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Amendamentul 1
Ljudmila Novak

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută opinia Comisiei, astfel cum a fost 
exprimată în strategia politică anuală pe 
2009, conform căreia UE ar trebui să pună, 
în continuare, cetăţenii în centrul 
preocupărilor sale şi subliniază, prin 
urmare, importanţa finanţării de către UE a 
învăţării permanente şi a cetăţeniei 
deoarece aceste programe sprijină, în mod 
direct, activităţile cetăţenilor; insistă asupra 
necesităţii măririi, înainte de alegerile 
europene din 2009, a fondurilor destinate 
programelor „Europa pentru cetăţeni” şi 
„Tineretul în acţiune” - care se bucură de 
un sprijin larg în rândul cetăţenilor, aşa 
cum a fost demonstrat de nivelurile ridicate 
de punere în aplicare -, în comparaţie cu 
nivelul indicat în ultimele previziuni;

1. salută opinia Comisiei, astfel cum a fost 
exprimată în strategia politică anuală pe 
2009, conform căreia UE ar trebui să pună, 
în continuare, cetăţenii în centrul 
preocupărilor sale şi subliniază, prin 
urmare, importanţa finanţării de către UE a 
învăţării permanente şi a cetăţeniei 
deoarece aceste programe sprijină, în mod 
direct, activităţile cetăţenilor; insistă asupra 
necesităţii măririi, înainte de alegerile 
europene din 2009, a fondurilor destinate 
programelor „Europa pentru cetăţeni” şi 
„Tineretul în acţiune” - care se bucură de 
un sprijin larg în rândul cetăţenilor, aşa 
cum a fost demonstrat de nivelurile ridicate 
de punere în aplicare -, în comparaţie cu 
nivelul indicat în ultimele previziuni; 
propune, de asemenea, punerea la 
dispoziţie de fonduri, în cadrul acestor 
două programe, pentru vacanţe familiale 
europene, care încurajează dialogul 
intercultural, ameliorează cunoaşterea 
limbilor şi permit familiilor să intre în 
contact la nivel european;

Or. sl

Amendamentul 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. Insistă asupra faptului că - în 
perspectiva viitoarelor alegeri europene şi 
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a importanţei prezentării unei informaţii 
relevante în mass-media - trebuie să se 
dea o atenţie suficientă politicii de 
informare în general şi în special 
jurnalismului european de investigare 
prin crearea unui Fond European pentru 
Jurnalism prin care să se acorde sprijin 
unor echipe mici de ziarişti din statele 
membre care realizează cercetări cu 
privire la o temă europeană în diferite 
state membre europene, pentru a le 
publica în acele ţări;  

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină, în primul rând, elaborarea unei 
noi acţiuni pregătitoare în domeniul 
sportului, cu un buget anual de 1,5
milioane euro, în cadrul titlului 3b - dat 
fiind că articolul 149 din Tratatul de la 
Lisabona adaugă o nouă competenţă pentru 
UE în domeniul sportului, inclusiv măsuri 
de stimulare - urmată de un program UE de 
finanţare destinat sportului; solicită 
continuarea şi dezvoltarea completă a 
proiectelor-pilot propuse de această 
comisie, în special a proiectului privind 
mobilitatea artiştilor propus anul trecut; 
sprijină continuarea, în cadrul titlului 4, a 
acţiunii pregătitoare MEDIA 
INTERNATIONAL, care lărgeşte, în mod 
pozitiv, la nivel internaţional, domeniul de 
acţiune al politicii UE în domeniul media;

2. sprijină, în primul rând, elaborarea unei 
noi acţiuni pregătitoare în domeniul 
sportului, cu un buget anual de 5 milioane 
euro, în cadrul titlului 3b - dat fiind că 
articolul 149 din Tratatul de la Lisabona 
adaugă o nouă competenţă pentru UE în 
domeniul sportului, inclusiv măsuri de 
stimulare - urmată de un program UE de 
finanţare destinat sportului; solicită 
continuarea şi dezvoltarea completă a 
proiectelor-pilot propuse de această 
comisie, în special a proiectului privind 
mobilitatea artiştilor propus anul trecut; 
sprijină continuarea, în cadrul titlului 4, a 
acţiunii pregătitoare MEDIA 
INTERNATIONAL, care lărgeşte, în mod 
pozitiv, la nivel internaţional, domeniul de 
acţiune al politicii UE în domeniul media;

Or. en
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Amendamentul 4
Christopher Heaton-Harris

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină, în primul rând, elaborarea unei 
noi acţiuni pregătitoare în domeniul 
sportului, cu un buget anual de 1,5 
milioane euro, în cadrul titlului 3b - dat 
fiind că articolul 149 din Tratatul de la 
Lisabona adaugă o nouă competenţă pentru 
UE în domeniul sportului, inclusiv măsuri 
de stimulare - urmată de un program UE de 
finanţare destinat sportului; solicită 
continuarea şi dezvoltarea completă a 
proiectelor-pilot propuse de această 
comisie, în special a proiectului privind 
mobilitatea artiştilor propus anul trecut; 
sprijină continuarea, în cadrul titlului 4, a 
acţiunii pregătitoare MEDIA 
INTERNATIONAL, care lărgeşte, în mod 
pozitiv, la nivel internaţional, domeniul de 
acţiune al politicii UE în domeniul media;

