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Tarkistus 1
Paul Nuttall

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että eurooppalaisten 
koulutusohjelmien on osoitettu tuottavan 
selvää eurooppalaista lisäarvoa ja että ne 
ovat ratkaisevan tärkeitä Eurooppa 2020 
-strategian onnistumisen kannalta; pitää 
valitettavana, että komission 
talousarvioesityksessä ei ehdoteta 
koulutukseen rahoitussuunnitelman 
ylittäviä lisämäärärahoja; kehottaa 
lisäämään merkittävästi elinikäisen 
oppimisen ohjelman määrärahoja vuoden 
2012 talousarviossa ja 
kaksinkertaistamaan koulutukseen 
tarkoitetut määrärahat seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että eurooppalaisten 
koulutusohjelmien on osoitettu tuottavan 
selvää eurooppalaista lisäarvoa ja että ne 
ovat ratkaisevan tärkeitä Eurooppa 2020 
-strategian onnistumisen kannalta; pitää 
valitettavana, että komission 
talousarvioesityksessä ei ehdoteta 
koulutukseen rahoitussuunnitelman 
ylittäviä lisämäärärahoja; kehottaa 
lisäämään merkittävästi elinikäisen 

1. korostaa, että eurooppalaisten 
koulutusohjelmien on osoitettu tuottavan 
selvää lisäarvoa sekä Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa että Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa 
maissa ja että ne ovat ratkaisevan tärkeitä 
Eurooppa 2020 -strategian onnistumisen 
kannalta; pitää valitettavana, että 
komission talousarvioesityksessä ei 
ehdoteta koulutukseen 
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oppimisen ohjelman määrärahoja vuoden 
2012 talousarviossa ja kaksinkertaistamaan 
koulutukseen tarkoitetut määrärahat 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

rahoitussuunnitelman ylittäviä 
lisämäärärahoja; kehottaa lisäämään 
merkittävästi elinikäisen oppimisen 
ohjelman määrärahoja vuoden 2012 
talousarviossa ja kaksinkertaistamaan 
koulutukseen tarkoitetut määrärahat 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. pl

Tarkistus 3
Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että eurooppalaisten 
koulutusohjelmien on osoitettu tuottavan 
selvää eurooppalaista lisäarvoa ja että ne 
ovat ratkaisevan tärkeitä Eurooppa 2020 
-strategian onnistumisen kannalta; pitää 
valitettavana, että komission 
talousarvioesityksessä ei ehdoteta 
koulutukseen rahoitussuunnitelman 
ylittäviä lisämäärärahoja; kehottaa 
lisäämään merkittävästi elinikäisen 
oppimisen ohjelman määrärahoja vuoden 
2012 talousarviossa ja kaksinkertaistamaan 
koulutukseen tarkoitetut määrärahat 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

1. korostaa, että eurooppalaisten 
koulutusohjelmien on osoitettu tuottavan 
selvää eurooppalaista lisäarvoa ja että ne 
ovat ratkaisevan tärkeitä Eurooppa 2020 
-strategian onnistumisen kannalta; pitää 
valitettavana, että komission 
talousarvioesityksessä ei ehdoteta 
koulutukseen rahoitussuunnitelman 
ylittäviä lisämäärärahoja; pitää 
valitettavana, että luonnontieteitä 
suositaan humanististen tieteiden sijasta 
eurooppalaisten koulutusohjelmien 
täytäntöönpanossa; kehottaa lisäämään 
humanististen tieteiden näkyvyyttä 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella esitettävissä 
eurooppalaisissa koulutusohjelmissa; 
kehottaa lisäämään merkittävästi 
elinikäisen oppimisen ohjelman 
määrärahoja vuoden 2012 talousarviossa ja 
kaksinkertaistamaan koulutukseen 
tarkoitetut määrärahat seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Or. en
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Tarkistus 4
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että eurooppalaisten 
koulutusohjelmien on osoitettu tuottavan 
selvää eurooppalaista lisäarvoa ja että ne 
ovat ratkaisevan tärkeitä Eurooppa 2020 
-strategian onnistumisen kannalta; pitää 
valitettavana, että komission 
talousarvioesityksessä ei ehdoteta 
koulutukseen rahoitussuunnitelman 
ylittäviä lisämäärärahoja; kehottaa 
lisäämään merkittävästi elinikäisen 
oppimisen ohjelman määrärahoja vuoden 
2012 talousarviossa ja kaksinkertaistamaan 
koulutukseen tarkoitetut määrärahat 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

