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Muudatusettepanek 1
Paul Nuttall

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab Euroopa koolitusprogrammide 
selget ja tõestatud Euroopa lisandväärtust 
ning ülisuurt tähtsust Euroopa 2020. 
aasta strateegia edenemise seisukohalt; 
väljendab kahetsust, et komisjoni 
koostatud eelarveprojekt ei sisalda 
ettepanekut hariduse ja koolituse 
täiendavaks rahastamiseks lisaks 
finantsplaneeringus ettenähtule; nõuab 
elukestva õppe programmi 
assigneeringute olulist suurendamist 
2012. aasta eelarves ja haridusele 
eraldatavate rahaliste vahendite 
kahekordistamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marek Henryk Migalski

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab Euroopa koolitusprogrammide 
selget ja tõestatud Euroopa lisandväärtust 
ning ülisuurt tähtsust Euroopa 2020. aasta 
strateegia edenemise seisukohalt; väljendab 
kahetsust, et komisjoni koostatud 
eelarveprojekt ei sisalda ettepanekut 
hariduse ja koolituse täiendavaks 
rahastamiseks lisaks finantsplaneeringus 
ettenähtule; nõuab elukestva õppe 
programmi assigneeringute olulist 

1. toonitab Euroopa koolitusprogrammide 
selget ja tõestatud Euroopa lisandväärtust
nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka 
ELi naabruspoliitikaga hõlmatud riikides
ning ülisuurt tähtsust Euroopa 2020. aasta 
strateegia edenemise seisukohalt; väljendab 
kahetsust, et komisjoni koostatud 
eelarveprojekt ei sisalda ettepanekut 
hariduse ja koolituse täiendavaks 
rahastamiseks lisaks finantsplaneeringus 
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suurendamist 2012. aasta eelarves ja 
haridusele eraldatavate rahaliste vahendite 
kahekordistamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus;

ettenähtule; nõuab elukestva õppe 
programmi assigneeringute olulist 
suurendamist 2012. aasta eelarves ja 
haridusele eraldatavate rahaliste vahendite 
kahekordistamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus;

Or. pl

Muudatusettepanek 3
Chrysoula Paliadeli

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab Euroopa koolitusprogrammide 
selget ja tõestatud Euroopa lisandväärtust 
ning ülisuurt tähtsust Euroopa 2020. aasta 
strateegia edenemise seisukohalt; väljendab 
kahetsust, et komisjoni koostatud 
eelarveprojekt ei sisalda ettepanekut 
hariduse ja koolituse täiendavaks 
rahastamiseks lisaks finantsplaneeringus 
ettenähtule; nõuab elukestva õppe 
programmi assigneeringute olulist 
suurendamist 2012. aasta eelarves ja 
haridusele eraldatavate rahaliste vahendite 
kahekordistamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus;

1. toonitab Euroopa koolitusprogrammide 
selget ja tõestatud Euroopa lisandväärtust 
ning ülisuurt tähtsust Euroopa 2020. aasta 
strateegia edenemise seisukohalt; väljendab 
kahetsust, et komisjoni koostatud 
eelarveprojekt ei sisalda ettepanekut 
hariduse ja koolituse täiendavaks 
rahastamiseks lisaks finantsplaneeringus 
ettenähtule; avaldab kahetsust, et Euroopa 
koolitusprogrammide rakendamisel 
kaldutakse eelistama 
humanitaarteadustele loodusteadusi; 
nõuab, et järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames esitatavates 
koolitusprogrammides tõstetaks esile 
humanitaarteadused; nõuab elukestva 
õppe programmi assigneeringute olulist 
suurendamist 2012. aasta eelarves ja 
haridusele eraldatavate rahaliste vahendite 
kahekordistamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Georgios Papanikolaou



AM\875560ET.doc 5/10 PE470.047v01-00

ET

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab Euroopa koolitusprogrammide 
selget ja tõestatud Euroopa lisandväärtust 
ning ülisuurt tähtsust Euroopa 2020. aasta 
strateegia edenemise seisukohalt; väljendab 
kahetsust, et komisjoni koostatud 
eelarveprojekt ei sisalda ettepanekut 
hariduse ja koolituse täiendavaks 
rahastamiseks lisaks finantsplaneeringus 
ettenähtule; nõuab elukestva õppe 
programmi assigneeringute olulist 
suurendamist 2012. aasta eelarves ja 
haridusele eraldatavate rahaliste vahendite 
kahekordistamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus;

1. toonitab Euroopa koolitusprogrammide 
selget ja tõestatud Euroopa lisandväärtust, 
nende osa liikuvuse soodustamisel, ning 
ülisuurt tähtsust Euroopa 2020. aasta 
strateegia edenemise seisukohalt; väljendab 
kahetsust, et komisjoni koostatud 
eelarveprojekt ei sisalda ettepanekut 
hariduse ja koolituse täiendavaks 
rahastamiseks lisaks finantsplaneeringus 
ettenähtule; nõuab elukestva õppe 
programmi assigneeringute olulist 
suurendamist 2012. aasta eelarves ja 
haridusele eraldatavate rahaliste vahendite 
kahekordistamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus;

