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Amendement 1
Ljudmila Novak

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. valt de Commissie bij in haar 
standpunt, zoals uitgedrukt in de Jaarlijkse 
beleidsstrategie 2009, dat de EU de burger  
in al haar streven centraal moet blijven 
stellen, en acht het daarom belangrijk dat 
de EU middelen uittrekt op gebied van 
levenslang leren en burgerschap omdat die 
programma's rechtstreekse steun geven aan 
burgeractiviteiten;  houdt staande dat vóór 
de Europese verkiezingen van 2009 meer 
geld moet worden uitgetrokken voor de 
programma's "Europa voor de burger" en 
"Jeugd in actie" - waarvoor onder de 
burgers een breed draagvlak bestaat, 
getuige de hoge uitvoeringspercentages-
dan in de laatste ramingen is voorzien; 

1. valt de Commissie bij in haar 
standpunt, zoals uitgedrukt in de Jaarlijkse 
beleidsstrategie 2009, dat de EU de burger  
in al haar streven centraal moet blijven 
stellen, en acht het daarom belangrijk dat 
de EU middelen uittrekt op gebied van 
levenslang leren en burgerschap omdat die 
programma's rechtstreekse steun geven aan 
burgeractiviteiten;  houdt staande dat vóór 
de Europese verkiezingen van 2009 meer 
geld moet worden uitgetrokken voor de 
programma's "Europa voor de burger" en 
"Jeugd in actie" - waarvoor onder de 
burgers een breed draagvlak bestaat, 
getuige de hoge uitvoeringspercentages-
dan in de laatste ramingen is voorzien; stelt 
voor om uit deze twee programma's 
Europese gezinsvakanties te financieren, 
die de multiculturele dialoog en de 
verbetering van de talenkennis 
ondersteunen en het gezinnen mogelijk 
maken om op Europees vlak contacten te 
leggen;

Or. sl

Amendement 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt erop aan om - in het licht van 
de Europese verkiezingen en het belang 
van de informatie  daarover in de media -
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voldoende aandacht te schenken aan het 
voorlichtingsbeleid in het algemeen en het 
Europese onderzoeksjournalistiek in het 
bijzonder door de oprichting van  een 
Europees Fonds voor de journalistiek, dat 
steun verleent aan kleine teams 
journalisten uit diverse lidstaten, die in 
verschillende lidstaten van de EU 
onderzoek naar een Europese kwestie 
doen met het oog op publicatie van de 
resultaten daarvan in deze landen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt om te beginnen de instelling 
van een nieuwe voorbereidende actie op 
sportgebied met een jaarlijkse begroting 
van EUR 1,5 miljoen onder rubriek 3b -
gezien het feit dat artikel 149 van het 
Verdrag van Lissabon de EU nieuwe 
bevoegdheden verschaft op gebied van 
sport, waartoe ook 
stimuleringsmaatregelen horen - gevolgd 
door een EU-financieringsprogramma voor 
sport; verlangt voortzetting en volledige 
uitwerking van de door deze commissie 
voorgestelde proefprojecten, met name het 
vorig jaar voorgestelde project over 
mobiliteit onder kunstenaars; hecht zijn 
steun aan de voortzetting, onder rubriek 4, 
van de voorbereidende actie MEDIA 
INTERNATIONAL dat het bereik van het 
mediabeleid van de EU internationaal op 
positieve wijze uitbreidt; 

2. steunt om te beginnen de instelling 
van een nieuwe voorbereidende actie op 
sportgebied met een jaarlijkse begroting 
van EUR 5 miljoen onder rubriek 3b -
gezien het feit dat artikel 149 van het 
Verdrag van Lissabon de EU nieuwe 
bevoegdheden verschaft op gebied van 
sport, waartoe ook 
stimuleringsmaatregelen horen - gevolgd 
door een EU-financieringsprogramma voor 
sport; verlangt voortzetting en volledige 
uitwerking van de door deze commissie 
voorgestelde proefprojecten, met name het 
vorig jaar voorgestelde project over 
mobiliteit onder kunstenaars; hecht zijn 
steun aan de voortzetting, onder rubriek 4, 
van de voorbereidende actie MEDIA 
INTERNATIONAL dat het bereik van het 
mediabeleid van de EU internationaal op 
positieve wijze uitbreidt; 

Or. en
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Amendement 4
Christopher Heaton-Harris

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt om te beginnen de instelling 
van een nieuwe voorbereidende actie op 
sportgebied met een jaarlijkse begroting 
van EUR 1,5 miljoen onder rubriek 3b -
gezien het feit dat artikel 149 van het 
Verdrag van Lissabon de EU nieuwe 
bevoegdheden verschaft op gebied van 
sport, waartoe ook 
stimuleringsmaatregelen horen - gevolgd 
door een EU-financieringsprogramma voor 
sport; verlangt voortzetting en volledige 
uitwerking van de door deze commissie 
voorgestelde proefprojecten, met name het 
vorig jaar voorgestelde project over 
mobiliteit onder kunstenaars; hecht zijn 
steun aan de voortzetting, onder rubriek 4, 
van de voorbereidende actie MEDIA 
INTERNATIONAL dat het bereik van het 
mediabeleid van de EU internationaal op 
positieve wijze uitbreidt; 

