
AM\875560NL.doc PE470.047v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie cultuur en onderwijs

2011/2020(BUD)

12.9.2011

AMENDEMENTEN
1 - 14

Ontwerpadvies
Morten Løkkegaard
(PE467.204v01-00)

Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd 
door de Raad - alle afdelingen
(2011/2020(BUD))



PE470.047v01-00 2/11 AM\875560NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\875560NL.doc 3/11 PE470.047v01-00

NL

Amendement 1
Paul Nuttall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de Europese 
onderwijsprogramma's een duidelijke en 
aangetoonde toegevoegde waarde hebben 
en van wezenlijk belang zijn voor het 
welslagen van de Europa 2020-strategie; 
betreurt dat de ontwerpbegroting van de 
Commissie geen voorstellen bevat voor 
aanvullende financiering voor onderwijs 
en opleiding, buiten de financiële 
programmering; vraagt om een 
aanzienlijke verhoging van de kredieten 
op de begroting 2012 voor het programma 
Levenslang leren en om een verdubbeling 
van de middelen voor onderwijs in het 
volgende MFK;

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de Europese 
onderwijsprogramma's een duidelijke en 
aangetoonde toegevoegde waarde hebben 
en van wezenlijk belang zijn voor het 
welslagen van de Europa 2020-strategie; 
betreurt dat de ontwerpbegroting van de 
Commissie geen voorstellen bevat voor 
aanvullende financiering voor onderwijs en 
opleiding, buiten de financiële 
programmering; vraagt om een 

1. benadrukt dat de Europese 
onderwijsprogramma's een duidelijke en 
aangetoonde toegevoegde waarde hebben, 
zowel in de lidstaten van de Europese 
Unie als in de landen die vallen onder het 
Europese nabuurschapsbeleid van de EU,
en van wezenlijk belang zijn voor het 
welslagen van de Europa 2020-strategie; 
betreurt dat de ontwerpbegroting van de 
Commissie geen voorstellen bevat voor 
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aanzienlijke verhoging van de kredieten op 
de begroting 2012 voor het programma 
Levenslang leren en om een verdubbeling 
van de middelen voor onderwijs in het 
volgende MFK;

aanvullende financiering voor onderwijs en 
opleiding, buiten de financiële 
programmering; vraagt om een 
aanzienlijke verhoging van de kredieten op 
de begroting 2012 voor het programma 
Levenslang leren en om een verdubbeling 
van de middelen voor onderwijs in het 
volgende MFK;

Or. pl

Amendement 3
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de Europese 
onderwijsprogramma's een duidelijke en 
aangetoonde toegevoegde waarde hebben 
en van wezenlijk belang zijn voor het 
welslagen van de Europa 2020-strategie; 
betreurt dat de ontwerpbegroting van de 
Commissie geen voorstellen bevat voor 
aanvullende financiering voor onderwijs en 
opleiding, buiten de financiële 
programmering; vraagt om een 
aanzienlijke verhoging van de kredieten op 
de begroting 2012 voor het programma 
Levenslang leren en om een verdubbeling 
van de middelen voor onderwijs in het 
volgende MFK;

1. benadrukt dat de Europese 
onderwijsprogramma's een duidelijke en 
aangetoonde toegevoegde waarde hebben 
en van wezenlijk belang zijn voor het 
welslagen van de Europa 2020-strategie; 
betreurt dat de ontwerpbegroting van de 
Commissie geen voorstellen bevat voor 
aanvullende financiering voor onderwijs en 
opleiding, buiten de financiële 
programmering; betreurt de 
vooringenomenheid voor de 
natuurwetenschappen ten nadele van de 
menswetenschappen bij de uitvoering van 
Europese onderwijsprogramma's; vraagt 
om in het volgende meerjarig financieel 
kader te streven naar een grotere 
zichtbaarheid van de menswetenschappen 
in de onderwijsprogramma's; vraagt om 
een aanzienlijke verhoging van de 
kredieten op de begroting 2012 voor het 
programma Levenslang leren en om een 
verdubbeling van de middelen voor 
onderwijs in het volgende MFK;

