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Pakeitimas 1Paul Nuttall

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos švietimo 
programos teikia aiškios ir akivaizdžios 
papildomos naudos Europai ir yra itin 
svarbios siekiant sėkmingai įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“; apgailestauja, 
kad Komisija biudžeto projekte nepasiūlė 
jokių papildomų švietimui ir mokymui 
skirtų lėšų, kurios viršytų finansinio 
planavimo metu numatytas lėšas; ragina 
2012 m. biudžete iš esmės padidinti 
mokymosi visą gyvenimą programai 
skiriamus asignavimus ir kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
dvigubai padidinti švietimui skiriamas 
lėšas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2
Marek Henryk Migalski

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos švietimo 
programos teikia aiškios ir akivaizdžios 
papildomos naudos Europai ir yra itin 
svarbios siekiant sėkmingai įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“; apgailestauja, 
kad Komisija biudžeto projekte nepasiūlė 
jokių papildomų švietimui ir mokymui 
skirtų lėšų, kurios viršytų finansinio 
planavimo metu numatytas lėšas; ragina 
2012 m. biudžete iš esmės padidinti 
mokymosi visą gyvenimą programai 
skiriamus asignavimus ir kitoje 

1. pabrėžia, kad Europos švietimo 
programos teikia aiškios ir akivaizdžios 
papildomos naudos Europos Sąjungos 
valstybėse narėse ir šalyse, kurių atžvilgiu 
vykdoma ES Europos kaimynystės 
politika, ir yra itin svarbios siekiant 
sėkmingai įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“; apgailestauja, kad Komisija 
biudžeto projekte nepasiūlė jokių 
papildomų švietimui ir mokymui skirtų 
lėšų, kurios viršytų finansinio planavimo 
metu numatytas lėšas; ragina 2012 m. 
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daugiametėje finansinėje programoje
dvigubai padidinti švietimui skiriamas 
lėšas;

biudžete iš esmės padidinti mokymosi visą 
gyvenimą programai skiriamus 
asignavimus ir kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje dvigubai padidinti 
švietimui skiriamas lėšas;

Or. pl

Pakeitimas 3
Chrysoula Paliadeli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos švietimo 
programos teikia aiškios ir akivaizdžios 
papildomos naudos Europai ir yra itin 
svarbios siekiant sėkmingai įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“; apgailestauja, 
kad Komisija biudžeto projekte nepasiūlė 
jokių papildomų švietimui ir mokymui 
skirtų lėšų, kurios viršytų finansinio 
planavimo metu numatytas lėšas; ragina 
2012 m. biudžete iš esmės padidinti 
mokymosi visą gyvenimą programai 
skiriamus asignavimus ir kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
dvigubai padidinti švietimui skiriamas 
lėšas;

1. pabrėžia, kad Europos švietimo 
programos teikia aiškios ir akivaizdžios 
papildomos naudos Europai ir yra itin 
svarbios siekiant sėkmingai įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“; apgailestauja, 
kad Komisija biudžeto projekte nepasiūlė 
jokių papildomų švietimui ir mokymui 
skirtų lėšų, kurios viršytų finansinio 
planavimo metu numatytas lėšas; 
apgailestauja dėl gamtos mokslams 
teikiamos pirmenybės humanitarinių 
mokslų atžvilgiu įgyvendinant Europos 
švietimo programas; ragina švietimo 
programose, kurios bus siūlomos pagal 
kitą daugiametę finansinę programą, 
užtikrinti didesnį humanitarinių mokslų 
matomumą; ragina 2012 m. biudžete iš 
esmės padidinti mokymosi visą gyvenimą 
programai skiriamus asignavimus ir kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
dvigubai padidinti švietimui skiriamas 
lėšas;

Or. en

Pakeitimas 4
Georgios Papanikolaou
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos švietimo 
programos teikia aiškios ir akivaizdžios 
papildomos naudos Europai ir yra itin 
svarbios siekiant sėkmingai įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“; apgailestauja, 
kad Komisija biudžeto projekte nepasiūlė 
jokių papildomų švietimui ir mokymui 
skirtų lėšų, kurios viršytų finansinio 
planavimo metu numatytas lėšas; ragina 
2012 m. biudžete iš esmės padidinti 
mokymosi visą gyvenimą programai 
skiriamus asignavimus ir kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
dvigubai padidinti švietimui skiriamas 
lėšas;

1. pabrėžia, kad Europos švietimo 
programos teikia aiškios ir akivaizdžios 
papildomos naudos Europai, didina 
judumą ir yra itin svarbios siekiant 
sėkmingai įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“; apgailestauja, kad Komisija 
biudžeto projekte nepasiūlė jokių 
papildomų švietimui ir mokymui skirtų 
lėšų, kurios viršytų finansinio planavimo 
metu numatytas lėšas; ragina 2012 m. 
biudžete iš esmės padidinti mokymosi visą 
gyvenimą programai skiriamus 
asignavimus ir kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje dvigubai padidinti 
švietimui skiriamas lėšas;

