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Ændringsforslag 1
Paul Nuttall

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at de europæiske 
uddannelsesprogrammer giver en klar og 
demonstreret europæisk merværdi og er 
af afgørende betydning for, at Europa 
2020-strategi lykkes; beklager, at 
Kommissionens budgetforslag ikke 
foreslår nogen yderligere midler til 
uddannelse og erhvervsuddannelse, ud 
over den finansielle programmering; 
opfordrer til en betydelig stigning i 
bevillingerne til programmet for livslang 
læring i 2012-budgettet og en fordobling 
af midlerne til uddannelse i den 
kommende FFR;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2
Marek Henryk Migalski

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at de europæiske 
uddannelsesprogrammer giver en klar og 
demonstreret europæisk merværdi og er af 
afgørende betydning for, at Europa 2020-
strategi lykkes; beklager, at 
Kommissionens budgetforslag ikke foreslår 
nogen yderligere midler til uddannelse og 
erhvervsuddannelse, ud over den 
finansielle programmering; opfordrer til en 
betydelig stigning i bevillingerne til 
programmet for livslang læring i 2012-

1. understreger, at de europæiske 
uddannelsesprogrammer giver en klar og 
demonstreret merværdi både i Den 
Europæiske Unions medlemsstater og i de 
lande, der er omfattet af EU's europæiske 
naboskabspolitik, og er af afgørende 
betydning for, at Europa 2020-strategien
lykkes; beklager, at Kommissionens 
budgetforslag ikke foreslår nogen 
yderligere midler til uddannelse og 
erhvervsuddannelse, ud over den 
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budgettet og en fordobling af midlerne til 
uddannelse i den kommende FFR;

finansielle programmering; opfordrer til en 
betydelig stigning i bevillingerne til 
programmet for livslang læring i 2012-
budgettet og en fordobling af midlerne til 
uddannelse i den kommende FFR;

Or. pl

Ændringsforslag 3
Chrysoula Paliadeli

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at de europæiske 
uddannelsesprogrammer giver en klar og 
demonstreret europæisk merværdi og er af 
afgørende betydning for, at Europa 2020-
strategi lykkes; beklager, at 
Kommissionens budgetforslag ikke foreslår 
nogen yderligere midler til uddannelse og 
erhvervsuddannelse, ud over den 
finansielle programmering; opfordrer til en 
betydelig stigning i bevillingerne til 
programmet for livslang læring i 2012-
budgettet og en fordobling af midlerne til 
uddannelse i den kommende FFR;

1. understreger, at de europæiske 
uddannelsesprogrammer giver en klar og 
demonstreret europæisk merværdi og er af 
afgørende betydning for, at Europa 2020-
strategien lykkes; beklager, at 
Kommissionens budgetforslag ikke foreslår 
nogen yderligere midler til uddannelse og 
erhvervsuddannelse, ud over den 
finansielle programmering; beklager 
skævheden til fordel for naturvidenskaber 
i modsætning til humaniora i 
gennemførelsen af europæiske 
uddannelsesprogrammer; opfordrer til, at  
humaniora får en mere fremtrædende 
plads i uddannelsesprogrammerne, der 
foreslås inden for rammerne af den næste 
flerårige finansielle ramme; opfordrer til 
en betydelig stigning i bevillingerne til 
programmet for livslang læring i 2012-
budgettet og en fordobling af midlerne til 
uddannelse i den kommende FFR;

Or. en

Ændringsforslag 4
Georgios Papanikolaou
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Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at de europæiske 
uddannelsesprogrammer giver en klar og 
demonstreret europæisk merværdi og er af 
afgørende betydning for, at Europa 2020-
strategi lykkes; beklager, at 
Kommissionens budgetforslag ikke foreslår 
nogen yderligere midler til uddannelse og 
erhvervsuddannelse, ud over den 
finansielle programmering; opfordrer til en 
betydelig stigning i bevillingerne til 
programmet for livslang læring i 2012-
budgettet og en fordobling af midlerne til 
uddannelse i den kommende FFR;

1. understreger, at de europæiske 
uddannelsesprogrammer giver en klar og 
demonstreret europæisk merværdi, 
fremmer mobiliteten og er af afgørende 
betydning for, at Europa 2020-strategien
lykkes; beklager, at Kommissionens 
budgetforslag ikke foreslår nogen 
yderligere midler til uddannelse og 
erhvervsuddannelse, ud over den 
finansielle programmering; opfordrer til en 
betydelig stigning i bevillingerne til 
programmet for livslang læring i 2012-
budgettet og en fordobling af midlerne til 
uddannelse i den kommende FFR;

