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Τροπολογία 1
Paul Nuttall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργούν 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και έχουν ζωτική σημασία για την 
επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 
της Επιτροπής δεν προτείνει 
συμπληρωματική χρηματοδότηση για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, πέρα από 
τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· 
ζητεί να υπάρξει σημαντική αύξηση στις 
πιστώσεις για το πρόγραμμα της Διά Βίου 
Μάθησης στον προϋπολογισμό του 2012, 
καθώς και διπλασιασμός των κονδυλίων 
για την εκπαίδευση στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργούν 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
και έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχία 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής δεν 
προτείνει συμπληρωματική 

1. τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
προγράμματα δημιουργούν σαφή και 
αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία τόσο 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και στα κράτη που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ και έχουν 
ζωτική σημασία για την επιτυχία της 
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χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, πέρα από τον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό· ζητεί να 
υπάρξει σημαντική αύξηση στις πιστώσεις 
για το πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης 
στον προϋπολογισμό του 2012, καθώς και 
διπλασιασμός των κονδυλίων για την 
εκπαίδευση στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

στρατηγικής Ευρώπη2020· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο 
προϋπολογισμού της Επιτροπής δεν 
προτείνει συμπληρωματική 
χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, πέρα από τον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό· ζητεί να 
υπάρξει σημαντική αύξηση στις πιστώσεις 
για το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης 
στον προϋπολογισμό του 2012, καθώς και 
διπλασιασμός των κονδυλίων για την 
εκπαίδευση στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. pl

Τροπολογία 3
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργούν 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
και έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχία 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής δεν 
προτείνει συμπληρωματική 
χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, πέρα από τον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό· ζητεί να 
υπάρξει σημαντική αύξηση στις πιστώσεις 
για το πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης 
στον προϋπολογισμό του 2012, καθώς και 
διπλασιασμός των κονδυλίων για την 
εκπαίδευση στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

1. τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
προγράμματα δημιουργούν σαφή και 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και έχουν ζωτική σημασία για την 
επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη2020· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής δεν 
προτείνει συμπληρωματική 
χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, πέρα από τον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό· θλίβεται 
διότι στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
διαπιστώνεται μεροληψία υπέρ των 
φυσικών επιστημών έναντι των 
ανθρωπιστικών κλάδων· ζητεί να 
καταστούν περισσότερο ορατοί οι 
ανθρωπιστικοί κλάδοι στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που θα προταθούν δυνάμει 
του προσεχούς πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου· ζητεί να
υπάρξει σημαντική αύξηση στις πιστώσεις 
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για το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης 
στον προϋπολογισμό 2012, καθώς και 
διπλασιασμός των κονδυλίων για την 
εκπαίδευση στο προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 4
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργούν 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
και έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχία 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής δεν 
προτείνει συμπληρωματική 
χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, πέρα από τον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό· ζητεί να 
υπάρξει σημαντική αύξηση στις πιστώσεις 
για το πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης 
στον προϋπολογισμό του 2012, καθώς και 
διπλασιασμός των κονδυλίων για την 
εκπαίδευση στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

1. επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργούν 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 
ενισχύουν την κινητικότητα και έχουν 
ζωτική σημασία για την επιτυχία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο 
προϋπολογισμού της Επιτροπής δεν 
προτείνει συμπληρωματική 
χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, πέρα από τον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό· ζητεί να 
υπάρξει σημαντική αύξηση στις πιστώσεις 
για το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης 
στον προϋπολογισμό του 2012, καθώς και 
διπλασιασμός των κονδυλίων για την 
εκπαίδευση στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. el

Τροπολογία 5
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι 
πολιτικές του πολιτισμού, ιδίως οι 
δημόσιες, για την εκπαίδευση των 
πολιτών και για την καθολική πρόσβαση 
στον πολιτισμό, θεωρεί δε ότι επ' ουδενί 
δεν πρέπει να θυσιασθούν στο όνομα της 
δημοσιονομικής λιτότητας, δεδομένου 
ιδίως του ότι είναι έλασσον το μερίδιό 
τους με όρους δημοσιονομικής πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία 6
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. οικτίρει το ότι το Συμβούλιο 
επιδιώκει να μειώσει τις πιστώσεις 
αναλήψεως υποχρεώσεων 2012 όσον 
αφορά το πρόγραμμα πολιτισμού· θεωρεί 
ότι είναι επιτακτικό σε αυτούς τους 
οικονομικά δύσκολους καιρούς να μην 
παραμελήσουμε τον ρόλο που 
διαδραματίζει ο πολιτισμός στην 
περαιτέρω τόνωση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και τον εμπλουτισμό των 
κοινωνιών μας· ζητεί συνεπώς να 
διατηρηθούν η χρηματοδότηση του 
πολιτισμού και η επένδυση σε αυτόν, εάν 
όχι να αυξηθούν 

