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Pozměňovací návrh 1
Paul Nuttall

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že evropské vzdělávací 
programy přinášejí jednoznačnou a 
prokázanou evropskou přidanou hodnotu 
a jsou nezbytným předpokladem 
úspěšného provádění strategie Evropa 
2020; vyjadřuje politování nad tím, že v 
návrhu rozpočtu Komise nejsou navrženy 
žádné další finanční prostředky na 
vzdělávání a odborné vzdělávání nad 
rámec finančního plánu; vyzývá k 
výraznému navýšení prostředků na 
program celoživotního učení v rozpočtu 
na rok 2012 a ke zdvojnásobení 
finančních prostředků vyčleněných na 
vzdělávání v příštím VFR;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marek Henryk Migalski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že evropské vzdělávací 
programy přinášejí jednoznačnou a 
prokázanou evropskou přidanou hodnotu a 
jsou nezbytným předpokladem úspěšného 
provádění strategie Evropa 2020; vyjadřuje 
politování nad tím, že v návrhu rozpočtu 
Komise nejsou navrženy žádné další 
finanční prostředky na vzdělávání a 
odborné vzdělávání nad rámec finančního 
plánu; vyzývá k výraznému navýšení 
prostředků na program celoživotního učení 

1. zdůrazňuje, že evropské vzdělávací 
programy přinášejí jednoznačnou a 
prokázanou přidanou hodnotu jak 
v členských státech Evropské unie tak 
v zemích, na něž se vztahuje evropská 
politika sousedství EU, a jsou nezbytným 
předpokladem úspěšného provádění 
strategie Evropa 2020 vyjadřuje politování 
nad tím, že v návrhu rozpočtu Komise 
nejsou navrženy žádné další finanční 
prostředky na vzdělávání a odborné 
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v rozpočtu na rok 2012 a ke zdvojnásobení 
finančních prostředků vyčleněných na 
vzdělávání v příštím VFR;

vzdělávání nad rámec finančního plánu; 
vyzývá k výraznému navýšení prostředků 
na program celoživotního učení v rozpočtu 
na rok 2012 a ke zdvojnásobení finančních 
prostředků vyčleněných na vzdělávání v 
příštím VFR;

Or. pl

Pozměňovací návrh 3
Chrysoula Paliadeli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že evropské vzdělávací 
programy přinášejí jednoznačnou a 
prokázanou evropskou přidanou hodnotu a 
jsou nezbytným předpokladem úspěšného 
provádění strategie Evropa 2020; vyjadřuje 
politování nad tím, že v návrhu rozpočtu 
Komise nejsou navrženy žádné další 
finanční prostředky na vzdělávání a 
odborné vzdělávání nad rámec finančního 
plánu; vyzývá k výraznému navýšení 
prostředků na program celoživotního učení 
v rozpočtu na rok 2012 a ke zdvojnásobení 
finančních prostředků vyčleněných na 
vzdělávání v příštím VFR;

1. zdůrazňuje, že evropské vzdělávací 
programy přinášejí jednoznačnou a 
prokázanou evropskou přidanou hodnotu a 
jsou nezbytným předpokladem úspěšného 
provádění strategie Evropa 2020; vyjadřuje 
politování nad tím, že v návrhu rozpočtu 
Komise nejsou navrženy žádné další 
finanční prostředky na vzdělávání a 
odborné vzdělávání nad rámec finančního 
plánu; vyjadřuje politování nad tím, že 
jsou při provádění evropských 
vzdělávacích programů upřednostňovány 
přírodní vědy před humanitními vědami;
vyzývá k tomu, aby byly ve vzdělávacích 
programech, které budou navrženy 
v rámci víceletého finančního rámce, více 
zviditelněny humanitní vědy; vyzývá k 
výraznému navýšení prostředků na 
program celoživotního učení v rozpočtu na 
rok 2012 a ke zdvojnásobení finančních 
prostředků vyčleněných na vzdělávání v 
příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Georgios Papanikolaou
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že evropské vzdělávací 
programy přinášejí jednoznačnou a 
prokázanou evropskou přidanou hodnotu a 
jsou nezbytným předpokladem úspěšného 
provádění strategie Evropa 2020; vyjadřuje 
politování nad tím, že v návrhu rozpočtu 
Komise nejsou navrženy žádné další 
finanční prostředky na vzdělávání a 
odborné vzdělávání nad rámec finančního 
plánu; vyzývá k výraznému navýšení 
prostředků na program celoživotního učení 
v rozpočtu na rok 2012 a ke zdvojnásobení 
finančních prostředků vyčleněných na 
vzdělávání v příštím VFR;