Or. el

Ændringsforslag 5
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. påpeger betydningen af kulturpolitik 
og navnlig den offentlige politik, for 
uddannelse af borgerne og for almen 
adgang til kultur, og mener, at den under 
ingen omstændigheder må blive et offer 
for en stram budgetpolitik, især i 
betragtning af dens forholdsvis ringe vægt 
i budgettet;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Chrysoula Paliadeli
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. beklager, at Rådet forsøger at 
reducere forpligtelsesbevillingerne til 
kultur-programmet i 2912; finder det 
bydende nødvendigt i disse vanskelige 
økonomiske tider, at vi ikke ser bort fra 
kulturens rolle i styrkelsen af den 
europæiske identitet og berigelsen af 
vores samfund; opfordrer derfor til 
opretholdelse eller endog en forhøjelse af 
bevillingerne til og investeringer i kultur;

Or. en

Ændringsforslag 7
Maria Badia i Cutchet

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at artikel 165 i TEUF giver 
EU nye kompetencer inden for sport; 
fremhæver værdien af sport for samfundet, 
ikke blot med hensyn til sundhedsmæssige 
fordele og social integration, men også 
med hensyn til økonomisk vækst og 
jobskabelse; anmoder derfor om 
tilstrækkelig finansiering til at udarbejde 
og etablere et ambitiøst EU-program om 
sport;

2. minder om, at artikel 165 i TEUF giver 
EU nye kompetencer inden for sport; 
fremhæver værdien af sport for samfundet, 
ikke blot med hensyn til sundhedsmæssige 
fordele, social integration og fremme af 
værdier som solidaritet, teamwork og 
ekspertise, som der værnes om og som 
kommer til udtryk i EU-projektet, men 
også med hensyn til økonomisk vækst og 
jobskabelse; anmoder derfor om 
tilstrækkelig finansiering til at udarbejde 
og etablere et ambitiøst EU-program om 
sport;

Or. es

Ændringsforslag 8
Georgios Papanikolaou
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at artikel 165 i TEUF giver 
EU nye kompetencer inden for sport; 
fremhæver værdien af sport for samfundet, 
ikke blot med hensyn til sundhedsmæssige 
fordele og social integration, men også 
med hensyn til økonomisk vækst og 
jobskabelse; anmoder derfor om 
tilstrækkelig finansiering til at udarbejde 
og etablere et ambitiøst EU-program om 
sport;

2. minder om, at artikel 165 i TEUF giver 
EU nye kompetencer inden for sport; 
fremhæver værdien af sport for samfundet, 
ikke blot med hensyn til sundhedsmæssige 
fordele, konkurrence og social integration, 
men også med hensyn til økonomisk vækst 
og jobskabelse; anmoder derfor om 
tilstrækkelig finansiering til at udarbejde 
og etablere et ambitiøst EU-program om 
sport; 

Or. el

Ændringsforslag 9
Paul Nuttall

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at journalister og 
medierne spiller en ledende rolle i 
skabelsen af et europæisk offentligt rum, 
som giver borgerne mulighed for at 
deltage i den europæiske integration; 
udtrykker derfor bekymring over, at 
Kommissionen har forkastet Europa-
Parlamentets initiativ vedrørende 
grænseoverskridende undersøgende 
journalistik og kasseret sin egen 
fælleseuropæiske medienetværksstrategi 
ved at lukke sit initiativ til et 
fælleseuropæisk tv-net; opfordrer 
Kommissionen til at etablere det påtænkte 
tv-net så hurtigt som muligt og at 
udarbejde en omfattende 
kommunikationsstrategi med henblik på 
at bringe øget legitimitet til EU og styrke 
det europæiske offentlige rum;

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 10
Marek Henryk Migalski

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at journalister og medierne 
spiller en ledende rolle i skabelsen af et 
europæisk offentligt rum, som giver 
borgerne mulighed for at deltage i den 
europæiske integration; udtrykker derfor 
bekymring over, at Kommissionen har 
forkastet Europa-Parlamentets initiativ 
vedrørende grænseoverskridende 
undersøgende journalistik og kasseret sin 
egen fælleseuropæiske 
medienetværksstrategi ved at lukke sit 
initiativ til et fælleseuropæisk tv-net;
opfordrer Kommissionen til at etablere det 
påtænkte tv-net så hurtigt som muligt og 
at udarbejde en omfattende 
kommunikationsstrategi med henblik på 
at bringe øget legitimitet til EU og styrke 
det europæiske offentlige rum;

