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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottságnak a 2009-es éves politikai stratégiában kifejtett azon nézetét, 
hogy az EU-nak továbbra is a polgárokat kell tevékenysége középppontjába állítania, 
ezért kiemeli az egész életen át tartó tanulás és az uniós polgárság területén nyújtott 
közösségi finanszírozás fontosságát, mivel ezek a programok közvetlenül támogatják a 
polgárok tevékenységeit; ragaszkodik ahhoz, hogy a 2009. évi európai parlamenti 
választások előtt növeljék az „Európa a polgárokért” és a „Cselekvő ifjúság” 
programokra fordított kiadásokat, mert ezek széles körű támogatást élveznek a 
polgárok körében, ahogy azt a legutóbbi előrejelzésekben tervezetthez képest magas 
végrehajtási arányok mutatják; 

2. először is támogatja egy sporttal kapcsolatos új előkészítő intézkedés elfogadását 1,5 
millió eurós éves költségvetéssel a 3b. fejezet alatt, hiszen a Lisszaboni Szerződés 
149. cikke az Unió hatáskörét kiterjeszti a sport területére, beleértve az ösztönző 
intézkedéseket is, amelyet egy EU által finanszírozott sportprogramnak kell követnie; 
kéri a Kulturális és Oktatási Bizottság által javasolt kísérleti projektek, különösen az 
elmúlt évben a művészek mobilitásával kapcsolatban javasolt projekt folytatását és 
teljes körű végrehajtását; támogatja a 4. fejezetben lévő MEDIA INTERNATIONAL 
előkészítő intézkedés folytatását, amely nemzetközi szinten pozitív irányba kiterjeszti 
az EU médiapolitikájának alkalmazási körét;

3. gondos elemzés és javaslatok előterjesztése céljából várja a 2009-es költségvetési 
tervezetet, és ragaszkodik ahhoz a lehetőséghez, hogy a költségvetési eljárás során 
további, szükségesnek tartott kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket 
terjeszthessen elő.
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