
līdzekļos sniegtas atbilstīgas informācijas 
nozīmību — pienācīga uzmanība ir 
jāpievērš informācijas politikai kopumā 
un Eiropas pētnieciskajai žurnālistikai jo 
īpaši, un tādēļ jāizveido Eiropas 
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Žurnālistikas fonds, lai ar tā starpniecību 
sniegtu atbalstu nelielām grupām 
žurnālistu no vairākām dalībvalstīm, kuri 
veic izpēti par Eiropas jautājumiem 
dažādās ES dalībvalstīs nolūkā to publicēt 
šajās valstīs;

Or. en

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pirms ES finansētas programmas 
īstenošanas sporta jomā atbalsta jaunas 
sagatavošanas darbības izveidi šajā jomā, 
tai paredzot gada budžetu EUR 1,5 miljonu 
apmērā 3.b izdevumu kategorijā, ņemot 
vērā, ka Lisabonas līguma 149. pantā ES 
paredzēta jauna kompetence sporta jomā, 
tostarp veicinošu pasākumu īstenošanā; 
prasa turpināt un pilnībā izvērst šīs 
komitejas ierosinātos izmēģinājuma 
projektus, it īpaši pagājušajā gadā 
ierosināto projektu par mākslinieku 
mobilitāti; atbalsta sagatavošanas darbības 
MEDIA INTERNATIONAL turpināšanu, 
finansējot to no 4. izdevumu kategorijas, jo 
tā veicina ES plašsaziņas līdzekļu politikas 
darbību starptautiskā mērogā;

2. pirms ES finansētas programmas 
īstenošanas sporta jomā atbalsta jaunas 
sagatavošanas darbības izveidi šajā jomā, 
tai paredzot gada budžetu EUR 5 miljonu 
apmērā 3.b izdevumu kategorijā, ņemot 
vērā, ka Lisabonas līguma 149. pantā ES 
paredzēta jauna kompetence sporta jomā, 
tostarp veicinošu pasākumu īstenošanā; 
prasa turpināt un pilnībā izvērst šīs 
komitejas ierosinātos izmēģinājuma 
projektus, it īpaši pagājušajā gadā 
ierosināto projektu par mākslinieku 
mobilitāti; atbalsta sagatavošanas darbības 
MEDIA INTERNATIONAL turpināšanu, 
finansējot to no 4. izdevumu kategorijas, jo 
tā veicina ES plašsaziņas līdzekļu politikas 
darbību starptautiskā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Christopher Heaton-Harris

Atzinuma projekts
2. punkts



AM\722881LV.doc 5/9 PE406.032v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

2. pirms ES finansētas programmas 
īstenošanas sporta jomā atbalsta jaunas 
sagatavošanas darbības izveidi šajā jomā, 
tai paredzot gada budžetu EUR 1,5 miljonu 
apmērā 3.b izdevumu kategorijā, ņemot 
vērā, ka Lisabonas līguma 149. pantā ES 
paredzēta jauna kompetence sporta jomā, 
tostarp veicinošu pasākumu īstenošanā; 
prasa turpināt un pilnībā izvērst šīs 
komitejas ierosinātos izmēģinājuma 
projektus, it īpaši pagājušajā gadā 
ierosināto projektu par mākslinieku 
mobilitāti; atbalsta sagatavošanas darbības 
MEDIA INTERNATIONAL turpināšanu, 
finansējot to no 4. izdevumu kategorijas, jo 
tā veicina ES plašsaziņas līdzekļu politikas 
darbību starptautiskā mērogā;

2. pirms ES finansētas programmas 
īstenošanas sporta jomā atbalsta jaunas 
sagatavošanas darbības izveidi šajā jomā, 
tai paredzot gada budžetu EUR 1,5 miljonu 
apmērā 3.b izdevumu kategorijā, ņemot 
vērā, ka Lisabonas līguma 149. pantā ES 
paredzēta jauna kompetence sporta jomā, 
tostarp veicinošu pasākumu īstenošanā; 
prasa turpināt un pilnībā izvērst šīs 
komitejas ierosinātos izmēģinājuma 
projektus, it īpaši pagājušajā gadā 
ierosināto projektu par mākslinieku 
mobilitāti, kā arī finansējuma 
priekšlikumu speciālo olimpisko spēļu 
Vienotajai sporta programmai, ko šī 
komiteja konsekventi atbalsta; atbalsta 
sagatavošanas darbības MEDIA 
INTERNATIONAL turpināšanu, finansējot 
to no 4. izdevumu kategorijas, jo tā veicina 
ES plašsaziņas līdzekļu politikas darbību 
starptautiskā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Katerina Batzeli