1. korostaa, että eurooppalaisten 
koulutusohjelmien on osoitettu tuottavan 
selvää eurooppalaista lisäarvoa ja lisäävän 
liikkuvuutta ja että ne ovat ratkaisevan 
tärkeitä Eurooppa 2020 -strategian 
onnistumisen kannalta; pitää valitettavana, 
että komission talousarvioesityksessä ei 
ehdoteta koulutukseen 
rahoitussuunnitelman ylittäviä 
lisämäärärahoja; kehottaa lisäämään 
merkittävästi elinikäisen oppimisen 
ohjelman määrärahoja vuoden 2012 
talousarviossa ja kaksinkertaistamaan 
koulutukseen tarkoitetut määrärahat 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. el

Tarkistus 5
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieleen 
kulttuuripolitiikkojen ja etenkin julkisen 
vallan harjoittamien politiikkojen 
merkityksen kansalaisten koulutuksen ja 
kulttuurin yleisen saatavuuden kannalta 
ja katsoo, että näitä politiikkoja ei saa 
missään tapauksessa uhrata budjettikurin 
nimissä, etenkin kun otetaan huomioon 
niiden vähäinen osuus 
budjettipolitiikoissa;
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Or. fr

Tarkistus 6
Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että neuvosto 
pyrkii vähentämään kulttuuriohjelmaa 
koskevia vuoden 2012 
maksusitoumusmäärärahoja; pitää 
ehdottoman tärkeänä, että näinä 
taloudellisesti vaikeina aikoina ei 
laiminlyödä kulttuuria, joka lujittaa 
eurooppalaista identiteettiä ja rikastuttaa 
yhteiskuntiamme; vaatii sen tähden 
säilyttämään kulttuurirahoituksen ja 
-investoinnit, tai jopa lisäämään niitä;

Or. en

Tarkistus 7
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että SEUT:n 165 artiklassa 
EU:lle annettiin uusia toimivaltuuksia 
urheilun alalla; painottaa urheilun 
merkitystä yhteiskunnalle ja toteaa, että se 
terveyshyötyjen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden lisäksi edistää myös 
talouskasvua ja työpaikkojen luomista;
kehottaa siksi myöntämään riittävästi 
määrärahoja kunnianhimoisen EU:n 
urheiluohjelman laatimiseksi ja yllä 
pitämiseksi;

2. muistuttaa, että SEUT:n 165 artiklassa 
EU:lle annettiin uusia toimivaltuuksia 
urheilun alalla; painottaa urheilun 
merkitystä yhteiskunnalle ja toteaa, että se 
terveyshyötyjen, yhteiskunnallisen 
osallisuuden ja Euroopan yhdentymisessä 
puolustettujen ja siihen sisältyvien 
arvojen, kuten solidaarisuus, 
ryhmätyöskentely ja erinomaisuuteen 
pyrkiminen, lisäksi edistää myös 
talouskasvua ja työpaikkojen luomista;
kehottaa siksi myöntämään riittävästi 
määrärahoja kunnianhimoisen EU:n 
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urheiluohjelman laatimiseksi ja yllä 
pitämiseksi;

