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Predlog spremembe 1
Ljudmila Novak

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. odobrava stališče Komisije iz strategije 
politik za leto 2009, da morajo biti 
državljani prva skrb EU, zato poudarja 
pomen financiranja EU na področju 
vseživljenjskega učenja in državljanstva, 
saj ti programi neposredno podpirajo 
dejavnosti državljanov; vztraja, da je treba 
pred evropskimi volitvami, ki bodo leta 
2009, za programa „Evropa za državljane“ 
in „Mladi v akciji“, ki glede na visoko 
stopnjo izvrševanja uživata široko podporo 
državljanov, nameniti večje odhodke, kot 
je predvideno v zadnjih napovedih;

1. odobrava stališče Komisije iz strategije 
politik za leto 2009, da morajo biti 
državljani prva skrb EU, zato poudarja 
pomen financiranja EU na področju 
vseživljenjskega učenja in državljanstva, 
saj ti programi neposredno podpirajo 
dejavnosti državljanov; vztraja, da je treba 
pred evropskimi volitvami, ki bodo leta 
2009, za programa „Evropa za državljane“ 
in „Mladi v akciji“, ki glede na visoko 
stopnjo izvrševanja uživata široko podporo 
državljanov, nameniti večje odhodke, kot 
je predvideno v zadnjih napovedih; 
predlaga, da se iz teh dveh programov 
omogoči tudi financiranje evropskih 
družinskih počitnic, ki podpirajo 
medkulturni dialog, izboljšujejo znanje 
jezikov in omogočajo povezovanje družin 
na evropski ravni;

Or. sl

Predlog spremembe 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. vztraja, da se – glede na evropske 
volitve in pomen primernega informiranja 
v medijih – dovolj pozornosti posveti 
informacijski politiki nasploh, še posebej 
pa evropskemu raziskovalnemu 
novinarstvu, in sicer z ustanovitvijo 
evropskega sklada za novinarstvo, iz 
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katerega bodo pomoč prejemale manjše 
skupine novinarjev iz različnih držav 
članic, ki bodo raziskovale evropska 
vprašanja v posameznih državah članicah, 
kjer bodo njihovi prispevki tudi objavljeni; 

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira uvedbo novega pripravljalnega 
ukrepa na področju športa z letnim 
proračunom 1,5 milijona EUR v razdelku 
3b – glede na to, da člen 149 lizbonske 
pogodbe EU podeljuje pristojnosti na 
področju športa, vključno s 
spodbujevalnimi ukrepi – nato pa še 
uvedbo programa EU za financiranje 
športa; zahteva nadaljevanje in poln razvoj 
pilotnih projektov, ki jih je predlagal ta 
odbor, zlasti projekta za mobilnost 
umetnikov, predlaganega lani; podpira 
nadaljevanje pripravljalnega ukrepa 
MEDIA INTERNATIONAL v razdelku 4, 
saj je ugoden za mednarodni vpliv 
medijske politike EU;

2. podpira uvedbo novega pripravljalnega 
ukrepa na področju športa z letnim 
proračunom 5 milijonov EUR v razdelku 
3b – glede na to, da člen 149 lizbonske 
pogodbe EU podeljuje pristojnosti na 
področju športa, vključno s 
spodbujevalnimi ukrepi – nato pa še 
uvedbo programa EU za financiranje 
športa; zahteva nadaljevanje in poln razvoj 
pilotnih projektov, ki jih je predlagal ta 
odbor, zlasti projekta za mobilnost 
umetnikov, predlaganega lani; podpira 
nadaljevanje pripravljalnega ukrepa 
MEDIA INTERNATIONAL v razdelku 4, 
saj je ugoden za mednarodni vpliv 
medijske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Christopher Heaton-Harris

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira uvedbo novega pripravljalnega 
ukrepa na področju športa z letnim 
proračunom 1,5 milijona EUR v razdelku 
3b – glede na to, da člen 149 lizbonske 
pogodbe EU podeljuje pristojnosti na 
področju športa, vključno s 
spodbujevalnimi ukrepi – nato pa še 
uvedbo programa EU za financiranje 
športa; zahteva nadaljevanje in poln razvoj 
pilotnih projektov, ki jih je predlagal ta 
odbor, zlasti projekta za mobilnost 
umetnikov, predlaganega lani; podpira 
nadaljevanje pripravljalnega ukrepa 
MEDIA INTERNATIONAL v razdelku 4, 
saj je ugoden za mednarodni vpliv 
medijske politike EU;