Or. el

Muudatusettepanek 5
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab kultuuripoliitika, eelkõige 
avaliku kultuuripoliitika tähtsat rolli 
hariduses ja koolituses ning kultuurile 
üldise juurdepääsu tagamisel, ning leiab, 
et sellisest poliitikast ei tohiks iialgi 
loobuda eelarvelise ranguse nimel, eriti 
arvestades nende alade suhteliselt vähest 
kaalu eelarves;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Chrysoula Paliadeli
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Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. avaldab kahetsust asjaolu üle, et 
nõukogu püüab vähendada 2012. aasta 
kulukohustuste assigneeringuid 
programmi „Kultuur” osas; peab ülimalt 
vajalikuks, et praeguses raskes 
majanduslikus olukorras ei jääks 
unarusse kultuur kui Euroopa identiteedi 
edendaja ja ühiskonna rikastaja; nõuab 
seetõttu, et kui kultuuri rahastamist ja 
sellesse investeerimist ei suurendata, siis 
säilitataks see vähemalt endisel tasemel;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Maria Badia i Cutchet

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu 
artikliga 165 antakse ELile spordi 
valdkonnas uued pädevused; toonitab 
väärtust, mida sport ühiskonnale annab, 
mitte ainult tervislikkuse ja sotsiaalse 
kaasatuse, vaid ka majanduskasvu ja 
töökohtade loomise seisukohalt; nõuab 
seetõttu piisavate rahaliste vahendite 
eraldamist ambitsioonika ELi 
spordiprogrammi koostamiseks ja 
rakendamiseks;

2. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu 
artikliga 165 antakse ELile spordi 
valdkonnas uued pädevused; toonitab 
väärtust, mida sport ühiskonnale annab, 
mitte ainult tervislikkuse ja sotsiaalse 
kaasatuse ning selliste Euroopa projekti 
poolt alal hoitud ja kajastatud väärtuste 
nagu solidaarsuse, meeskonnatöö ja 
pädevuse edendamise, vaid ka 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
seisukohalt; nõuab seetõttu piisavate 
rahaliste vahendite eraldamist 
ambitsioonika ELi spordiprogrammi 
koostamiseks ja rakendamiseks;

Or. es
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Muudatusettepanek 8
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu 
artikliga 165 antakse ELile spordi 
valdkonnas uued pädevused; toonitab 
väärtust, mida sport ühiskonnale annab, 
mitte ainult tervislikkuse ja sotsiaalse 
kaasatuse, vaid ka majanduskasvu ja 
töökohtade loomise seisukohalt; nõuab 
seetõttu piisavate rahaliste vahendite 
eraldamist ambitsioonika ELi 
spordiprogrammi koostamiseks ja 
rakendamiseks;

2. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu 
artikliga 165 antakse ELile spordi 
valdkonnas uued pädevused; toonitab 
väärtust, mida sport ühiskonnale annab, 
mitte ainult tervislikkuse, võistlusvaimu ja 
sotsiaalse kaasatuse, vaid ka 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
seisukohalt; nõuab seetõttu piisavate 
rahaliste vahendite eraldamist 
ambitsioonika ELi spordiprogrammi 
koostamiseks ja rakendamiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 9
Paul Nuttall

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ajakirjanikel ja meedial on 
juhtiv roll sellise Euroopa avaliku ala 
loomisel, mis võimaldab kodanikel 
Euroopa integratsioonis osaleda; 
väljendab seetõttu muret asjaolu üle, et 
komisjon lükkas tagasi Euroopa 
Parlamendi algatuse piiriülese uuriva 
ajakirjanduse kohta ja loobus komisjoni 
enda üleeuroopaliste meediavõrkude 
strateegiast, kui ta peatas üleeuroopalise 
televõrgu algatuse elluviimise; kutsub 
komisjoni üles rajama võimalikult kiiresti 
kavandatud televõrgud ja looma 
kõikehõlmav 
kommunikatsioonistrateegia, et 
suurendada legitiimsust ELis ja 

välja jäetud
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tugevdada Euroopa avalikku ala;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marek Henryk Migalski

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ajakirjanikel ja meedial on 
juhtiv roll sellise Euroopa avaliku ala 
loomisel, mis võimaldab kodanikel 
Euroopa integratsioonis osaleda; väljendab 
seetõttu muret asjaolu üle, et komisjon 
lükkas tagasi Euroopa Parlamendi algatuse 
piiriülese uuriva ajakirjanduse kohta ja 
loobus komisjoni enda üleeuroopaliste 
meediavõrkude strateegiast, kui ta peatas 
üleeuroopalise televõrgu algatuse 
elluviimise; kutsub komisjoni üles rajama 
võimalikult kiiresti kavandatud televõrgud 
ja looma kõikehõlmav 
kommunikatsioonistrateegia, et 
suurendada legitiimsust ELis ja 
tugevdada Euroopa avalikku ala;