3. understreger, at journalister og medierne 
spiller en ledende rolle i skabelsen af et 
europæisk offentligt rum, som giver 
borgerne mulighed for at deltage i den 
europæiske integration; udtrykker derfor 
bekymring over, at Kommissionen har 
forkastet Europa-Parlamentets initiativ 
vedrørende grænseoverskridende 
undersøgende journalistik og kasseret sin 
egen fælleseuropæiske 
medienetværksstrategi ved at lukke sit 
initiativ til et fælleseuropæisk tv-net;

Or. pl

Ændringsforslag 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at journalister og medierne 
spiller en ledende rolle i skabelsen af et 
europæisk offentligt rum, som giver 
borgerne mulighed for at deltage i den 
europæiske integration; udtrykker derfor 
bekymring over, at Kommissionen har 

3. understreger, at journalister og medierne 
spiller en ledende rolle i skabelsen af et 
europæisk offentligt rum, som giver 
borgerne mulighed for at deltage i den 
europæiske integration; understreger 
betydningen af en sammenhængende EU-
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forkastet Europa-Parlamentets initiativ 
vedrørende grænseoverskridende 
undersøgende journalistik og kasseret sin 
egen fælleseuropæiske 
medienetværksstrategi ved at lukke sit 
initiativ til et fælleseuropæisk tv-net; 
opfordrer Kommissionen til at etablere det 
påtænkte tv-net så hurtigt som muligt og at 
udarbejde en omfattende 
kommunikationsstrategi med henblik på at 
bringe øget legitimitet til EU og styrke det 
europæiske offentlige rum;

kommunikationsstrategi for i højere grad 
at legitimere EU og styrke det europæiske 
statsborgerskab; udtrykker derfor 
bekymring over, at Kommissionen har 
forkastet Europa-Parlamentets initiativ 
vedrørende grænseoverskridende 
undersøgende journalistik og kasseret sin 
egen fælleseuropæiske 
medienetværksstrategi ved at lukke sit 
initiativ til et fælleseuropæisk tv-net; 
opfordrer Kommissionen til at etablere det 
påtænkte tv-net så hurtigt som muligt og at 
udarbejde en omfattende 
kommunikationsstrategi med henblik på at 
bringe øget legitimitet til EU og styrke det 
europæiske offentlige rum, og til at 
genoverveje iværksættelsen af Europa-
Parlamentets initiativ vedrørende 
grænseoverskridende opsøgende 
journalistik for at sikre, at det 
gennemføres uafhængigt og upartisk, og 
til at skabe mere klarhed omkring sin 
holdning til fremtidsudsigterne for en 
medienetværksstrategi for hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 12
Maria Badia i Cutchet

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. modsætter sig de foreslåede 
nedskæringer i bevillingerne til 
Europaskolerne, som kan skabe 
forskelsbehandling blandt eleverne på 
grund af sproglig oprindelse eller handicap 
og er en overtrædelse af Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union;

modsætter sig de foreslåede nedskæringer i 
bevillingerne til Europaskolerne, der 
sandsynligvis vil få konsekvenser for 
kvaliteten af undervisningen, lærernes 
videreuddannelse og klassestørrelserne 
for ikke at tale om forskelsbehandling 
blandt eleverne på grund af sproglig 
oprindelse eller handicap og er en 
overtrædelse af Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder i 
Den Europæiske Union 
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Or. es

Ændringsforslag 13
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener navnlig på baggrund af de 
demografiske forandringer, der finder 
sted i medlemsstaterne, og med henblik på 
at nå de ambitiøse mål i Europa 2020-
strategien, at der bør investeres i unges 
velfærd, uddannelse, integration på 
arbejdsmarkedet, iværksættermuligheder 
og aktive deltagelse i samfundslivet, og 
understreger derfor betydningen af at 
afsætte bevillinger til mobilitets- og 
samarbejdsprogrammer som f.eks. 
"Aktive unge", "Erasmus" og "People";

Or. lt

Ændringsforslag 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger det meget vigtige bidrag, 
som MEDIA-programmet har ydet til 
EU's audiovisuelle sektor og de 
økonomiske, kulturelle, 
uddannelsesmæssige og social fordele 
heraf; opfordrer derfor til øget støtte til 
denne hurtigt voksende sektor;

Or. en


