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AM_Com_NonLegOpinion

Módosítás 1
Paul Nuttall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási 
programok világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek és alapvető 
fontosságúak az Európa 2020 stratégia 
sikeréhez; sajnálja, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezete a pénzügyi 
programozáson felül nem javasol 
kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a 
képzésre; felszólít az egész életen át tartó 
tanulás programjára vonatkozó 
előirányzatok jelentős növelésére a 2012. 
évi költségvetésben és az oktatás 
finanszírozásának megkétszerezésére a 
következő többéves pénzügyi keretben;

törölve

Or. en

Módosítás 2
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási 
programok világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek és alapvető 
fontosságúak az Európa 2020 stratégia 
sikeréhez; sajnálja, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezete a pénzügyi 
programozáson felül nem javasol 
kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a 
képzésre; felszólít az egész életen át tartó 

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási 
programok az Európai Unió 
tagállamaiban és az európai 
szomszédságpolitika körébe tartozó 
országokban világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek és alapvető 
fontosságúak az Európa 2020 stratégia 
sikeréhez; sajnálja, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezete a pénzügyi 



AM\875560HU.doc 3/10 PE470.047v01-00

HU

tanulás programjára vonatkozó 
előirányzatok jelentős növelésére a 2012. 
évi költségvetésben és az oktatás 
finanszírozásának megkétszerezésére a 
következő többéves pénzügyi keretben;

programozáson felül nem javasol 
kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a 
képzésre; felszólít az egész életen át tartó 
tanulás programjára vonatkozó 
előirányzatok jelentős növelésére a 2012. 
évi költségvetésben és az oktatás 
finanszírozásának megkétszerezésére a 
következő többéves pénzügyi keretben;

Or. pl

Módosítás 3
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási 
programok világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek és alapvető 
fontosságúak az Európa 2020 stratégia 
sikeréhez; sajnálja, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezete a pénzügyi 
programozáson felül nem javasol 
kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a 
képzésre; felszólít az egész életen át tartó 
tanulás programjára vonatkozó 
előirányzatok jelentős növelésére a 2012. 
évi költségvetésben és az oktatás 
finanszírozásának megkétszerezésére a 
következő többéves pénzügyi keretben;

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási 
programok világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek és alapvető 
fontosságúak az Európa 2020 stratégia 
sikeréhez; sajnálja, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezete a pénzügyi 
programozáson felül nem javasol 
kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a 
képzésre; sajnálatosnak tartja, hogy az 
európai oktatási programok 
végrehajtásában a természettudományok 
előnyt élveznek a 
bölcsészettudományokkal szemben; 
felszólít arra, hogy a 
bölcsészettudományok kapjanak 
hangsúlyosabb helyet a következő 
többéves pénzügyi keretbe foglalandó 
oktatási programokon belül; felszólít az 
egész életen át tartó tanulás programjára 
vonatkozó előirányzatok jelentős 
növelésére a 2012. évi költségvetésben és 
az oktatás finanszírozásának 
megkétszerezésére a következő többéves 
pénzügyi keretben;

Or. en
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Módosítás 4
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási 
programok világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek és alapvető 
fontosságúak az Európa 2020 stratégia 
sikeréhez; sajnálja, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezete a pénzügyi 
programozáson felül nem javasol 
kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a 
képzésre; felszólít az egész életen át tartó 
tanulás programjára vonatkozó 
előirányzatok jelentős növelésére a 2012. 
évi költségvetésben és az oktatás 
finanszírozásának megkétszerezésére a 
következő többéves pénzügyi keretben;

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási 
programok világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek, fokozzák a 
mobilitást és alapvető fontosságúak az 
Európa 2020 stratégia sikeréhez; sajnálja, 
hogy a Bizottság költségvetési tervezete a 
pénzügyi programozáson felül nem javasol 
kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a 
képzésre; felszólít az egész életen át tartó 
tanulás programjára vonatkozó 
előirányzatok jelentős növelésére a 2012. 
évi költségvetésben és az oktatás 
finanszírozásának megkétszerezésére a 
következő többéves pénzügyi keretben;