1. zdůrazňuje, že evropské vzdělávací 
programy přinášejí jednoznačnou a 
prokázanou evropskou přidanou hodnotu, 
zvyšují mobilitu a jsou nezbytným 
předpokladem úspěšného provádění 
strategie Evropa 2020; vyjadřuje politování 
nad tím, že v návrhu rozpočtu Komise 
nejsou navrženy žádné další finanční 
prostředky na vzdělávání a odborné 
vzdělávání nad rámec finančního plánu; 
vyzývá k výraznému navýšení prostředků 
na program celoživotního učení v rozpočtu 
na rok 2012 a ke zdvojnásobení finančních 
prostředků vyčleněných na vzdělávání v 
příštím VFR;

Or. el

Pozměňovací návrh 5
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na důležitost kulturních 
politik, a zejména veřejných politik, pro 
vzdělávání a odbornou přípravu a 
z hlediska všeobecného přístupu ke 
kultuře, a domnívá se, že by takovéto 
politiky neměly být nikdy obětovány ve 
jménu rozpočtové disciplíny, zejména 
s ohledem na to, že rozpočet zatěžují 
poměrně málo;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Chrysoula Paliadeli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. odsuzuje skutečnost, že Rada usiluje o 
snížení položek určených na program 
Kultura na rok 2012; považuje za 
nezbytné, abychom v této hospodářsky 
složité době nezanedbávali roli kultury pro 
další posilování evropské identity a 
obohacování našich společností; vyzývá 
proto k tomu, aby byly finanční prostředky 
a investice plynoucí do kultury zachovány 
ve stejné výši, nebo dokonce navýšeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Maria Badia i Cutchet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že článek 165 SFEU uděluje 
EU nové pravomoci v oblasti sportu; 
zdůrazňuje význam sportu pro společnost, 
a to nejen z hlediska jeho pozitivního vlivu 
na zdraví a sociální začlenění, ale také 
pokud jde o hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst; požaduje proto, aby bylo 
zajištěno dostatečné financování pro 
přípravu a vytvoření ambiciózního 
programu EU v oblasti sportu;

2. připomíná, že článek 165 SFEU uděluje 
EU nové pravomoci v oblasti sportu; 
zdůrazňuje význam sportu pro společnost, 
a to nejen z hlediska jeho pozitivního vlivu 
na zdraví, sociální začlenění a propagaci 
hodnot, jako je solidarita, týmová práce a 
mimořádnost, tj. hodnot, které prosazuje a 
ztělesňuje projekt jednotné Evropy, ale 
také pokud jde o hospodářský růst a 
vytváření pracovních míst; požaduje proto, 
aby bylo zajištěno dostatečné financování 
pro přípravu a vytvoření ambiciózního 
programu EU v oblasti sportu;

Or. es
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Pozměňovací návrh 8
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že článek 165 SFEU uděluje 
EU nové pravomoci v oblasti sportu; 
zdůrazňuje význam sportu pro společnost, 
a to nejen z hlediska jeho pozitivního vlivu 
na zdraví a sociální začlenění, ale také 
pokud jde o hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst; požaduje proto, aby bylo 
zajištěno dostatečné financování pro 
přípravu a vytvoření ambiciózního 
programu EU v oblasti sportu;

2. připomíná, že článek 165 SFEU uděluje 
EU nové pravomoci v oblasti sportu; 
zdůrazňuje význam sportu pro společnost, 
a to nejen z hlediska jeho pozitivního vlivu 
na zdraví, konkurenceschopnost a sociální 
začlenění, ale také pokud jde o 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst; požaduje proto, aby bylo zajištěno 
dostatečné financování pro přípravu a 
vytvoření ambiciózního programu EU v 
oblasti sportu;  

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Paul Nuttall

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že novináři a média hrají 
hlavní roli při vytváření evropské veřejné 
sféry, která umožňuje občanům podílet se 
na evropské integraci; vyjadřuje proto 
znepokojení nad skutečností, že Komise 
odmítla iniciativu Evropského parlamentu 
týkající se přeshraniční investigativní 
žurnalistiky a že se zrušením své iniciativy 
zaměřené na vytvoření celoevropské 
televizní sítě zřekla vlastní strategie pro 
celoevropské mediální sítě; vyzývá Komisi, 
aby co nejdříve zřídila zamýšlenou 
televizní síť a aby předložila komplexní 
komunikační strategii s cílem poskytnout 
EU větší legitimitu a posílit evropskou 
veřejnou sféru;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marek Henryk Migalski