Or. es

Tarkistus 8
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että SEUT:n 165 artiklassa 
EU:lle annettiin uusia toimivaltuuksia 
urheilun alalla; painottaa urheilun 
merkitystä yhteiskunnalle ja toteaa, että se 
terveyshyötyjen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden lisäksi edistää myös 
talouskasvua ja työpaikkojen luomista; 
kehottaa siksi myöntämään riittävästi 
määrärahoja kunnianhimoisen EU:n 
urheiluohjelman laatimiseksi ja yllä 
pitämiseksi;

2. muistuttaa, että SEUT:n 165 artiklassa 
EU:lle annettiin uusia toimivaltuuksia 
urheilun alalla; painottaa urheilun 
merkitystä yhteiskunnalle ja toteaa, että se 
terveyshyötyjen, kilpailun ja 
yhteiskunnallisen osallisuuden lisäksi 
edistää myös talouskasvua ja työpaikkojen 
luomista; kehottaa siksi myöntämään 
riittävästi määrärahoja kunnianhimoisen 
EU:n urheiluohjelman laatimiseksi ja yllä 
pitämiseksi;

Or. el

Tarkistus 9
Paul Nuttall

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että toimittajilla ja 
tiedotusvälineillä on tärkeä rooli sellaisen 
eurooppalaisen julkisen alueen 
luomisessa, joka mahdollistaa 
kansalaisten osallistumisen Euroopan 
yhdentymiseen; on siksi huolestunut siitä, 
että komissio on torjunut rajat ylittävää 
tutkivaa journalismia koskevan Euroopan 
parlamentin aloitteen ja hylännyt oman 

Poistetaan.
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yleiseurooppalaisen 
mediaverkostostrategiansa lakkauttamalla 
Euroopan laajuista TV-verkkoa koskevan 
aloitteensa toteuttamisen; vaatii 
komissiota perustamaan suunnitellun TV-
verkon mahdollisimman pian ja 
esittämään kokonaisvaltaisen 
viestintästrategian EU:n legitimiteetin 
lisäämiseksi ja eurooppalaisen julkisen 
alueen vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Marek Henryk Migalski

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että toimittajilla ja 
tiedotusvälineillä on tärkeä rooli sellaisen 
eurooppalaisen julkisen alueen luomisessa, 
joka mahdollistaa kansalaisten 
osallistumisen Euroopan yhdentymiseen; 
on siksi huolestunut siitä, että komissio on 
torjunut rajat ylittävää tutkivaa 
journalismia koskevan Euroopan 
parlamentin aloitteen ja hylännyt oman 
yleiseurooppalaisen 
mediaverkostostrategiansa lakkauttamalla 
Euroopan laajuista TV-verkkoa koskevan 
aloitteensa toteuttamisen; vaatii komissiota 
perustamaan suunnitellun TV-verkon 
mahdollisimman pian ja esittämään 
kokonaisvaltaisen viestintästrategian 
EU:n legitimiteetin lisäämiseksi ja 
eurooppalaisen julkisen alueen 
vahvistamiseksi;

3. korostaa, että toimittajilla ja 
tiedotusvälineillä on tärkeä rooli sellaisen 
eurooppalaisen julkisen alueen luomisessa, 
joka mahdollistaa kansalaisten 
osallistumisen Euroopan yhdentymiseen; 
on siksi huolestunut siitä, että komissio on 
torjunut rajat ylittävää tutkivaa 
journalismia koskevan Euroopan 
parlamentin aloitteen ja hylännyt oman 
yleiseurooppalaisen 
mediaverkostostrategiansa lakkauttamalla 
Euroopan laajuista TV-verkkoa koskevan 
aloitteensa toteuttamisen;

