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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства мнението на Комисията, изразено в годишната политическа 
стратегия за 2009 г., че Европейският съюз следва да продължи да поставя 
гражданите в центъра на своите интереси и в тази връзка подчертава значението 
на средствата, отпуснати от ЕС в областта на обучението през целия живот и 
гражданството, тъй като тези програми подкрепят пряко дейностите на 
гражданите; настоява за по-голямо увеличение, в сравнение с предвиденото в 
последните прогнози, на разходите за програмите "Европа за гражданите" и 
"Младежта в действие" - които се радват на широка подкрепа сред гражданите, 
както е видно от високите нива на изпълнение - преди изборите за Европейски 
парламент през 2009 г.; 

2. подкрепя създаването, на първо място, на ново подготвително действие в 
областта на спорта с годишен бюджет в размер на 1,5 милиона евро в рамките на 
функция 3б - като се има предвид, че Договорът от Лисабон дава на ЕС нови 
компетенции в областта на спорта, включително мерки за насърчаване -
последвано от програма на ЕС за финансово подпомагане на спорта;   настоява 
за продължаването и пълното разгръщане на пилотните проекти, предложени от 
тази комисия, особено проекта за мобилност на хората на изкуството, предложен 
миналата година; подкрепя продължаването, в рамките на функция 4, на 
подготвителното действие за MEDIA INTERNATIONAL, което разширява по 
положителен начин обхвата на медийната политика на ЕС в международен план; 

3. очаква проектобюджета за 2009 г. за внимателен анализ и предложения и 
настоява за възможността да представи по време на бюджетната процедура 
допълнителни пилотни проекти и подготвителни действия, които счита за 
необходими. 
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