Or. en

Τροπολογία 7
Maria Badia i Cutchet
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ 
παρέχει στην ΕΕ νέες αρμοδιότητες στον 
τομέα του αθλητισμού· υπογραμμίζει την 
αξία του αθλητισμού στην κοινωνία, όχι 
απλώς όσον αφορά τα οφέλη για την υγεία 
και την κοινωνική ένταξη, αλλά και για 
λόγους οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· ζητεί, 
ως εκ τούτου, να υπάρξει επαρκής
χρηματοδότηση για την προετοιμασία και 
την κατάρτιση του φιλόδοξου 
προγράμματος της ΕΕ στον τομέα του 
αθλητισμού·

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ 
παρέχει στην ΕΕ νέες αρμοδιότητες στον 
τομέα του αθλητισμού· υπογραμμίζει την 
αξία του αθλητισμού στην κοινωνία, όχι 
απλώς όσον αφορά τα οφέλη για την υγεία,
την κοινωνική ένταξη και την προαγωγή 
αξιών όπως είναι η αλληλεγγύη, η 
ομαδική εργασία και η αριστεία, αξιών 
τις οποίες πρεσβεύει και ενσωματώνει το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά και για 
λόγους οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· ζητεί, 
ως εκ τούτου, να υπάρξει επαρκής 
χρηματοδότηση για την προετοιμασία και 
την κατάρτιση του φιλόδοξου 
προγράμματος της ΕΕ στον τομέα του 
αθλητισμού·

Or. es

Τροπολογία 8
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ 
παρέχει στην ΕΕ νέες αρμοδιότητες στον 
τομέα του αθλητισμού· υπογραμμίζει την 
αξία του αθλητισμού στην κοινωνία, όχι 
απλώς όσον αφορά τα οφέλη για την υγεία 
και την κοινωνική ένταξη, αλλά και για 
λόγους οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· ζητεί, 
ως εκ τούτου, να υπάρξει επαρκής 
χρηματοδότηση για την προετοιμασία και 
την κατάρτιση του φιλόδοξου 
προγράμματος της ΕΕ στον τομέα του 
αθλητισμού·

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ 
παρέχει στην ΕΕ νέες αρμοδιότητες στον 
τομέα του αθλητισμού· υπογραμμίζει την 
αξία του αθλητισμού στην κοινωνία, όχι 
απλώς όσον αφορά τα οφέλη για την υγεία, 
την άμιλλα και την κοινωνική ένταξη, 
αλλά και για λόγους οικονομικής 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την 
προετοιμασία και την κατάρτιση του 
φιλόδοξου προγράμματος της ΕΕ στον 
τομέα του αθλητισμού· 
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Τροπολογία 9
Paul Nuttall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι και 
τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν 
ηγετικό ρόλο στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
δημόσιας σφαίρας που παρέχει στους 
πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· εκφράζει, 
ως εκ τούτου, ανησυχία για το γεγονός ότι 
η Επιτροπή απέρριψε την πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία 
και απέρριψε τη στρατηγική του για τα 
πανευρωπαϊκά δίκτυα μέσων 
ενημέρωσης, ακυρώνοντας την 
πρωτοβουλία για πανευρωπαϊκό 
τηλεοπτικό δίκτυο· καλεί την Επιτροπή 
να προχωρήσει στη δημιουργία του 
προβλεπόμενου τηλεοπτικού δικτύου το 
ταχύτερο δυνατό και να χαράξει συνολική 
στρατηγική για την επικοινωνία 
προκειμένου να αυξήσει τη νομιμότητα 
της ΕΕ και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή 
δημόσια σφαίρα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι και τα 
μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ηγετικό 

3. επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι και τα 
μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ηγετικό 
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ρόλο στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
δημόσιας σφαίρας που παρέχει στους 
πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· εκφράζει, 
ως εκ τούτου, ανησυχία για το γεγονός ότι 
η Επιτροπή απέρριψε την πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία 
και απέρριψε τη στρατηγική του για τα 
πανευρωπαϊκά δίκτυα μέσων ενημέρωσης, 
ακυρώνοντας την πρωτοβουλία για 
πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο· καλεί 
την Επιτροπή να προχωρήσει στη 
δημιουργία του προβλεπόμενου 
τηλεοπτικού δικτύου το ταχύτερο δυνατό 
και να χαράξει συνολική στρατηγική για 
την επικοινωνία προκειμένου να αυξήσει 
τη νομιμότητα της ΕΕ και να ενισχύσει 
την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα·

ρόλο στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
δημόσιας σφαίρας που παρέχει στους 
πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· εκφράζει, 
ως εκ τούτου, ανησυχία για το γεγονός ότι 
η Επιτροπή απέρριψε την πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία 
και έχει εγκαταλείψει τη στρατηγική της για 
τα πανευρωπαϊκά δίκτυα μέσων 
ενημέρωσης, ακυρώνοντας την 
πρωτοβουλία για πανευρωπαϊκό 
τηλεοπτικό δίκτυο·