Or. el

Módosítás 5
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat a kultúrával kapcsolatos 
politikák, ezen belül is az oktatás, a 
szakképzés és a kultúrához való egyetemes 
hozzáférés érdekében kialakított 
közpolitikák jelentőségére, és úgy véli, 
hogy semmi esetre sem szabad ezeket a 
politikákat a költségvetési szigor nevében 
feláldozni, már csak azért sem, mert
költségvetési szempontból nézve 
viszonylag kisebb súlyt képviselnek;
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Or. fr

Módosítás 6
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács 
csökkenteni kívánja a Kultúra programra 
2012-re előirányzott kötelezettségvállalási 
előirányzatokat; ebben a nehéz gazdasági 
időszakban rendkívül fontosnak tartja, 
hogy ne hanyagoljuk el a kultúra szerepét 
az európai identitás fejlesztésében és 
társadalmaink gazdagabbá tételében;
ennek megfelelően a kulturális 
befektetések és a kultúra finanszírozási 
szintjének nem csupán fenntartására, 
hanem fokozására szólít fel; 

Or. en

Módosítás 7
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 165. 
cikke új hatásköröket ruház az EU-ra a 
sport terén; kiemeli a sport értékét, amit a 
társadalom számára jelent, nemcsak az 
egészségre gyakorolt kedvező hatását és a 
társadalmi beilleszkedést illetően, hanem a 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés tekintetében is; ezért 
felszólít elegendő finanszírozás 
biztosítására egy ambiciózus uniós 
sportprogram előkészítéséhez és 

2. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 165. 
cikke új hatásköröket ruház az EU-ra a 
sport terén; kiemeli a sport értékét, amit a 
társadalom számára jelent, nemcsak az 
egészségre gyakorolt kedvező hatását, a 
társadalmi beilleszkedést, valamint az 
európai integráció által megtestesített és 
támogatott olyan értékek előmozdítását
illetően, mint a szolidaritás, a 
csapatmunka és a kiválóság, hanem a 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés tekintetében is; ezért 
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kialakításához; felszólít elegendő finanszírozás 
biztosítására egy ambiciózus uniós 
sportprogram előkészítéséhez és 
kialakításához;

Or. es

Módosítás 8
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 165. 
cikke új hatásköröket ruház az EU-ra a 
sport terén; kiemeli a sport értékét, amit a 
társadalom számára jelent, nemcsak az 
egészségre gyakorolt kedvező hatását és a 
társadalmi beilleszkedést illetően, hanem a 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés tekintetében is; ezért 
felszólít elegendő finanszírozás 
biztosítására egy ambiciózus uniós 
sportprogram előkészítéséhez és 
kialakításához;

2. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 165. 
cikke új hatásköröket ruház az EU-ra a 
sport terén; kiemeli a sport társadalmi 
értékét, nemcsak az egészségre gyakorolt 
kedvező hatását, a versengést és a 
társadalmi beilleszkedést illetően, hanem a 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés tekintetében is; ezért 
felszólít elegendő finanszírozás 
biztosítására egy ambiciózus uniós 
sportprogram előkészítéséhez és 
kialakításához;  

Or. el

Módosítás 9
Paul Nuttall

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az újságírók és a 
média vezető szerepet játszanak az európai 
közszféra kialakításában, ami lehetővé 
teszi a polgárok részvételét az európai 
integrációban; ezért aggodalmának ad 
hangot, amiért a Bizottság elutasította az 

törölve
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Európai Parlament határokon átnyúló 
tényfeltáró újságírásról szóló 
kezdeményezését, és a páneurópai 
televíziós hálózatról szóló 
kezdeményezésének lezárása által elvetette 
a páneurópai médiahálózatokról szóló 
saját stratégiáját; sürgeti a Bizottságot, 
hogy mielőbb hozza létre a tervezett 
tévéhálózatot és készítsen átfogó 
kommunikációs stratégiát az EU 
legitimitásának növelése és az európai 
közszféra erősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az újságírók és a 
média vezető szerepet játszanak az európai 
közszféra kialakításában, ami lehetővé 
teszi a polgárok részvételét az európai 
integrációban; ezért aggodalmának ad 
hangot, amiért a Bizottság elutasította az 
Európai Parlament határokon átnyúló 
tényfeltáró újságírásról szóló 
kezdeményezését, és a páneurópai 
televíziós hálózatról szóló 
kezdeményezésének lezárása által elvetette 
a páneurópai médiahálózatokról szóló saját 
stratégiáját; sürgeti a Bizottságot, hogy 
mielőbb hozza létre a tervezett 
tévéhálózatot és készítsen átfogó 
kommunikációs stratégiát az EU 
legitimitásának növelése és az európai 
közszféra erősítése érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy az újságírók és a 
média vezető szerepet játszanak az európai 
közszféra kialakításában, ami lehetővé 
teszi a polgárok részvételét az európai 
integrációban; ezért aggodalmának ad 
hangot, amiért a Bizottság elutasította az 
Európai Parlament határokon átnyúló 
tényfeltáró újságírásról szóló 
kezdeményezését, és a páneurópai 
televíziós hálózatról szóló 
kezdeményezésének lezárása által elvetette 
a páneurópai médiahálózatokról szóló saját 
stratégiáját;

