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Grozījums Nr. 1
Paul Nuttall

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas izglītības 
programmas skaidri un nepārprotami 
rada Eiropas pievienoto vērtību un tām ir 
izšķiroša nozīme stratēģijas „Eiropa 
2020” veiksmīgā īstenošanā; pauž nožēlu, 
ka Komisijas budžeta projektā izglītībai 
un apmācībai nav paredzēts vairāk 
līdzekļu kā vien tie, kas iekļauti finanšu 
plānojumā; prasa 2012. gada budžetā 
ievērojami palielināt apropriācijas 
Mūžizglītības programmai un nākamajā 
DFS dubultot izglītībai paredzētos 
līdzekļus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marek Henryk Migalski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas izglītības 
programmas skaidri un nepārprotami rada 
Eiropas pievienoto vērtību un tām ir 
izšķiroša nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
veiksmīgā īstenošanā; pauž nožēlu, ka 
Komisijas budžeta projektā izglītībai un 
apmācībai nav paredzēts vairāk līdzekļu kā 
vien tie, kas iekļauti finanšu plānojumā; 
prasa 2012. gada budžetā ievērojami 
palielināt apropriācijas Mūžizglītības 
programmai un nākamajā DFS dubultot 
izglītībai paredzētos līdzekļus;

1. uzsver, ka Eiropas izglītības 
programmas skaidri un nepārprotami rada 
pievienoto vērtību gan Eiropas Savienības 
dalībvalstīs, gan valstīs, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un tām ir 
izšķiroša nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
veiksmīgā īstenošanā; pauž nožēlu, ka 
Komisijas budžeta projektā izglītībai un 
apmācībai nav paredzēts vairāk līdzekļu kā 
vien tie, kas iekļauti finanšu plānojumā; 
prasa 2012. gada budžetā ievērojami 
palielināt apropriācijas Mūžizglītības 
programmai un nākamajā DFS dubultot 
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izglītībai paredzētos līdzekļus;

Or. pl

Grozījums Nr. 3
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas izglītības 
programmas skaidri un nepārprotami rada 
Eiropas pievienoto vērtību un tām ir 
izšķiroša nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
veiksmīgā īstenošanā; pauž nožēlu, ka 
Komisijas budžeta projektā izglītībai un 
apmācībai nav paredzēts vairāk līdzekļu kā 
vien tie, kas iekļauti finanšu plānojumā; 
prasa 2012. gada budžetā ievērojami 
palielināt apropriācijas Mūžizglītības 
programmai un nākamajā DFS dubultot 
izglītībai paredzētos līdzekļus;

1. uzsver, ka Eiropas izglītības 
programmas skaidri un nepārprotami rada 
Eiropas pievienoto vērtību un tām ir 
izšķiroša nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
veiksmīgā īstenošanā; pauž nožēlu, ka 
Komisijas budžeta projektā izglītībai un 
apmācībai nav paredzēts vairāk līdzekļu kā 
vien tie, kas iekļauti finanšu plānojumā; 
pauž dziļu nožēlu par to, ka, īstenojot 
Eiropas izglītības programmas, 
dabaszinātnēm tiek pievērsts vairāk 
uzmanības nekā humanitārajām 
zinātnēm; prasa tajās izglītības 
programmās, ko ierosinās nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā, lielāku 
uzmanību pievērst humanitārajām 
zinātnēm; prasa 2012. gada budžetā 
ievērojami palielināt apropriācijas 
Mūžizglītības programmai un nākamajā 
DFS dubultot izglītībai paredzētos 
līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas izglītības 
programmas skaidri un nepārprotami rada 
Eiropas pievienoto vērtību un tām ir 
izšķiroša nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
veiksmīgā īstenošanā; pauž nožēlu, ka 
Komisijas budžeta projektā izglītībai un 
apmācībai nav paredzēts vairāk līdzekļu kā 
vien tie, kas iekļauti finanšu plānojumā; 
prasa 2012. gada budžetā ievērojami 
palielināt apropriācijas Mūžizglītības 
programmai un nākamajā DFS dubultot 
izglītībai paredzētos līdzekļus;

1. uzsver, ka Eiropas izglītības 
programmas skaidri un nepārprotami rada 
Eiropas pievienoto vērtību, veicina 
mobilitāti un tām ir izšķiroša nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” veiksmīgā 
īstenošanā; pauž nožēlu, ka Komisijas 
budžeta projektā izglītībai un apmācībai 
nav paredzēts vairāk līdzekļu kā vien tie, 
kas iekļauti finanšu plānojumā; prasa 
2012. gada budžetā ievērojami palielināt 
apropriācijas Mūžizglītības programmai un 
nākamajā DFS dubultot izglītībai 
paredzētos līdzekļus;