Or. pl
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Tarkistus 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että toimittajilla ja 
tiedotusvälineillä on tärkeä rooli sellaisen 
eurooppalaisen julkisen alueen luomisessa, 
joka mahdollistaa kansalaisten 
osallistumisen Euroopan yhdentymiseen; 
on siksi huolestunut siitä, että komissio on 
torjunut rajat ylittävää tutkivaa 
journalismia koskevan Euroopan 
parlamentin aloitteen ja hylännyt oman 
yleiseurooppalaisen 
mediaverkostostrategiansa lakkauttamalla 
Euroopan laajuista TV-verkkoa koskevan 
aloitteensa toteuttamisen; vaatii komissiota 
perustamaan suunnitellun TV-verkon 
mahdollisimman pian ja esittämään 
kokonaisvaltaisen viestintästrategian EU:n 
legitimiteetin lisäämiseksi ja 
eurooppalaisen julkisen alueen 
vahvistamiseksi;

3. korostaa, että toimittajilla ja 
tiedotusvälineillä on tärkeä rooli sellaisen 
eurooppalaisen julkisen alueen luomisessa, 
joka mahdollistaa kansalaisten 
osallistumisen Euroopan yhdentymiseen; 
korostaa kokonaisvaltaisen 
viestintästrategian merkitystä EU:n 
legitimiteetin lisäämiseksi ja Euroopan 
kansalaisuuden edistämiseksi; on siksi 
huolestunut siitä, että komissio on hylännyt 
oman yleiseurooppalaisen 
mediaverkostostrategiansa lakkauttamalla 
Euroopan laajuista TV-verkkoa koskevan 
aloitteensa toteuttamisen; vaatii komissiota 
perustamaan suunnitellun TV-verkon 
mahdollisimman pian ja esittämään 
kokonaisvaltaisen viestintästrategian EU:n 
legitimiteetin lisäämiseksi ja 
eurooppalaisen julkisen alueen 
vahvistamiseksi; vaatii komissiota 
harkitsemaan uudelleen rajat ylittävää 
tutkivaa journalismia koskevan Euroopan 
parlamentin aloitteen nykyistä toimintaa, 
jotta turvataan sen riippumaton ja 
puolueeton täytäntöönpano, ja 
selventämään paremmin kantaansa 
yleiseurooppalaisen 
mediaverkostostrategian tulevaisuuden 
näkymistä;

Or. en

Tarkistus 12
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vastustaa ehdotettuja Eurooppa-koulujen 
määrärahojen vähennyksiä, jotka 
todennäköisesti johtaisivat oppilaiden 
syrjintään äidinkielen tai vammaisuuden 
perusteella ja olisivat siten Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan vastaisia.

vastustaa ehdotettuja Eurooppa-koulujen 
määrärahojen vähennyksiä, jotka 
todennäköisesti vaikuttaisivat annetun 
opetuksen laatuun, opettajien 
koulutukseen sekä oppilaiden 
lukumäärään suhteessa opettajien 
lukumäärään ja lisäksi johtaisivat 
oppilaiden syrjintään äidinkielen tai 
vammaisuuden perusteella ja olisivat siten 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
vastaisia. 

Or. es

Tarkistus 13
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että erityisesti jäsenvaltioissa 
tapahtuvien väestömuutosten vuoksi ja 
Eurooppa 2020 -strategian 
kunnianhimoisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi investoitava 
hyvinvointiin, koulutukseen, 
työmarkkinoille integroitumiseen, 
yrittäjyyteen ja nuorten aktiiviseen 
kansalaisuuteen, ja korostaa siksi, että on 
tärkeää rahoittaa asianmukaisesti 
liikkuvuuteen kannustavia ohjelmia ja 
yhteistyöohjelmia nuorisopolitiikan alalla, 
kuten nuorisotoimintaohjelma, Erasmus-
ohjelma ja "Ihmiset"-erityisohjelma;

Or. lt

Tarkistus 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa MEDIA-ohjelman erittäin 
tärkeää vaikutusta Euroopan 
audiovisuaalialaan ja sen taloudellisia, 
kulttuurillisia, koulutuksellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä; kehottaa siksi 
lisäämään tämän nopeasti kasvavan alan 
rahoitusta;

Or. en