Or. pl
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Módosítás 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az újságírók és a 
média vezető szerepet játszanak az európai 
közszféra kialakításában, ami lehetővé 
teszi a polgárok részvételét az európai 
integrációban; ezért aggodalmának ad 
hangot, amiért a Bizottság elutasította az 
Európai Parlament határokon átnyúló 
tényfeltáró újságírásról szóló 
kezdeményezését, és a páneurópai 
televíziós hálózatról szóló 
kezdeményezésének lezárása által elvetette 
a páneurópai médiahálózatokról szóló saját 
stratégiáját; sürgeti a Bizottságot, hogy 
mielőbb hozza létre a tervezett 
tévéhálózatot és készítsen átfogó 
kommunikációs stratégiát az EU 
legitimitásának növelése és az európai 
közszféra erősítése érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy az újságírók és a 
média vezető szerepet játszanak az európai 
közszféra kialakításában, ami lehetővé 
teszi a polgárok részvételét az európai 
integrációban; hangsúlyozza az átfogó 
uniós kommunikációs stratégia 
jelentőségét az EU legitimitásának 
növelése és az európai polgárság erősítése 
szempontjából; ezért aggodalmának ad 
hangot, amiért a Bizottság a páneurópai 
televíziós hálózatról szóló 
kezdeményezésének lezárása által elvetette 
a páneurópai médiahálózatokról szóló saját 
stratégiáját; sürgeti a Bizottságot, hogy 
mielőbb hozza létre a tervezett 
tévéhálózatot és készítsen átfogó 
kommunikációs stratégiát az EU 
legitimitásának növelése és az európai 
közszféra erősítése érdekében;
nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy az 
Európai Parlament határokon átnyúló 
tényfeltáró újságírásról szóló 
kezdeményezése független és pártatlan 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
ismételten mérlegelje a kezdeményezés 
jelenlegi működési kereteit, továbbá 
egyértelműbben fejtse ki álláspontját a 
páneurópai televíziós hálózatról szóló 
kezdeményezés jövőbeli kilátásaival 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 12
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. ellenzi az Európai Iskolák 
finanszírozásának javasolt csökkentését, 
ami valószínűleg nyelvi alapú vagy 
fogyatékosság miatti megkülönböztetést 
fog eredményezni a tanulók között, 
megsértve ezáltal az Európai Unió alapjogi 
chartáját.

ellenzi az Európai Iskolák 
finanszírozásának javasolt csökkentését, 
ami valószínűleg kihat az oktatás 
minőségére, a tanárképzésre és a tanár-
diák arányra, nem beszélve arról, hogy 
mindez nyelvi alapú vagy fogyatékosság 
miatti megkülönböztetést fog 
eredményezni a tanulók között, megsértve 
ezáltal az Európai Unió alapjogi chartáját.

Or. es

Módosítás 13
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy különösen a 
tagállamokban jelentkező demográfiai 
változások fényében, valamint az Európa
2020 stratégia nagyratörő célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében be kell fektetni a 
jólétbe, az oktatásba, a munkaerő-piaci 
integrációba és a fiatalok vállalkozói 
szellemének és aktív polgári 
szerepvállalásának támogatásába, és ezért 
az ifjúságpolitika terén az olyan mobilitást 
és együttműködést elősegítő programok 
megfelelő finanszírozásának jelentőségére 
hív fel, mint a "Cselekvő Ifjúság", az 
Erasmus és az “Emberek” program;

Or. lt

Módosítás 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a MEDIA-program 
kulcsszerepét az európai audiovizuális 
szektorban, valamint kiemeli a 
programból származó gazdasági, oktatási 
és társadalmi előnyöket; ennek 
megfelelően e gyorsan növekvő ágazat 
támogatása érdekében a források 
növelésére szólít fel;

Or. en