Or. pl

Τροπολογία 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι και τα 
μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ηγετικό 
ρόλο στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
δημόσιας σφαίρας που παρέχει στους 
πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· εκφράζει, 
ως εκ τούτου, ανησυχία για το γεγονός ότι 
η Επιτροπή απέρριψε την πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία 
και απέρριψε τη στρατηγική του για τα 
πανευρωπαϊκά δίκτυα μέσων ενημέρωσης, 
ακυρώνοντας την πρωτοβουλία για 
πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο· καλεί
την Επιτροπή να προχωρήσει στη 
δημιουργία του προβλεπόμενου 

3. επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι και τα 
μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ηγετικό 
ρόλο στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
δημόσιας σφαίρας που παρέχει στους 
πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· τονίζει 
πόσο σημαντική είναι μία περιεκτική 
στρατηγική της ΕΕ για την επικοινωνία 
για να αυξήσει τη νομιμότητα της ΕΕ και 
να ενισχύσει την ιδιότητα του Ευρωπαίου 
πολίτη· εκφράζει, ως εκ τούτου, ανησυχία 
για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει 
εγκαταλείψει τη στρατηγική της για τα 
πανευρωπαϊκά δίκτυα μέσων ενημέρωσης, 
θέτοντας τέρμα στην πρωτοβουλία της για 
πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο· 
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τηλεοπτικού δικτύου το ταχύτερο δυνατό 
και να χαράξει συνολική στρατηγική για 
την επικοινωνία προκειμένου να αυξήσει 
τη νομιμότητα της ΕΕ και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα·

παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στη δημιουργία του προβλεπόμενου 
τηλεοπτικού δικτύου το ταχύτερο δυνατό 
και να χαράξει περιεκτική στρατηγική για 
την επικοινωνία προκειμένου να αυξήσει 
τη νομιμότητα της ΕΕ και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα· ζητεί επίσης 
επιτακτικά από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με θέμα την ερευνητική 
δημοσιογραφία σε διασυνοριακή κλίμακα, 
ώστε να διασφαλίζεται η κατά 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο 
εκτέλεσή της στην πράξη, και να 
καταστήσει σαφέστερη τη θέση της 
σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές 
της στρατηγικής για τα πανευρωπαϊκά 
δίκτυα μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 12
Maria Badia i Cutchet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αντιτίθεται στις προτεινόμενες 
περικοπές της χρηματοδότησης για τα 
ευρωπαϊκά σχολεία, που φαίνεται ότι θα 
δημιουργήσει διακρίσεις μεταξύ των 
μαθητών με βάση τη γλωσσική προέλευση 
ή την αναπηρία, παραβιάζοντας τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. αντιτίθεται στις προτεινόμενες 
περικοπές της χρηματοδότησης για τα 
ευρωπαϊκά σχολεία, που κατά πάσαν 
πιθανότητα θα πλήξουν την ποιότητα της 
διδασκαλίας, την κατάρτιση των 
διδασκόντων και τον λόγο διδασκόντων 
διδασκομένων, χωρίς να γίνεται λόγος για 
τη δημιουργία διακρίσεων μεταξύ των 
μαθητών με βάση τη γλωσσική προέλευση 
ή την αναπηρία, διακρίσεων που 
παραβιάζουν τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. es
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Τροπολογία 13
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. δεδομένων των δημογραφικών 
αλλαγών που επέρχονται στα κράτη μέλη 
και με στόχο την επίτευξη των φιλόδοξων 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη2020 
θεωρεί ότι πρέπει να επενδύει κανείς στην 
ευημερία, την εκπαίδευση, την ένταξη 
στην αγορά εργασίας, το επιχειρηματικό 
πνεύμα και την ενεργό συμμετοχή ως 
πολιτών των νέων και συνεπώς τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι να χορηγείται η 
δέουσα χρηματοδότηση για προγράμματα 
που ενθαρρύνουν την κινητικότητα και 
προγράμματα συνεργασίας στον τομέα 
της πολιτικής υπέρ των νέων, όπως είναι 
τα 'Νεολαία σε δράση', 'Erasmus' και το 
ειδικό πρόγραμμα 'Άνθρωποι'·

Or. lt

Τροπολογία 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. υπογραμμίζει πόσο ζωτικής σημασίας 
είναι η συνεισφορά του προγράμματος 
MEDIA στον οπτικοακουστικό τομέα και 
τα οικονομικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά οφέλη που φέρει· ζητεί 
συνεπώς αύξηση της χρηματοδότησης 
προς στήριξη αυτού του ταχύτατα 
αναπτυσσόμενου τομέα· 

Or. en



PE470.047v01-00 12/12 AM\875560EL.doc

EL


