
PA\718516CS.doc PE404.769v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro kulturu a vzdělávání

2008/2025(BUD)

21.4.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro kulturu a vzdělávání

pro Rozpočtový výbor

k rozpočtu na rok 2009: první poznámky k mandátu pro dohodovací řízení o 
PNR na rok 2009 
(2008/2025(BUD))

Navrhovatelka: Helga Trüpel



PE404.769v01-00 2/3 PA\718516CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\718516CS.doc 3/3 PE404.769v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá názor Komise, vyjádřený v roční politické strategii na rok 2009, že by se EU  
měla i nadále zaměřovat především na občany, a proto zdůrazňuje význam 
financování z prostředků EU v oblasti celoživotního vzdělávání a aktivního občanství, 
neboť tyto programy přímo podporují činnosti občanů; trvá na tom, že před 
evropskými volbami v roce 2009 je nutno navýšit prostředky na výdaje v rámci 
programů „Evropa pro občany“ a „Mládež v akci“, kterým se ze strany občanů 
dostává značné podpory, jak prokázaly vysoké míry plnění, a to oproti částkám 
plánovaným v nejnovějších odhadech; 

2. podporuje především vytvoření nové přípravné akce na poli sportu s ročním 
rozpočtem ve výši 1,5 milionu EUR v okruhu 3b – vzhledem k tomu, že článek 149 
Lisabonské smlouvy dává EU nové pravomoci v oblasti sportu, včetně pobídkových 
opatření – na něž naváže program na podporu sportu financovaný z prostředků EU; 
požaduje, aby se pokračovalo v práci na pilotních projektech navržených Výborem pro 
kulturu a vzdělávání a v jejich plném rozvíjení, a to především pokud jde o projekt z 
minulého roku, který je zaměřen na mobilitu umělců; vyjadřuje podporu dalšímu 
provádění (v rámci okruhu 4) přípravné akce MEDIA International, která pozitivně 
v mezinárodním měřítku rozšiřuje působnost mediální politiky EU; 

3. očekává návrh rozpočtu na rok 2009, aby jej mohl podrobně analyzovat a předložit 
k němu návrhy, a trvá na tom, že musí existovat možnost navrhovat v průběhu 
rozpočtového procesu další pilotní projekty a přípravné akce, jež budou pokládány za 
nezbytné. 
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