Or. el

Pakeitimas 5
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia kultūros politikos krypčių, 
ypač viešosios politikos krypčių, svarbą 
švietimui ir mokymams ir visuotinei 
prieigai prie kultūros ir mano, kad tokios 
politikos kryptys niekada neturėtų būti 
aukojamos siekiant griežtos biudžetinės 
drausmės, ypač atsižvelgiant į tai, kad jų 
įtaka biudžetui palyginti nedidelė; 

Or. fr

Pakeitimas 6
Chrysoula Paliadeli
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. apgailestauja dėl to, kad Taryba siekia 
sumažinti 2012 m. įsipareigojimų 
asignavimus programai „Kultūra“; mano, 
kad šiuo sudėtingu ekonominiu 
laikotarpiu svarbu nepamiršti kultūros 
vaidmens toliau stiprinant Europos 
tapatybę ir praturtinant mūsų visuomenę; 
taigi ragina išsaugoti kultūros 
finansavimą ir investicijas į kultūrą arba 
netgi jas padidinti;

Or. en

Pakeitimas 7
Maria Badia i Cutchet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagal SESV 165 straipsnį 
ES suteikiama naujų įgaliojimų sporto 
srityje; pabrėžia sporto svarbą visuomenei, 
turint omenyje ne tik privalumus sveikatai 
ir socialinei įtraukčiai, bet taip pat ir 
kalbant apie ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą; taigi ragina skirti pakankamą 
finansavimą, kad būtų parengta ir 
patvirtinta plačių užmojų ES programa dėl 
sporto;

2. primena, kad pagal SESV 165 straipsnį 
ES suteikiama naujų įgaliojimų sporto 
srityje; pabrėžia sporto svarbą visuomenei, 
turint omenyje ne tik privalumus sveikatai,
socialinei įtraukčiai ir tokių vertybių kaip, 
pvz., solidarumas, darbas komandoje ir 
kompetencija, kurios saugomos ir 
išreiškiamos vykdant Europos projektą, 
rėmimui, bet taip pat ir kalbant apie 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą; 
taigi ragina skirti pakankamą finansavimą, 
kad būtų parengta ir patvirtinta plačių 
užmojų ES programa dėl sporto;

Or. es
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Pakeitimas 8
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagal SESV 165 straipsnį 
ES suteikiama naujų įgaliojimų sporto 
srityje; pabrėžia sporto svarbą visuomenei, 
turint omenyje ne tik privalumus sveikatai 
ir socialinei įtraukčiai, bet taip pat ir 
kalbant apie ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą; taigi ragina skirti pakankamą 
finansavimą, kad būtų parengta ir 
patvirtinta plačių užmojų ES programa dėl 
sporto;

2. primena, kad pagal SESV 165 straipsnį 
ES suteikiama naujų įgaliojimų sporto 
srityje; pabrėžia sporto svarbą visuomenei, 
turint omenyje ne tik privalumus sveikatai, 
konkurencijai ir socialinei įtraukčiai, bet 
taip pat ir kalbant apie ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą; taigi ragina skirti 
pakankamą finansavimą, kad būtų parengta 
ir patvirtinta plačių užmojų ES programa 
dėl sporto;  

Or. el

Pakeitimas 9
Paul Nuttall

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad žurnalistams ir 
informacijos priemonėms tenka 
pagrindinis vaidmuo kuriant viešąją 
Europos erdvę, kuri suteikia piliečiams 
galimybę dalyvauti Europos integracijos 
procese; atsižvelgdamas į tai, reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad Komisija atmetė 
Europos Parlamento iniciatyvą dėl 
tarpvalstybinės tiriamosios žurnalistikos 
veiklos ir, nutraukdama visos Europos 
televizijos tinklo iniciatyvos įgyvendinimą, 
pati atsisakė savo Europos masto 
informacijos priemonių tinklų strategijos; 
primygtinai ragina Komisiją kuo skubiau 
sukurti suplanuotą televizijos tinklą ir 
parengti išsamią informavimo strategiją, 
kad būtų užtikrintas didesnis ES 

Išbraukta.
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legitimumas ir sustiprinta Europos viešoji 
erdvė;

Or. en

Pakeitimas 10
Marek Henryk Migalski

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad žurnalistams ir 
informacijos priemonėms tenka pagrindinis 
vaidmuo kuriant viešąją Europos erdvę, 
kuri suteikia piliečiams galimybę dalyvauti 
Europos integracijos procese; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą 
dėl to, kad Komisija atmetė Europos 
Parlamento iniciatyvą dėl tarpvalstybinės 
tiriamosios žurnalistikos veiklos ir, 
nutraukdama visos Europos televizijos 
tinklo iniciatyvos įgyvendinimą, pati 
atsisakė savo Europos masto informacijos 
priemonių tinklų strategijos; primygtinai 
ragina Komisiją kuo skubiau sukurti 
suplanuotą televizijos tinklą ir parengti 
išsamią informavimo strategiją, kad būtų 
užtikrintas didesnis ES legitimumas ir 
sustiprinta Europos viešoji erdvė;