2. sprijină, în primul rând, elaborarea unei 
noi acţiuni pregătitoare în domeniul 
sportului, cu un buget anual de 1,5 
milioane euro, în cadrul titlului 3b - dat 
fiind că articolul 149 din Tratatul de la 
Lisabona adaugă o nouă competenţă pentru 
UE în domeniul sportului, inclusiv măsuri 
de stimulare - urmată de un program UE de 
finanţare destinat sportului; solicită 
continuarea şi dezvoltarea completă a 
proiectelor-pilot propuse de această 
comisie, în special a proiectului privind 
mobilitatea artiştilor propus anul trecut şi a 
propunerii de finanţare a programului 
Sporturile speciale olimpice unite, 
sprijinită în mod constant de această 
comisie; sprijină continuarea, în cadrul 
titlului 4, a acţiunii pregătitoare MEDIA 
INTERNATIONAL, care lărgeşte, în mod 
pozitiv, la nivel internaţional, domeniul de 
acţiune al politicii UE în domeniul media;

Or. en

Amendamentul 5
Katerina Batzeli

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recomandă redactarea şi punerea în 
practică a unui program-pilot pentru 
mobilitatea profesorilor asemănător 
programului pentru mobilitatea artiştilor, 
care să aibă drept obiectiv fundamental 
încurajarea formării profesionale la nivel 
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european şi ameliorarea competenţelor 
multilingvistice ale cadrelor didactice, 
pregătind, în acelaşi timp, terenul pentru 
iniţierea unui program multianual de 
mobilitate a profesorilor în cadrul UE 
asemănător programului Erasmus;

Or. el

Amendamentul 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că, ţinând cont de interesul 
mare arătat de persoanele fizice şi de 
organizaţii faţă de Anul European al 
Dialogului Intercultural şi de succesul 
său deosebit de până acum, este necesar 
să se utilizeze  rezultatele obţinute, iar 
dialogul intercultural să fie menţinut, pe 
baze instituţionale, şi după 2008; prin 
urmare, sprijină includerea altor  
iniţiative privind dialogul intercultural în 
programul cultural pentru perioada 2007-
2013 şi integrarea unor astfel de măsuri, 
în mod transversal, în programele 
comunitare de dezvoltare socială şi de 
mediu; 

Or. el

Amendamentul 7
Katerina Batzeli

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. constată succesul şi rezultatele 
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remarcabile obţinute de actualul program 
regional Euromed Audiovizual II şi de
predecesorul acestuia, Euromed 
Audiovizual I; în acest scop, consideră că 
este necesară asigurarea unor fonduri 
suficiente pentru a permite programului 
Euromed Audiovizual să continue, fie în 
cadrul măsurilor existente pentru 
perioada 2007-2013, fie în cadrul unor 
măsuri noi;

Or. el

Amendamentul 8
Marielle De Sarnez

Proiectul de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanţa punerii la 
dispoziţie a resurselor bugetare necesare 
tuturor măsurilor care să permită 
promovarea şi introducerea unor 
programe de educaţie în domeniul mass-
media şi al noilor tehnologii;

Or. fr

Amendamentul 9
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. aşteaptă, pentru analiză atentă şi sugestii, 
proiectul de buget pe 2009 şi insistă asupra 
posibilităţii de a prezenta, în cursul 
procedurii bugetare, proiecte-pilot 
suplimentare şi acţiuni pregătitoare 
considerate necesare.

3. aşteaptă, pentru analiză atentă şi sugestii, 
proiectul de buget pe 2009 şi insistă asupra 
posibilităţii de a prezenta, în cursul 
procedurii bugetare, proiecte-pilot 
suplimentare, în special proiecte-pilot de 
promovare şi sprijinire a studiului 
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limbilor străine europene, precum şi 
acţiuni pregătitoare considerate necesare. 

Or. pl

Amendamentul 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea identificării de 
resurse care să promoveze 
multilingvismul ca măsură esenţială 
menită să dezvolte bunăstarea culturală a 
Comunităţilor Europene, un accent 
deosebit punându-se pe ameliorarea 
situaţiei limbilor aparţinând grupului 
slav, fino-ugric şi scandinav care sunt 
utilizate de un număr considerabil de 
locuitori ai Uniunii Europene;  

Or. pl

Amendamentul 11
Ljudmila Novak

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sprijină finanţarea itinerariilor 
europene de pelerinaj, care sunt o parte a 
patrimoniului cultural european şi un 
spaţiu al dialogului intercultural, 
contribuind atât la ameliorarea sănătăţii 
fizice, cât şi la îmbogăţirea spirituală;

Or. sl
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Amendamentul 12
Luis Herrero-Tejedor

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reaminteşte Comisiei că, în repetate 
ocazii, Parlamentul a îndemnat-o să 
introducă mecanisme de garantare a 
transparenţei şi de supervizare a  
măsurilor puse în aplicare, ca parte a 
politicii europene de informare şi 
comunicare; 

Or. es

Amendamentul 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea identificării de 
resurse pentru protejarea şi dezvoltarea 
culturii tradiţionale, protejarea şi 
documentarea privind competenţele şi 
meseriile pe cale de dispariţie şi destinate 
unui program la nivel european pentru 
protejarea monumentelor culturale;

Or. pl

Amendamentul 14
Luis Herrero-Tejedor

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea participării 
tuturor instituţiilor la iniţierea unor 
campanii de informare desfăşurate în 
numele Uniunii Europene;

Or. es
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