Or. el

Grozījums Nr. 5
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda uz kultūras politikas un jo 
īpaši sabiedriskās politikas nozīmi 
izglītības un apmācības jomā un kultūras 
vispārējas pieejamības nodrošināšanā un 
uzskata, ka šos politikas virzienus nedrīkst 
upurēt budžeta ierobežojumu dēļ, vēl jo 
vairāk tāpēc, ka to ietekme uz budžetu ir 
salīdzinoši neliela;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž dziļu nožēlu par to, ka Padome 
cenšas samazināt programmai „Kultūra” 
2012. gadā paredzētās saistību 
apropriācijas; uzskata, ka šajos 
ekonomiski grūtajos laikos nekādā ziņā 
nedrīkst aizmirst kultūras nozīmi Eiropas 
identitātes turpmākā veicināšanā un 
mūsu daudzveidīgās sabiedrības 
bagātināšanā; tādēļ prasa kultūrai 
paredzēto finansējumu un ieguldījumus ja 
ne palielināt, tad vismaz saglabāt 
iepriekšējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka saskaņā ar LESD 165. pantu 
ES ir piešķirta jauna kompetences joma —
sports; uzsver sporta nozīmi sabiedrībai ne 
tikai veselības un sociālās integrācijas 
jomā, bet arī saistībā ar ekonomikas 
izaugsmi un darbavietu izveidi; tādēļ prasa 
pietiekamu finansējumu, lai varētu 
sagatavot un izveidot vērienīgu ES 
programmu sporta jomā;

2. atgādina, ka saskaņā ar LESD 165. pantu 
ES ir piešķirta jauna kompetences joma —
sports; uzsver sporta nozīmi sabiedrībai ne 
tikai veselības un sociālās integrācijas jomā 
un tādu Eiropas projekta rosinātu un 
iemiesotu vērtību veicināšanā kā 
solidaritāte, kopīgs darbs un izcilība, bet 
arī saistībā ar ekonomikas izaugsmi un 
darbavietu izveidi; tādēļ prasa pietiekamu 
finansējumu, lai varētu sagatavot un 
izveidot vērienīgu ES programmu sporta 
jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Georgios Papanikolaou
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka saskaņā ar LESD 165. pantu 
ES ir piešķirta jauna kompetences joma —
sports; uzsver sporta nozīmi sabiedrībai ne 
tikai veselības un sociālās integrācijas 
jomā, bet arī saistībā ar ekonomikas 
izaugsmi un darbavietu izveidi; tādēļ prasa 
pietiekamu finansējumu, lai varētu 
sagatavot un izveidot vērienīgu ES 
programmu sporta jomā;

2. atgādina, ka saskaņā ar LESD 165. pantu 
ES ir piešķirta jauna kompetences joma —
sports; uzsver sporta nozīmi sabiedrībai ne 
tikai veselības, konkurētspējas un sociālās 
integrācijas jomā, bet arī saistībā ar 
ekonomikas izaugsmi un darbavietu 
izveidi; tādēļ prasa pietiekamu 
finansējumu, lai varētu sagatavot un 
izveidot vērienīgu ES programmu sporta 
jomā;

Or. el

Grozījums Nr. 9
Paul Nuttall

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka žurnālistiem un plašsaziņas 
līdzekļiem ir vadoša loma, veidojot 
Eiropas publisko sfēru, kas dod iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties Eiropas 
integrācijā; tādēļ pauž bažas par to, ka 
Komisija ir noraidījusi Eiropas 
Parlamenta iniciatīvu par pārrobežu 
pētniecisko žurnālistiku un atteikusies no 
savas ES mēroga plašsaziņas līdzekļu 
tīklu stratēģijas, pārtraucot īstenot 
Eiropas TV tīkla iniciatīvu; mudina 
Komisiju pēc iespējas drīzāk izveidot 
iecerēto TV tīklu un nākt klajā ar 
visaptverošu komunikācijas stratēģiju, lai 
veicinātu ES leģitimitāti un stiprinātu 
Eiropas publisko sfēru;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Marek Henryk Migalski

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka žurnālistiem un plašsaziņas 
līdzekļiem ir vadoša loma, veidojot Eiropas 
publisko sfēru, kas dod iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties Eiropas 
integrācijā; tādēļ pauž bažas par to, ka 
Komisija ir noraidījusi Eiropas Parlamenta 
iniciatīvu par pārrobežu pētniecisko 
žurnālistiku un atteikusies no savas ES 
mēroga plašsaziņas līdzekļu tīklu 
stratēģijas, pārtraucot īstenot Eiropas TV 
tīkla iniciatīvu; mudina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk izveidot iecerēto TV tīklu 
un nākt klajā ar visaptverošu 
komunikācijas stratēģiju, lai veicinātu ES 
leģitimitāti un stiprinātu Eiropas publisko 
sfēru;