3. pabrėžia, kad žurnalistams ir 
informacijos priemonėms tenka pagrindinis 
vaidmuo kuriant viešąją Europos erdvę, 
kuri suteikia piliečiams galimybę dalyvauti 
Europos integracijos procese; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą 
dėl to, kad Komisija atmetė Europos 
Parlamento iniciatyvą dėl tarpvalstybinės 
tiriamosios žurnalistikos veiklos ir, 
nutraukdama visos Europos televizijos 
tinklo iniciatyvos įgyvendinimą, pati 
atsisakė savo Europos masto informacijos 
priemonių tinklų strategijos;

Or. pl

Pakeitimas 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad žurnalistams ir 
informacijos priemonėms tenka pagrindinis 

3. pabrėžia, kad žurnalistams ir 
informacijos priemonėms tenka pagrindinis 
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vaidmuo kuriant viešąją Europos erdvę, 
kuri suteikia piliečiams galimybę dalyvauti 
Europos integracijos procese; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą 
dėl to, kad Komisija atmetė Europos 
Parlamento iniciatyvą dėl tarpvalstybinės 
tiriamosios žurnalistikos veiklos ir, 
nutraukdama visos Europos televizijos 
tinklo iniciatyvos įgyvendinimą, pati 
atsisakė savo Europos masto informacijos 
priemonių tinklų strategijos; primygtinai 
ragina Komisiją kuo skubiau sukurti 
suplanuotą televizijos tinklą ir parengti 
išsamią informavimo strategiją, kad būtų 
užtikrintas didesnis ES legitimumas ir 
sustiprinta Europos viešoji erdvė;

vaidmuo kuriant viešąją Europos erdvę, 
kuri suteikia piliečiams galimybę dalyvauti 
Europos integracijos procese; pabrėžia 
išsamios ES informavimo strategijos 
svarbą, kad būtų užtikrintas didesnis ES 
legitimumas ir sustiprintas Europos 
pilietiškumas; atsižvelgdamas į tai, reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad Komisija, 
nutraukdama visos Europos televizijos 
tinklo iniciatyvos įgyvendinimą, pati 
atsisakė savo Europos masto informacijos 
priemonių tinklų strategijos; primygtinai 
ragina Komisiją kuo skubiau sukurti 
suplanuotą televizijos tinklą ir parengti 
išsamią informavimo strategiją, kad būtų 
užtikrintas didesnis ES legitimumas ir 
sustiprinta Europos viešoji erdvė; taip pat 
prašo Komisijos iš naujo apsvarstyti 
Europos Parlamento iniciatyvos dėl 
tarpvalstybinės tiriamosios žurnalistikos 
veiklos praktinį vykdymą, kad būtų 
užtikrintas nepriklausomas ir nešališkas 
jos įgyvendinimas, ir geriau paaiškinti 
savo poziciją dėl Europos masto 
informacijos priemonių tinklų strategijos 
ateities perspektyvų;

Or. en

Pakeitimas 12
Maria Badia i Cutchet

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. nesutinka su pasiūlymu mažinti Europos 
mokykloms skirtas lėšas, kadangi dėl to 
gali atsirasti mokinių diskriminacija dėl 
gimtosios kalbos arba neįgalumo, o tai 
reikštų, kad pažeidžiama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija.

nesutinka su pasiūlymu mažinti Europos 
mokykloms skirtas lėšas, kadangi dėl to 
gali nukentėti mokymo kokybė, mokytojų 
mokymai ir būti pažeistas mokytojų ir 
mokinių skaičiaus santykis, nekalbant 
apie tai, kad gali atsirasti mokinių 
diskriminacija dėl gimtosios kalbos arba 
neįgalumo, o tai reikštų, kad pažeidžiama 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
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chartija; 

Or. es

Pakeitimas 13
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad ypač atsižvelgiant į 
valstybėse narėse pastebėtus 
demografinius pokyčius ir siekiant 
ambicingų "Europa 2020" tikslų, būtina 
investuoti į jaunimo gerovę, švietimą, 
integravimą į darbo rinką, verslumą ir 
aktyvų pilietiškumą, todėl pabrėžia 
bendradarbiavimo jaunimo politikos 
srityje ir judumo skatinimo programų, 
tokių kaip "Veiklus jaunimas", 
"Erasmus", "Žmonės", tinkamo 
finansavimo svarbą;

Or. lt

Pakeitimas 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia svarbų programos „MEDIA“ 
įnašą į Europos audiovizualinį sektorių ir 
su tuo susijusią ekonominę, kultūrinę, 
švietimo srities ir socialinę naudą; taigi 
ragina didinti finansavimą siekiant 
paremti šį greitai augantį sektorių;

Or. en
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