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atbalsta tādas skolotāju mobilitātei 
paredzētas izmēģinājuma programmas 
izstrādi un īstenošanu, kura līdzinātos 
mākslinieku mobilitātes programmai, kā 
galveno mērķi izvirzot profesionālo 
izglītību Eiropas līmenī un mācībspēku 
valodu zināšanu uzlabošanu, vienlaikus 
liekot pamatu daudzgadu programmai, 
kas paredzēta skolotāju mobilitātei 
Eiropas Savienībā un līdzinās Erasmus 
programmai;
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Or. el

Grozījums Nr. 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka, ņemot vērā iedzīvotāju un 
organizāciju izrādīto lielo interesi par 
Eiropas Starpkultūru dialoga gadu, kā arī 
šī pasākuma līdzšinējos panākumus, ir 
jāizmanto sasniegtie rezultāti un 
starpkultūru dialogs institucionālā līmenī 
jāturpina veicināt arī pēc 2008. gada 
beigām; tādēļ atbalsta citu ar starpkultūru 
dialogu saistītu iniciatīvu iekļaušanu 
2007.–2013. gada kultūras programmā, 
kā arī šādu pasākumu vispārēju 
iekļaušanu Kopienas attīstības 
programmās sociālajā un vides jomā;

Or. el

Grozījums Nr. 7
Katerina Batzeli

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c norāda uz pašreizējās reģionālās 
programmas „Euromed Audiovisual II” 
un tās priekšteces — „Euromed 
Audiovisual I” — panākumiem un 
izcilajiem rezultātiem; ņemot to vērā, 
uzskata, ka ir jānodrošina pietiekams 
finansējums, lai „Euromed Audiovisual” 
varētu turpināt ar pašreizējo 2007.–
2013. gadam paredzēto instrumentu vai 
jaunu instrumentu starpniecību;
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Or. el

Grozījums Nr. 8
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
vajadzīgos budžeta līdzekļus visiem 
pasākumiem, kas palīdz veicināt un 
uzsākt izglītības programmas plašsaziņas 
līdzekļu un jauno tehnoloģiju jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Grażyna Staniszewska

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. gaida 2009. gada budžeta projektu, lai 
veiktu rūpīgu analīzi, un uzstāj, ka jāparedz 
iespēja vajadzības gadījumā budžeta 
procedūras laikā ierosināt papildu 
izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības.

3. gaida 2009. gada budžeta projektu, lai 
veiktu rūpīgu analīzi, un uzstāj, ka jāparedz 
iespēja vajadzības gadījumā budžeta 
procedūras laikā ierosināt papildu 
izmēģinājuma projektus, it īpaši projektus, 
kuri veicina Eiropas svešvalodu studijas,
un sagatavošanas darbības.

Or. pl

Grozījums Nr. 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka jāatrod līdzekļi 
daudzvalodības veicināšanai, kas būtu 
nozīmīgs pasākums Eiropas Kopienu 
kultūras bagātināšanā, īpaši uzsverot, ka 
jāveicina to valodu stāvoklis, kuras pieder 
slāvu, somugru un skandināvu valodu 
grupām un kuras izmanto ievērojams 
skaits Eiropas Savienības iedzīvotāju;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
Ljudmila Novak

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atbalsta finansējuma piešķiršanu 
Eiropas svētceļojumu maršrutiem, kuri ir 
daļa no Eiropas kultūras mantojuma un 
sniedz starpkultūru dialoga iespējas, kā 
arī veicina fizisko veselību un garīgu 
bagātināšanos;

Or. sl

Grozījums Nr. 12
Luis Herrero-Tejedor

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina Komisijai, ka Parlaments to 
ir atkārtoti aicinājis ieviest mehānismus to 
pasākumu pārredzamības un uzraudzības 
nodrošināšanai, kurus īsteno ES 
informācijas un saziņas politikas ietvaros;
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Or. es

Grozījums Nr. 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka jāatrod līdzekļi 
tradicionālas kultūras aizsardzībai un 
pilnveidošanai, izzūdošu prasmju un 
profesiju aizsardzībai un dokumentēšanai, 
kā arī pieminekļu aizsardzības 
programmai Eiropas mērogā;

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Luis Herrero-Tejedor

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka visām iestādēm jāpiedalās 
Eiropas Savienības vārdā īstenotu 
informācijas kampaņu sagatavošanā;

Or. es
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