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Poprawka 1
Ljudmila Novak

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje opinię 
Komisji wyrażoną w Rocznej Strategii 
Politycznej 2009 i dotyczącą tego, że UE 
powinna w dalszym ciągu stawiać 
obywateli w centrum swojego 
zainteresowania; w związku z tym 
podkreśla znaczenie finansowania przez 
UE kształcenia ustawicznego oraz 
obywatelstwa, ponieważ programy w tym 
obszarze bezpośrednio wspierają 
działalność obywateli; nalega, aby przed 
wyborami europejskimi w 2009 r. 
wyraźnie zwiększono, w porównaniu do 
kwot przewidzianych w najnowszych 
prognozach, wydatki na programy 
„Obywatele dla Europy” i „Młodzież w 
działaniu”. Programy te cieszą się 
szerokim poparciem wśród obywateli, 
czego dowodzą wysokie wskaźniki 
wykonania;

1. z zadowoleniem przyjmuje opinię 
Komisji wyrażoną w Rocznej Strategii 
Politycznej 2009 i dotyczącą tego, że UE 
powinna w dalszym ciągu stawiać 
obywateli w centrum swojego 
zainteresowania; w związku z tym 
podkreśla znaczenie finansowania przez 
UE kształcenia ustawicznego oraz 
obywatelstwa, ponieważ programy w tym 
obszarze bezpośrednio wspierają 
działalność obywateli; nalega, aby przed 
wyborami europejskimi w 2009 r. 
wyraźnie zwiększono, w porównaniu do 
kwot przewidzianych w najnowszych 
prognozach, wydatki na programy 
„Obywatele dla Europy” i „Młodzież w 
działaniu”. Programy te cieszą się 
szerokim poparciem wśród obywateli, 
czego dowodzą wysokie wskaźniki 
wykonania; proponuje udostępnienie w 
ramach tych dwóch programów również 
finansowania europejskich wakacji 
rodzinnych, które wspierają dialog 
międzykulturowy, poprawiają znajomość 
języków i umożliwiają rodzinom kontakty 
w wymiarze europejskim:

Or. sl

Poprawka 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. nalega, aby w związku z wyborami do 
Parlamentu Europejskiego i wagą 
odpowiednich informacji w mediach 
zwrócić dostateczną uwagę na politykę 
informacyjną ogólnie oraz na europejskie 
dziennikarstwo śledcze w szczególności 
poprzez ustanowienie europejskiego 
funduszu na rzecz dziennikarstwa, który 
wspierałby małe zespoły dziennikarzy z 
kilku państw członkowskich prowadzące 
badanie kwestii o charakterze 
europejskim w różnych państwach 
członkowskich, które ma zostać 
opublikowane w tych krajach;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wspiera przede wszystkim ustanowienie 
nowego działania przygotowawczego w 
zakresie sportu z budżetem rocznym w 
wysokości 1,5 mln euro zgodnie z pozycją 
3b, po którym nastąpiłby program UE 
dotyczący finansowania sportu, 
zważywszy, że art. 149 traktatu 
lizbońskiego przyznaje UE nowe 
kompetencje w zakresie sportu, wraz ze 
środkami motywacyjnymi; żąda 
kontynuowania oraz pełnego opracowania 
projektów pilotażowych przedłożonych 
przez Komisję Kultury i Edukacji, 
zwłaszcza projektu mobilności artystów, 
który przedstawiono w minionym roku; w 
ramach pozycji 4 wyraża poparcie dla 
kontynuowania działania 

2. wspiera przede wszystkim ustanowienie 
nowego działania przygotowawczego w 
zakresie sportu z budżetem rocznym w 
wysokości 5 mln euro zgodnie z pozycją 
3b, po którym nastąpiłby program UE 
dotyczący finansowania sportu, 
zważywszy, że art. 149 traktatu 
lizbońskiego przyznaje UE nowe 
kompetencje w zakresie sportu, wraz ze 
środkami motywacyjnymi; żąda 
kontynuowania oraz pełnego opracowania 
projektów pilotażowych przedłożonych 
przez Komisję Kultury i Edukacji, 
zwłaszcza projektu mobilności artystów, 
który przedstawiono w minionym roku; w 
ramach pozycji 4 wyraża poparcie dla 
kontynuowania działania 
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przygotowawczego MEDIA 
INTERNATIONAL, które w pozytywny 
sposób zwiększa zakres polityki UE w 
sprawie mediów na arenie 
międzynarodowej;

przygotowawczego MEDIA 
INTERNATIONAL, które w pozytywny 
sposób zwiększa zakres polityki UE w 
sprawie mediów na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 4
Christopher Heaton-Harris

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wspiera przede wszystkim ustanowienie 
nowego działania przygotowawczego w 
zakresie sportu z budżetem rocznym w 
wysokości 1,5 mln euro zgodnie z pozycją 
3b, po którym nastąpiłby program UE 
dotyczący finansowania sportu, 
zważywszy, że art. 149 traktatu 
lizbońskiego przyznaje UE nowe 
kompetencje w zakresie sportu, wraz ze 
środkami motywacyjnymi; żąda 
kontynuowania oraz pełnego opracowania 
projektów pilotażowych przedłożonych 
przez Komisję Kultury i Edukacji, 
zwłaszcza projektu mobilności artystów, 
który przedstawiono w minionym roku; w 
ramach pozycji 4 wyraża poparcie dla 
kontynuowania działania 
przygotowawczego MEDIA 
INTERNATIONAL, które w pozytywny 
sposób zwiększa zakres polityki UE w 
sprawie mediów na arenie 
międzynarodowej;