2. podpira uvedbo novega pripravljalnega 
ukrepa na področju športa z letnim 
proračunom 1,5 milijona EUR v razdelku 
3b – glede na to, da člen 149 lizbonske 
pogodbe EU podeljuje pristojnosti na 
področju športa, vključno s 
spodbujevalnimi ukrepi – nato pa še 
uvedbo programa EU za financiranje 
športa; zahteva nadaljevanje in poln razvoj 
pilotnih projektov, ki jih je predlagal ta 
odbor, zlasti projekta za mobilnost 
umetnikov, predlaganega lani, in predloga 
za financiranje skupnega športnega 
programa za paraolimpijske igre, ki ga ta 
odbor od nekdaj podpira; podpira 
nadaljevanje pripravljalnega ukrepa 
MEDIA INTERNATIONAL v razdelku 4, 
saj je ugoden za mednarodni vpliv 
medijske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 5
Katerina Batzeli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. se zavzema za pripravo in izvajanje 
pilotnega programa za mobilnost učiteljev 
po zgledu programa za mobilnost 
umetnikov, katerega osnovni cilj bi bilo
spodbujanje poklicnega usposabljanja na 
evropski ravni in izboljšanje večjezičnih 
veščin učiteljev, hkrati pa bi bil priprava 
na večletni program za mobilnost učiteljev 
znotraj EU po zgledu programa Erasmus;

Or. el
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Predlog spremembe 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da je treba glede na izjemno 
zanimanje posameznikov in organizacij za 
evropsko leto medkulturnega dialoga ter 
njegov precejšnji uspeh dosežene rezultate 
izkoristiti in medkulturni dialog na 
institucionalni osnovi ohranjati tudi po 
letu 2008; zato podpira vključitev 
nadaljnjih pobud za medkulturni dialog v 
kulturni program za obdobje 2007–2013 
ter vključitev tovrstnih ukrepov v vse 
programe Skupnosti za socialni in 
okoljski razvoj;

Or. el

Predlog spremembe 7
Katerina Batzeli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. je seznanjen z uspehom in izjemnimi 
rezultati sedanjega regijskega 
avdiovizualnega programa Euromed II in 
njegovega predhodnika Euromed I; glede 
na to meni, da je treba zagotoviti dovolj 
sredstev za nadaljevanje avdiovizualnega 
programa Euromed v okviru obstoječih 
ukrepov za obdobje 2007–2013 ali novih 
ukrepov;

Or. el
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Predlog spremembe 8
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poudarja, da je zelo pomembno 
zagotoviti potrebna proračunska sredstva 
za vse ukrepe, namenjene pospeševanju in 
uvedbi izobraževalnih programov v zvezi z 
mediji in novimi tehnologijami;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Grażyna Staniszewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pričakuje predlog proračuna za leto 
2009, ki ga bo pozorno analiziral in 
predlagal dopolnitve, ter vztraja, da mu je 
treba v proračunskem postopku omogočiti 
predstavitev dodatnih pilotnih projektov in 
pripravljalnih ukrepov, ki se bodo zdeli 
potrebni;

3. pričakuje predlog proračuna za leto 
2009, ki ga bo pozorno analiziral in 
predlagal dopolnitve, ter vztraja, da mu je 
treba v proračunskem postopku omogočiti 
predstavitev dodatnih pilotnih projektov, 
zlasti za spodbujanje in podporo študija 
evropskih tujih jezikov, in pripravljalnih 
ukrepov, ki se bodo zdeli potrebni; 

Or. pl

Predlog spremembe 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba poiskati sredstva 
za spodbujanje večjezičnosti kot nujnega 
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ukrepa, ki bo povečal kulturno bogastvo 
Evropskih skupnosti, s posebnim 
poudarkom na izboljšanju položaja 
slovanskih, ugrofinskih in skandinavskih 
jezikov, ki jih uporablja precejšnje število 
prebivalcev Evropske unije;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Ljudmila Novak

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. podpira financiranje evropskih 
romarskih poti, ki so kulturna dediščina 
Evrope in prostor medkulturnega dialoga 
ter pripomorejo tako k boljšemu 
telesnemu zdravju kot tudi k duhovni 
obogatitvi;

Or. sl

Predlog spremembe 12
Luis Herrero-Tejedor

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja Komisijo, da jo je Parlament 
že večkrat pozval, naj uvede mehanizme 
za zagotavljanje preglednosti in 
nadziranje ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
informacijske in komunikacijske politike 
EU;

Or. es
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Predlog spremembe 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba poiskati sredstva 
za zaščito in razvoj tradicionalne kulture, 
zaščito in dokumentacijo izginjajočih 
veščin in poklicev ter vseevropski program 
za zaščito kulturnih spomenikov;

Or. pl

Predlog spremembe 14
Luis Herrero-Tejedor

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi morale vse institucije 
sodelovati pri snovanju informacijskih 
akcij, ki se izvajajo v imenu Evropske 
unije;

Or. es
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