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že novináři a média hrají 
hlavní roli při vytváření evropské veřejné 
sféry, která umožňuje občanům podílet se 
na evropské integraci; vyjadřuje proto 
znepokojení nad skutečností, že Komise 
odmítla iniciativu Evropského parlamentu 
týkající se přeshraniční investigativní 
žurnalistiky a že se zrušením své iniciativy 
zaměřené na vytvoření celoevropské 
televizní sítě zřekla vlastní strategie pro 
celoevropské mediální sítě; vyzývá Komisi, 
aby co nejdříve zřídila zamýšlenou 
televizní síť a aby předložila komplexní 
komunikační strategii s cílem poskytnout 
EU větší legitimitu a posílit evropskou 
veřejnou sféru;

3. zdůrazňuje, že novináři a média hrají 
hlavní roli při vytváření evropské veřejné 
sféry, která umožňuje občanům podílet se 
na evropské integraci; vyjadřuje proto 
znepokojení nad skutečností, že Komise 
odmítla iniciativu Evropského parlamentu 
týkající se přeshraniční investigativní 
žurnalistiky a že se zrušením své iniciativy 
zaměřené na vytvoření celoevropské 
televizní sítě zřekla vlastní strategie pro 
celoevropské mediální sítě;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že novináři a média hrají 
hlavní roli při vytváření evropské veřejné 
sféry, která umožňuje občanům podílet se 
na evropské integraci; vyjadřuje proto 
znepokojení nad skutečností, že Komise 
odmítla iniciativu Evropského parlamentu 
týkající se přeshraniční investigativní 
žurnalistiky a že se zrušením své iniciativy 

3. zdůrazňuje, že novináři a média hrají 
hlavní roli při vytváření evropské veřejné 
sféry, která umožňuje občanům podílet se 
na evropské integraci; zdůrazňuje, že 
komplexní strategie EU pro komunikaci je 
nezbytná k tomu, aby přinesla EU silnější 
legitimitu a aby posílila evropské 
občanství;  vyjadřuje proto znepokojení 
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zaměřené na vytvoření celoevropské 
televizní sítě zřekla vlastní strategie pro 
celoevropské mediální sítě; vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve zřídila zamýšlenou 
televizní síť a aby předložila komplexní 
komunikační strategii s cílem poskytnout 
EU větší legitimitu a posílit evropskou 
veřejnou sféru;

nad skutečností, že Komise se zrušením 
své iniciativy zaměřené na vytvoření 
celoevropské televizní sítě zřekla vlastní 
strategie pro celoevropské mediální sítě; 
vyzývá Komisi, aby co nejdříve zřídila 
zamýšlenou televizní síť a aby předložila 
komplexní komunikační strategii s cílem 
poskytnout EU větší legitimitu a posílit 
evropskou veřejnou sféru; a důrazně 
vyzývá Komisi, aby přehodnotila skutečné 
fungování iniciativy Evropského 
parlamentu týkající se přeshraniční 
investigativní žurnalistiky s cílem ochránit 
její nezávislé a nestranné provádění, a aby 
lépe vyjasnila svůj postoj k budoucím 
vyhlídkám ohledně strategie pro 
celoevropské mediální sítě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Badia i Cutchet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. staví se proti navrhovaným škrtům ve 
financování Evropských škol, které by 
mohly vést k diskriminaci mezi žáky na 
základě jazykového původu či zdravotního 
postižení, což by znamenalo porušení 
Listiny základních práv Evropské unie;

staví se proti navrhovaným škrtům ve 
financování Evropských škol, které by 
mohly ovlivnit kvalitu výuky, přípravu 
učitelů a poměr učitelů a žáků, nemluvě o 
tom, že by mohly vést k diskriminaci mezi 
žáky na základě jazykového původu či 
zdravotního postižení, což by znamenalo 
porušení Listiny základních práv Evropské 
unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že zejména s ohledem na 
demografické změny, ke kterým dochází 
ve členských státech, a s ohledem na 
dosažení ambiciózních cílů strategie 
Evropa2020, by se mělo investovat do 
prosperity, vzdělávání, začleňování 
pracovních sil na trh, podnikání a 
aktivního občanství mladých lidí, a 
zdůrazňuje proto, že je důležité poskytnout 
přiměřené finanční prostředky 
programům podporujícím programy 
zaměřené na mobilitu a spolupráci 
v oblasti politiky mládeže jako „Mládež v 
akci“, „Erasmus“ a „Personnel“;

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že program MEDIA 
představuje pro evropské audiovizuálnímu 
odvětví zásadní přínos a přináší 
hospodářské, kulturní, vzdělávací a 
sociální výhody; vyzývá proto k navýšení 
finančních prostředků pro toto rychle se 
rozvíjející odvětví;

Or. en