2. steunt om te beginnen de instelling 
van een nieuwe voorbereidende actie op 
sportgebied met een jaarlijkse begroting 
van EUR 1,5 miljoen onder rubriek 3b -
gezien het feit dat artikel 149 van het 
Verdrag van Lissabon de EU nieuwe 
bevoegdheden verschaft op gebied van 
sport, waartoe ook 
stimuleringsmaatregelen horen - gevolgd 
door een EU-financieringsprogramma voor 
sport; verlangt voortzetting en volledige 
uitwerking van de door deze commissie 
voorgestelde proefprojecten, met name het 
vorig jaar voorgestelde project over 
mobiliteit onder kunstenaars en het 
voorstel voor financiële steun aan het 
Special Olympic's Unified Sports 
Programme, waarvoor onze commissie 
zich voortdurend heeft ingezet; hecht zijn 
steun aan de voortzetting, onder rubriek 4, 
van de voorbereidende actie MEDIA 
INTERNATIONAL dat het bereik van het 
mediabeleid van de EU internationaal op 
positieve wijze uitbreidt; 

Or. en

Amendement 5
Katerina Batzeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het nuttig een 
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pilootprogramma op te zetten en ten 
uitvoer te leggen voor de mobiliteit van 
onderwijskrachten, analoog aan dat voor 
de mobiliteit van kunstenaars, waarbij 
het hoofddoel van dit programma  de 
bevordering van de beroepsopleiding op 
Europees vlak  en van de meertaligheid 
van het onderwijzend personeel moet zijn, 
maar dat tegelijkertijd  de basis moet 
leggen voor de voorbereiding van een 
meerjarenprogramma voor 
onderwijskrachten binnen de EU, analoog 
aan het Erasmusprogramma;

Or. el

Amendement 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van oordeel dat de intensieve 
belangstelling van de burgers en 
instanties voor het Europese Jaar van de 
Interculturele Dialoog en het succes dat 
deze institutie tot nu toe heeft gehad 
aanleiding zouden moeten vormen voor 
een benutting van de resultaten en een 
behoud van de institutie van de 
Interculturele Dialoog ook na het eind 
van het jaar 2008; ondersteunt daarom de 
voortzetting van acties op het gebied van 
de interculturele dialoog in het 
programma Cultuur 2007-2013, en pleit 
ook ervoor zulke acties over de gehele 
linie op te nemen in de communautaire 
programma's voor sociale en regionale 
ontwikkeling;

Or. el
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Amendement 7
Katerina Batzeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst op het succes en de 
buitengewone resultaten van het lopende 
regionale programma Euromed 
Audiovisual II en zijn voorloper Euromed 
Audiovisual I;  is in dat verband van 
oordeel dat een verdere financiële dekking 
hiervan moet worden verzekerd, zodat het 
programma Euromed Audiovisual kan 
blijven voortbestaan, ofwel in het kader 
van de reeds bestaande acties voor de 
periode 2007-2013, ofwel in dat van 
nieuwe acties;

Or. el

Amendement 8
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang om de nodige 
begrotingsmiddelen beschikbaar te stellen 
voor alle acties ter bevordering en 
invoering van programma's voor 
onderwijs in de media en de nieuwe 
technologieën;

Or. fr
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Amendement 9
Grażyna Staniszewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wacht voor een zorgvuldige analyse 
en suggesties de ontwerpbegroting voor 
2009 af en behoudt zich de mogelijkheid 
voor om in de loop van de 
begrotingsprocedure te komen met de extra 
proefprojecten en voorbereidende acties 
die nodig worden geacht.

3. wacht voor een zorgvuldige analyse 
en suggesties de ontwerpbegroting voor 
2009 af en behoudt zich de mogelijkheid 
voor om in de loop van de 
begrotingsprocedure te komen met de extra 
proefprojecten- met bijzondere aandacht 
voor projecten die het leren van Europese 
vreemde talen bevorderen en 
ondersteunen -  en voorbereidende acties 
die nodig worden geacht.

Or. pl

Amendement 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vestigt de aandacht op de noodzaak
om  middelen beschikbaar te stellen voor 
de bevordering van de meertaligheid als 
onmisbare activiteit gericht op het 
bewaren van het cultureel erfgoed van de 
Europese Gemeenschap, waarbij in het 
bijzonder een belangrijker plaats moet 
worden ingeruimd voor de Slavische, 
Fins-oegrische en Scandinavische talen, 
talen die door een aanzienlijk deel van de 
burgers van de Europese Unie worden 
gesproken;

Or. pl
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Amendement 11
Ljudmila Novak

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. ondersteunt het verlenen van 
financiële steun aan de Europese 
pelgrimsroutes , die een onderdeel vormen 
van het Europese cultureel erfgoed en een 
ruimte zijn voor interculturele dialoog en 
ook bijdragen tot een betere lichamelijke 
gezondheid en tot spirituele verrijking;

Or. sl

Amendement 12
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
het Parlement herhaalde malen heeft 
aangedrongen op de schepping van 
mechanismen die de transparantie van en 
de controle op de in het kader van het 
voorlichtings- en communicatiebeleid van 
de EU gevoerde acties garanderen; 

Or. es

Amendement 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. acht het noodzakelijk middelen 
beschikbaar te stellen voor de 
bescherming en ontwikkeling van 
traditionele culturen, de bescherming en 
documentatie van verdwijnende 
vaardigheden en beroepen en een Pan-
Europees programma ter bescherming 
van monumenten van de materiële 
cultuur;

Or. pl

Amendement 14
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak dat alle 
instellingen betrokken worden bij de 
opstelling van de voorlichtingscampagnes 
die namens de Europese Unie worden 
gevoerd;

Or. es
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