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Изменение 1
Paul Nuttall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че европейските 
програми за образование внасят ясна 
и доказана европейска добавена 
стойност и са изключително важни 
за успеха на стратегията „Европа 
2020“; изразява съжаление, че 
проектобюджетът на Комисията не 
предлага никакво допълнително 
финансиране за образование и 
обучение, извън финансовото 
планиране; призовава за значително 
увеличение на бюджетните кредити 
за програмата за учене през целия 
живот в бюджета за 2012 г. и за 
удвояване на средствата за 
образование в следващата МФР;

заличава се

Or. en

Изменение 2
Marek Henryk Migalski

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че европейските 
програми за образование внасят ясна и 
доказана европейска добавена стойност 
и са изключително важни за успеха на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
съжаление, че проектобюджетът на 
Комисията не предлага никакво 
допълнително финансиране за 

1. подчертава, че европейските 
програми за образование внасят ясна и 
доказана добавена стойност, както в 
държавите-членки на Европейския 
съюз, така и в страните, попадащи в 
обхвата на Европейската политика 
на съседство и са изключително важни 
за успеха на стратегията „Европа 2020“;
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образование и обучение, извън 
финансовото планиране; призовава за 
значително увеличение на бюджетните 
кредити за програмата за учене през 
целия живот в бюджета за 2012 г. и за 
удвояване на средствата за образование 
в следващата МФР;

изразява съжаление, че 
проектобюджетът на Комисията не 
предлага никакво допълнително 
финансиране за образование и обучение, 
извън финансовото планиране;
призовава за значително увеличение на 
бюджетните кредити за програмата за 
учене през целия живот в бюджета за 
2012 г. и за удвояване на средствата за 
образование в следващата МФР;

Or. pl

Изменение 3
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че европейските 
програми за образование внасят ясна и 
доказана европейска добавена стойност 
и са изключително важни за успеха на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
съжаление, че проектобюджетът на 
Комисията не предлага никакво 
допълнително финансиране за 
образование и обучение, извън 
финансовото планиране; призовава за 
значително увеличение на бюджетните 
кредити за програмата за учене през 
целия живот в бюджета за 2012 г. и за 
удвояване на средствата за образование 
в следващата МФР;

1. подчертава, че европейските 
програми за образование внасят ясна и 
доказана европейска добавена стойност 
и са изключително важни за успеха на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
съжаление, че проектобюджетът на 
Комисията не предлага никакво 
допълнително финансиране за 
образование и обучение, извън 
финансовото планиране; изразява 
съжаление за пристрастието в полза 
на природните науки за сметка на 
хуманитарните при изпълнението на 
европейските образователни 
програми; призовава за по-голям 
акцент върху хуманитарните науки в 
образователните програми, които ще 
бъдат предложени за следващата 
многогодишна финансова рамка; 
призовава за значително увеличение на 
бюджетните кредити за програмата за 
учене през целия живот в бюджета за 
2012 г. и за удвояване на средствата за 
образование в следващата МФР;
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Or. en

Изменение 4
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че европейските 
програми за образование внасят ясна и 
доказана европейска добавена стойност 
и са изключително важни за успеха на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
съжаление, че проектобюджетът на 
Комисията не предлага никакво 
допълнително финансиране за 
образование и обучение, извън 
финансовото планиране; призовава за 
значително увеличение на бюджетните 
кредити за програмата за учене през 
целия живот в бюджета за 2012 г. и за 
удвояване на средствата за образование 
в следващата МФР;

1. подчертава, че европейските 
програми за образование внасят ясна и 
доказана европейска добавена стойност, 
увеличават мобилността и са 
изключително важни за успеха на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
съжаление, че проектобюджетът на 
Комисията не предлага никакво 
допълнително финансиране за 
образование и обучение, извън 
финансовото планиране; призовава за 
значително увеличение на бюджетните 
кредити за програмата за учене през 
целия живот в бюджета за 2012 г. и за 
удвояване на средствата за образование 
в следващата МФР;

Or. el

Изменение 5
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква значението на 
политиките в областта на 
културата, особено обществените 
политики, за образованието и
обучението, както и за всеобщия 
достъп до култура, и счита, че 
такива политики никога не бива да се 
жертват в името на бюджетната 
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дисциплина, особено с оглед на 
сравнително незначителната им 
тежест в бюджетно отношение;

