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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta názor Komisie vyjadrený v politickej stratégii na rok 2009, podľa ktorého by 
stredom záujmu EÚ mali byť jej občania, a preto vyzdvihuje význam finančných 
prostriedkov EÚ pre oblasť celoživotného vzdelávania a občianstva, pretože tieto 
programy priamo podporujú občianske činnosti; trvá na tom, aby sa v porovnaní 
s prostriedkami plánovanými v najnovších odhadoch ešte pred európskymi voľbami 
v roku 2009 zvýšili výdavky na programy Európa pre občanov a Mládež v akcii, ktoré 
sa medzi občanmi tešia širokej podpore, ako to vyplýva z vysokých mier plnenia;

2. podporuje v prvom rade vytvorenie novej prípravnej akcie v oblasti športu s ročným 
rozpočtom vo výške 1,5 milióna EUR v okruhu 3b, keďže článok 149 Lisabonskej 
zmluvy pridáva EÚ novú právomoc v oblasti športu, vrátane opatrení EÚ 
a nadväzujúceho programu EÚ pre financovanie športu; požaduje, aby sa pokračovalo 
v pilotných projektoch, ktoré navrhol tento výbor, najmä v projekte mobility umelcov, 
navrhnutom minulý rok, a aby sa tieto projekty plne rozvinuli; podporuje pokračujúce 
plnenie prípravnej akcie MEDIA INTERNATIONAL v okruhu 4, ktorá pozitívnym 
spôsobom rozširuje rozsah pôsobnosti mediálnej politiky EÚ na medzinárodnom poli;

3. očakáva návrh rozpočtu na rok 2009, aby ho podrobil dôkladnej analýze a vyslovil 
k nemu návrhy, a trvá na možnosti predložiť v priebehu rozpočtového postupu 
dodatočné pilotné projekty a prípravné akcie, ktoré sa považujú za potrebné.
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