3. uzsver, ka žurnālistiem un plašsaziņas 
līdzekļiem ir vadoša loma, veidojot Eiropas 
publisko sfēru, kas dod iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties Eiropas 
integrācijā; tādēļ pauž bažas par to, ka 
Komisija ir noraidījusi Eiropas Parlamenta 
iniciatīvu par pārrobežu pētniecisko 
žurnālistiku un atteikusies no savas ES 
mēroga plašsaziņas līdzekļu tīklu 
stratēģijas, pārtraucot īstenot Eiropas TV 
tīkla iniciatīvu;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka žurnālistiem un plašsaziņas 
līdzekļiem ir vadoša loma, veidojot Eiropas 
publisko sfēru, kas dod iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties Eiropas 
integrācijā; tādēļ pauž bažas par to, ka 
Komisija ir noraidījusi Eiropas 
Parlamenta iniciatīvu par pārrobežu 
pētniecisko žurnālistiku un atteikusies no 
savas ES mēroga plašsaziņas līdzekļu tīklu 
stratēģijas, pārtraucot īstenot Eiropas TV 
tīkla iniciatīvu; mudina Komisiju pēc 

3. uzsver, ka žurnālistiem un plašsaziņas 
līdzekļiem ir vadoša loma, veidojot Eiropas 
publisko sfēru, kas dod iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties Eiropas 
integrācijā; uzsver visaptverošas ES 
komunikācijas stratēģijas nozīmi ES 
leģitimitātes veicināšanā un Eiropas 
pilsonības institūta stiprināšanā; tādēļ 
pauž bažas par to, ka Komisija ir 
atteikusies no savas ES mēroga plašsaziņas 
līdzekļu tīklu stratēģijas, pārtraucot īstenot 
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iespējas drīzāk izveidot iecerēto TV tīklu 
un nākt klajā ar visaptverošu 
komunikācijas stratēģiju, lai veicinātu ES 
leģitimitāti un stiprinātu Eiropas publisko 
sfēru;

Eiropas TV tīkla iniciatīvu; mudina 
Komisiju pēc iespējas drīzāk izveidot 
iecerēto TV tīklu un nākt klajā ar 
visaptverošu komunikācijas stratēģiju, lai 
veicinātu ES leģitimitāti un stiprinātu 
Eiropas publisko sfēru; turklāt stingri 
mudina Komisiju no jauna izvērtēt, kā 
pašreiz tiek īstenota Eiropas Parlamenta 
iniciatīva pārrobežu pētnieciskās 
žurnālistikas jomā, lai nodrošinātu tās 
neatkarīgu un objektīvu īstenošanu, un 
precizēt savu nostāju jautājumā par 
Eiropas plašsaziņas līdzekļu tīkla 
stratēģijas izredzēm nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. iebilst pret ierosinātajiem Eiropas skolu 
finansējuma samazinājumiem, kas varētu 
radīt skolēnu diskrimināciju uz dzimtās 
valodas vai invaliditātes pamata, tādējādi 
pārkāpjot Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu.

iebilst pret ierosinātajiem Eiropas skolu 
finansējuma samazinājumiem, kas varētu 
ietekmēt mācību kvalitāti, skolotāju 
apmācību un skolēnu skaitu uz vienu 
skolotāju, nemaz nerunājot par skolēnu 
diskrimināciju uz dzimtās valodas vai 
invaliditātes pamata, tādējādi pārkāpjot 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. 

Or. es

Grozījums Nr. 13
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata — īpaši ņemot vērā 
dalībvalstīs notiekošās demogrāfiskās 
pārmaiņas un lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” vērienīgos mērķus —, ka 
ir jāiegulda līdzekļi jauniešu labklājības 
uzlabošanā, izglītībā, integrācijā darba 
tirgū, uzņēmējdarbībā un aktīvā 
pilsoniskuma veicināšanā, un tādēļ uzsver 
pienācīga finansējuma nozīmību tām 
programmām, kuras veicina mobilitāti un 
sadarbības pasākumus jaunatnes politikas 
jomā, piemēram, „Jaunatne darbībā”, 
„Erasmus” un „Cilvēki’;

Or. lt

Grozījums Nr. 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver programmas MEDIA būtisko 
ieguldījumu Eiropas audiovizuālajā 
nozarē un ieguvumus, ko tā nodrošina 
kultūras, izglītības un sociālajā jomā; 
tādēļ aicina palielināt finansējumu, lai 
atbalstītu šo strauji augošo nozari.

Or. en