Or. fr

Изменение 6
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява съжаление относно 
стремежа на Съвета да намали 
бюджетните кредити за поети 
задължения за 2012 г. по отношение 
на програмата за култура; счита за 
важно в тези трудни в икономическо 
отношения времена да не 
пренебрегваме ролята на културата в 
по-нататъшното утвърждаване на 
европейската идентичност и 
обогатяване на нашите общества;
съответно призовава ако не за 
увеличение, то поне за запазване на 
равнището на финансиране и 
инвестиране в културата; 

Or. en

Изменение 7
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че член 165 от ДФЕС дава 
на ЕС нови правомощия в областта на 
спорта; подчертава стойността на спорта 
за обществото, не само по отношение на 

2. припомня, че член 165 от ДФЕС дава 
на ЕС нови правомощия в областта на 
спорта; подчертава стойността на спорта 
за обществото, не само по отношение на 
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ползите за здравето и социалното 
включване, но също така и по 
отношение на икономическия растеж и 
създаването на работни места; поради 
тази причина призовава за 
осигуряването на достатъчно 
финансиране за подготовката и 
изготвянето на амбициозна програма на 
ЕС за спорта;

ползите за здравето, социалното 
включване и утвърждаването на 
ценности като солидарност,
екипност и стремеж към върхови 
постижения, ценности защитавани 
от и олицетворяващи европейския 
проект, но също така и по отношение 
на икономическия растеж и създаването 
на работни места; поради тази причина 
призовава за осигуряването на 
достатъчно финансиране за 
подготовката и изготвянето на 
амбициозна програма на ЕС за спорта;

Or. es

Изменение 8
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че член 165 от ДФЕС дава 
на ЕС нови правомощия в областта на 
спорта; подчертава стойността на спорта 
за обществото, не само по отношение на 
ползите за здравето и социалното 
включване, но също така и по 
отношение на икономическия растеж и 
създаването на работни места; поради 
тази причина призовава за 
осигуряването на достатъчно 
финансиране за подготовката и 
изготвянето на амбициозна програма на 
ЕС за спорта;

2. припомня, че член 165 от ДФЕС дава 
на ЕС нови правомощия в областта на 
спорта; подчертава стойността на спорта 
за обществото, не само по отношение на 
ползите за здравето, конкуренцията и 
социалното включване, но също така и 
по отношение на икономическия растеж 
и създаването на работни места; поради 
тази причина призовава за 
осигуряването на достатъчно 
финансиране за подготовката и 
изготвянето на амбициозна програма на 
ЕС за спорта;  

Or. el

Изменение 9
Paul Nuttall
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че журналистите и 
медиите играят водеща роля в 
създаването на европейската 
публична сфера, което дава 
възможност на гражданите да 
участват в европейската интеграция; 
поради тази причина изразява 
загриженост по повод факта, че 
Комисията е отхвърлила 
инициативата на Европейския 
парламент за трансгранична 
разследваща журналистика и се е 
отказала от собствената си 
стратегия за общоевропейски 
медийни мрежи посредством 
прекратяването на своята 
инициатива за общоевропейска 
телевизионна мрежа; настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
предвидената телевизионна мрежа 
във възможно най-кратък срок и да 
представи цялостна стратегия за 
комуникация с цел осигуряване на по-
голяма легитимност за ЕС и 
укрепване на европейската публична 
сфера;

заличава се

Or. en

Изменение 10
Marek Henryk Migalski

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че журналистите и 
медиите играят водеща роля в 
създаването на европейската публична 
сфера, което дава възможност на 

3. подчертава, че журналистите и 
медиите играят водеща роля в 
създаването на европейската публична 
сфера, което дава възможност на 
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гражданите да участват в европейската 
интеграция; поради тази причина 
изразява загриженост по повод факта, че 
Комисията е отхвърлила инициативата 
на Европейския парламент за 
трансгранична разследваща 
журналистика и се е отказала от 
собствената си стратегия за 
общоевропейски медийни мрежи 
посредством прекратяването на своята 
инициатива за общоевропейска 
телевизионна мрежа; настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
предвидената телевизионна мрежа 
във възможно най-кратък срок и да 
представи цялостна стратегия за 
комуникация с цел осигуряване на по-
голяма легитимност за ЕС и 
укрепване на европейската публична 
сфера;

