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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Επιδοκιμάζει την άποψη της Επιτροπής, όπως αυτή εκφράζεται στην Ετήσια Στρατηγική 
Πολιτικής 2009, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος της ΕΕ και ως εκ τούτου τονίζει τη σπουδαιότητα της κοινοτικής 
χρηματοδότησης στον τομέα της δια βίου μάθησης και ιδιότητας του πολίτη καθώς αυτά 
τα προγράμματα στηρίζουν άμεσα τις δραστηριότητες πολιτών· επιμένει πως, πριν από τις 
ευρωεκλογές του 2009, πρέπει να αυξηθούν περισσότερο οι δαπάνες για τα προγράμματα 
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και «Νεολαία σε δράση» - τα οποία απολαύουν ευρείας 
στήριξης μεταξύ των πολιτών, όπως καταδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά εκτέλεσής 
τους - σε σύγκριση με το τι έχει προβλεφθεί στις πιο πρόσφατες προβλέψεις·

2. Υποστηρίζει πρώτον την πρόβλεψη μια νέας προπαρασκευαστικής δράσης στον τομέα 
του αθλητισμού με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ υπό την Κατηγορία 3 Β-
δεδομένου ότι το άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας προσθέτει νέες κοινοτικές 
αρμοδιότητες στον τομέα του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την παροχή 
κινήτρων - η οποία θα συνοδευθεί από ένα κοινοτικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον 
αθλητισμό· ζητεί να συνεχισθούν και να αναπτυχθούν πλήρως τα πρότυπα σχέδια που 
πρότεινε η παρούσα επιτροπή, ειδικότερα το σχέδιο για την καλλιτεχνική κινητικότητα 
που προτάθηκε πέρυσι· υποστηρίζει τη συνέχιση, υπό την Κατηγορία 4, της 
προπαρασκευαστικής δράσης του MEDIA INTERNATIONAL που διευρύνει διεθνώς το 
πεδίο της κοινοτικής πολιτικής της για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με θετικό τρόπο·

3. Αναμένει το σχέδιο προϋπολογισμού 2009 για το αναλύσει προσεκτικά και να υποβάλει 
προτάσεις, επιμένει δε ότι είναι δυνατόν να προστεθούν κατά τη διάρκεια της 
δημοσιονομικής διαδικασίας και άλλα πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις 
που κρίνονται αναγκαία.