3. rõhutab, et ajakirjanikel ja meedial on 
juhtiv roll sellise Euroopa avaliku ala 
loomisel, mis võimaldab kodanikel 
Euroopa integratsioonis osaleda; väljendab 
seetõttu muret asjaolu üle, et komisjon 
lükkas tagasi Euroopa Parlamendi algatuse 
piiriülese uuriva ajakirjanduse kohta ja 
loobus komisjoni enda üleeuroopaliste 
meediavõrkude strateegiast, kui ta peatas 
üleeuroopalise televõrgu algatuse 
elluviimise;

Or. pl

Muudatusettepanek 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ajakirjanikel ja meedial on 
juhtiv roll sellise Euroopa avaliku ala 
loomisel, mis võimaldab kodanikel 
Euroopa integratsioonis osaleda; väljendab 
seetõttu muret asjaolu üle, et komisjon

3. rõhutab, et ajakirjanikel ja meedial on 
juhtiv roll sellise Euroopa avaliku ala 
loomisel, mis võimaldab kodanikel 
Euroopa integratsioonis osaleda; rõhutab 
kõikehõlmava ELi 



AM\875560ET.doc 9/10 PE470.047v01-00

ET

lükkas tagasi Euroopa Parlamendi 
algatuse piiriülese uuriva ajakirjanduse 
kohta ja loobus komisjoni enda 
üleeuroopaliste meediavõrkude 
strateegiast, kui ta peatas üleeuroopalise 
televõrgu algatuse elluviimise; kutsub 
komisjoni üles rajama võimalikult kiiresti 
kavandatud televõrgud ja looma 
kõikehõlmav kommunikatsioonistrateegia, 
et suurendada legitiimsust ELis ja 
tugevdada Euroopa avalikku ala;

kommunikatsioonistrateegia tähtsust, et 
suurendada legitiimsust ELis ja 
tugevdada Euroopa kodakondsust; 
väljendab seetõttu muret asjaolu üle, et 
komisjon loobus komisjoni enda 
üleeuroopaliste meediavõrkude 
strateegiast, kui ta peatas üleeuroopalise 
televõrgu algatuse elluviimise; kutsub 
komisjoni üles rajama võimalikult kiiresti 
kavandatud televõrgud ja looma 
kõikehõlmav kommunikatsioonistrateegia, 
et suurendada legitiimsust ELis ja 
tugevdada Euroopa avalikku ala; palub 
tungivalt komisjoni uuesti läbi vaadata 
Euroopa Parlamendi algatuse (piiriülese 
uuriva ajakirjanduse kohta) tegeliku 
toimimise küsimus, et tagada selle 
sõltumatu ja erapooletu rakendamine 
ning selgemini väljendada oma 
seisukohta üleeuroopaliste 
meediavõrkude strateegia 
tulevikuväljavaadete suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Maria Badia i Cutchet

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on vastu Euroopa koolide rahastamise 
kavandatavale kärpimisele, kuna kärped 
toovad tõenäoliselt kaasa õpilaste 
diskrimineerimise keelelise päritolu või 
puude alusel ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta rikkumise.

4. on vastu Euroopa koolide rahastamise 
kavandatavale kärpimisele, kuna kärped
avaldavad tõenäoliselt mõju õpetuse 
kvaliteedile, õpetajate koolitamisele, 
õpetajate ja õpilaste suhtarvule ning
toovad kaasa õpilaste diskrimineerimise 
keelelise päritolu või puude alusel ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta rikkumise.

Or. es
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Muudatusettepanek 13
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et – pidades eriti 
silmas liikmesriikides toimuvaid 
demograafilisi muutusi ning Euroopa 
2020. aasta strateegia kõrgete eesmärkide 
saavutamist – investeerida tuleks noorte 
inimeste heaolusse, haridusse, tööturule 
kaasamisse, ettevõtlusse ja 
kodanikuaktiivsusse, ning rõhutab 
seetõttu, kui tähtis on asjakohaselt 
rahastada programme, mis soodustavad 
liikuvust ning koostööd noorsoopoliitika 
valdkonnas, nagu „Aktiivsed noored”, 
„Erasmus” ja „Inimesed”;

Or. lt

Muudatusettepanek 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab MEDIA-programmi eluliselt 
tähtsat panust Euroopa 
audiovisuaalsektorile ning selle sektori 
poolt loodavale majanduslikule, 
kultuurilisele ja sotsiaalset kasule; nõuab 
seetõttu rohkem rahastust, et toetada seda 
kiiresti kasvavat sektorit;

Or. en