гражданите да участват в европейската 
интеграция; поради тази причина 
изразява загриженост по повод факта, че 
Комисията е отхвърлила инициативата 
на Европейския парламент за 
трансгранична разследваща 
журналистика и се е отказала от 
собствената си стратегия за 
общоевропейски медийни мрежи 
посредством прекратяването на своята 
инициатива за общоевропейска 
телевизионна мрежа;

Or. pl

Изменение 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че журналистите и 
медиите играят водеща роля в 
създаването на европейската публична 
сфера, което дава възможност на 
гражданите да участват в европейската 
интеграция; поради тази причина 
изразява загриженост по повод факта, че 
Комисията е отхвърлила 
инициативата на Европейския 
парламент за трансгранична 
разследваща журналистика и се е 
отказала от собствената си стратегия за 
общоевропейски медийни мрежи 
посредством прекратяването на своята 
инициатива за общоевропейска 

3. подчертава, че журналистите и 
медиите играят водеща роля в 
създаването на европейската публична 
сфера, което дава възможност на 
гражданите да участват в европейската 
интеграция; подчертава значението на 
една цялостна комуникационна 
стратегия на ЕС за осигуряването на 
по-голяма легитимност на ЕС и 
засилване на европейското 
гражданство;  поради тази причина 
изразява загриженост по повод факта, че 
Комисията се е отказала от собствената 
си стратегия за общоевропейски 
медийни мрежи посредством 
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телевизионна мрежа; настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
предвидената телевизионна мрежа във 
възможно най-кратък срок и да 
представи цялостна стратегия за 
комуникация с цел осигуряване на по-
голяма легитимност за ЕС и укрепване 
на европейската публична сфера;

прекратяването на своята инициатива за 
общоевропейска телевизионна мрежа; 
настоятелно призовава Комисията да 
създаде предвидената телевизионна 
мрежа във възможно най-кратък срок и 
да представи цялостна стратегия за 
комуникация с цел осигуряване на по-
голяма легитимност за ЕС и укрепване 
на европейската публична сфера; и 
отправя настоятелно искане към 
Комисията да преразгледа 
действителното функциониране на 
инициативата на Европейския 
парламент за трансгранична 
разследваща журналистика, с цел 
запазване на независимото и 
безпристрастното й изпълнение и да 
разясни позицията си относно 
бъдещите перспективи на 
стратегията за общоевропейски 
медийни мрежи;

Or. en

Изменение 12
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. противопоставя се на предложените 
съкращения на финансирането за 
европейските училища, които биха 
могли да породят дискриминация сред 
учениците въз основа на езиков 
произход или увреждане, което е в 
нарушение на Хартата на основните 
права на Европейския съюз;

4. противопоставя се на предложените 
съкращения на финансирането за 
европейските училища, които биха 
могли да се отразят на качеството на 
преподаването, обучението на 
учителите и съотношението между 
учители и ученици, да не говорим за 
пораждането на  дискриминация сред 
учениците въз основа на езиков 
произход или увреждане, което е в 
нарушение на Хартата на основните 
права на Европейския съюз;
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Or. es

Изменение 13
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, особено с оглед на 
демографските промени в държавите-
членки и постигането на 
амбициозните цели на стратегията 
„Европа 2020“, че следва да се 
инвестира в благоденствието, 
образованието, интеграцията на 
пазара на труда, предприемачеството 
и активната гражданска позиция на 
младите хора и следователно 
подчертава значението на 
подходящото финансиране на 
програми, насърчаващи програми за 
мобилност и сътрудничество в 
областта на политиката по 
отношение на младите хора, като 
„Младежта в действие“, „Еразмус“ и
„Хора“;

Or. lt

Изменение 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава жизненоважния 
принос на програма МЕДИА за 
европейския аудиовизуален сектор и 
нейните културни, образователни и 
социални ползи; призовава 
следователно за увеличаване на 
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финансирането в подкрепа на този 
бързо растящ сектор;

Or. en