2. wspiera przede wszystkim ustanowienie 
nowego działania przygotowawczego w 
zakresie sportu z budżetem rocznym w 
wysokości 1,5 mln euro zgodnie z pozycją 
3b, po którym nastąpiłby program UE 
dotyczący finansowania sportu, 
zważywszy, że art. 149 traktatu 
lizbońskiego przyznaje UE nowe 
kompetencje w zakresie sportu, wraz ze 
środkami motywacyjnymi; żąda 
kontynuowania oraz pełnego opracowania 
projektów pilotażowych przedłożonych 
przez Komisję Kultury i Edukacji, 
zwłaszcza projektu mobilności artystów, 
który przedstawiono w minionym roku 
oraz wniosku w sprawie finansowania 
programu sportów zunifikowanych w 
ramach olimpiad specjalnych, 
wspieranego stale przez tę komisję; w 
ramach pozycji 4 wyraża poparcie dla 
kontynuowania działania 
przygotowawczego MEDIA 
INTERNATIONAL, które w pozytywny 
sposób zwiększa zakres polityki UE w 
sprawie mediów na arenie 
międzynarodowej;

Or. en
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Poprawka 5
Katerina Batzeli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

popiera opracowanie i realizację 
programu pilotażowego w zakresie 
mobilności nauczycieli będącego 
odpowiednikiem programu w zakresie 
mobilności artystów, którego 
podstawowym celem byłoby wspieranie 
szkolenia zawodowego na szczeblu 
europejskim i poprawa znajomości 
języków obcych wśród nauczycieli i który 
jednocześnie przygotowałby grunt pod 
wieloletni program w zakresie mobilności 
nauczycieli w UE będący odpowiednikiem 
programu Erasmus;

Or. el

Poprawka 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że w związku z wielkim 
zainteresowaniem osób prywatnych i 
organizacji Europejskim Rokiem Dialogu 
Międzykulturowego oraz jego szczególnym 
dotychczasowym sukcesem należy 
koniecznie wykorzystać uzyskane wyniki i 
podtrzymać dialog międzykulturowy w 
wymiarze instytucjonalnym po 2008 r.; w 
związku z tym popiera dodanie dalszych 
inicjatyw na rzecz dialogu 
międzykulturowego do programu 
kulturalnego na lata 2007–2013 oraz 
włączenie takich środków w tym zakresie 
do wspólnotowych programów socjalnych 
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i europejskich programów rozwoju;

Or. el

Poprawka 7
Katerina Batzeli

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. dostrzega sukces i wyśmienite wyniki 
trwającego obecnie regionalnego 
eurośródziemnomorskiego programu 
audiowizualnego Euromed Audiovisual II 
oraz zrealizowanego wcześniej programu 
Euromed Audiovisual I; w tym kontekście 
uważa za niezbędne zagwarantowanie 
wystarczających funduszy 
umożliwiających kontynuowanie 
programu Euromed Audiovisual w 
ramach obecnych środków 
przewidzianych na okres 2007–2013 albo 
nowych środków;

Or. el

Poprawka 8
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
niezbędnych zasobów budżetowych na 
sfinansowanie wszystkich środków 
ułatwiających promocję i realizację 
programów edukacyjnych w mediach oraz 
nowych technologii;

Or. fr
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Poprawka 9
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oczekuje, że projekt budżetu na 2009 r. 
dostarczy dokładnej analizy oraz 
wskazówek, a także nalega na możliwość 
przedłożenia w trakcie procedury 
budżetowej dodatkowych projektów 
pilotażowych oraz działań 
przygotowawczych uznanych za 
niezbędne;

3. oczekuje, że projekt budżetu na 2009 r. 
dostarczy dokładnej analizy oraz 
wskazówek, a także nalega na możliwość 
przedłożenia w trakcie procedury 
budżetowej dodatkowych projektów 
pilotażowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów promujących i 
wspierających naukę europejskich 
języków obcych, oraz działań 
przygotowawczych uznanych za 
niezbędne; 

Or. pl

Poprawka 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na konieczność 
wygospodarowania środków na 
promowanie wielojęzyczności jako 
niezbędnego działania zmierzającego do 
utrwalenia dorobku kulturowego 
Wspólnoty Europejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem podniesienia rangi
języków grupy słowiańskiej, ugrofińskiej i 
skandynawskiej, używanych przez 
znaczącą część mieszkańców Unii 
Europejskiej;

Or. pl
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Poprawka 11
Ljudmila Novak

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. popiera finansowanie europejskich 
szlaków pielgrzymkowych, które stanowią 
część dziedzictwa kulturowego Europy i 
przestrzeń dla dialogu 
międzykulturowego, a także przyczyniają 
się do poprawy zdrowia fizycznego i 
rozwoju duchowego;

Or. sl

Poprawka 12
Luis Herrero-Tejedor

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina Komisji, że 
niejednokrotnie już wzywał ją do 
wdrożenia mechanizmów gwarantujących 
przejrzystość środków zastosowanych w 
ramach polityki informacyjnej i 
komunikacyjnej UE oraz nadzór nad 
nimi;

Or. es

Poprawka 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa za konieczne 
wygospodarowanie środków na ochronę i 
rozwój kultury tradycyjnej, ochronę i 
dokumentację zanikajacych umiejętności i 
zawodów oraz na ogólnoeuropejski 
program ochrony zabytków kulturalnych;

Or. pl

Poprawka 14
Luis Herrero-Tejedor

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę uczestnictwa 
wszystkich instytucji w opracowywaniu 
kampanii informacyjnych 
przeprowadzanych w imieniu Unii 
Europejskiej;

Or. es

Adlib Express Watermark


	722881pl.doc