Or. en
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Amendement 4
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de Europese 
onderwijsprogramma's een duidelijke en 
aangetoonde toegevoegde waarde hebben 
en van wezenlijk belang zijn voor het 
welslagen van de Europa 2020-strategie; 
betreurt dat de ontwerpbegroting van de 
Commissie geen voorstellen bevat voor 
aanvullende financiering voor onderwijs en 
opleiding, buiten de financiële 
programmering; vraagt om een 
aanzienlijke verhoging van de kredieten op 
de begroting 2012 voor het programma 
Levenslang leren en om een verdubbeling 
van de middelen voor onderwijs in het 
volgende MFK;

1. benadrukt dat de Europese 
onderwijsprogramma's een duidelijke en 
aangetoonde toegevoegde waarde hebben, 
de mobiliteit bevorderen en van wezenlijk 
belang zijn voor het welslagen van de 
Europa 2020-strategie; betreurt dat de 
ontwerpbegroting van de Commissie geen 
voorstellen bevat voor aanvullende 
financiering voor onderwijs en opleiding, 
buiten de financiële programmering; vraagt 
om een aanzienlijke verhoging van de 
kredieten op de begroting 2012 voor het 
programma Levenslang leren en om een 
verdubbeling van de middelen voor 
onderwijs in het volgende MFK;

Or. el

Amendement 5
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het belang van cultureel 
beleid, met name overheidsbeleid, voor 
onderzoek en opleiding, en voor een 
universele toegang tot cultuur, en is van 
mening dat dit beleid nooit opgeofferd 
mag worden bij het nastreven van een 
stringent begrotingsbeleid, met name 
gezien de geringe omvang in budgettaire 
termen;

Or. fr
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Amendement 6
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt het feit dat de Raad de 
vastleggingskredieten voor 2012  voor het 
programma Cultuur wil verlagen; acht 
het van het grootste belang om in deze 
moeilijke economische omstandigheden 
de rol van cultuur voor het bevorderen 
van de Europese identiteit en het verrijken 
van onze samenlevingen niet te 
verwaarlozen; roept daarom op tot het 
handhaven of zelfs verhogen van de steun 
voor en de investeringen in cultuur;

Or. en

Amendement 7
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat artikel 165 VWEU 
nieuwe bevoegdheden voor de EU bevat op 
het gebied van sport; benadrukt het belang 
van sport voor de samenleving, niet alleen 
op het gebied van gezondheid en sociale 
integratie, maar ook op het gebied van 
economische groei en werkgelegenheid; 
vraagt daarom om afdoende financiering 
voor het voorbereiden en opstellen van een 
ambitieus programma van de EU op het 
gebied van sport;

2. herinnert eraan dat artikel 165 VWEU 
nieuwe bevoegdheden voor de EU bevat op 
het gebied van sport; benadrukt het belang 
van sport voor de samenleving, niet alleen 
op het gebied van gezondheid, sociale 
integratie en de bevordering van waarden 
als solidariteit, teamwork en topkwaliteit, 
waarden die worden nagestreefd en tot 
uiting komen in het Europese project, 
maar ook op het gebied van economische 
groei en werkgelegenheid; vraagt daarom 
om afdoende financiering voor het 
voorbereiden en opstellen van een 
ambitieus programma van de EU op het 



AM\875560NL.doc 7/11 PE470.047v01-00

NL

gebied van sport;

Or. es

Amendement 8
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat artikel 165 VWEU 
nieuwe bevoegdheden voor de EU bevat op 
het gebied van sport; benadrukt het belang 
van sport voor de samenleving, niet alleen 
op het gebied van gezondheid en sociale 
integratie, maar ook op het gebied van 
economische groei en werkgelegenheid; 
vraagt daarom om afdoende financiering 
voor het voorbereiden en opstellen van een 
ambitieus programma van de EU op het 
gebied van sport;

2. herinnert eraan dat artikel 165 VWEU 
nieuwe bevoegdheden voor de EU bevat op 
het gebied van sport; benadrukt het belang 
van sport voor de samenleving, niet alleen 
op het gebied van gezondheid, competitie
en sociale integratie, maar ook op het 
gebied van economische groei en 
werkgelegenheid; vraagt daarom om 
afdoende financiering voor het 
voorbereiden en opstellen van een 
ambitieus programma van de EU op het 
gebied van sport;  

Or. el

Amendement 9
Paul Nuttall

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat journalisten en media 
een belangrijke rol spelen bij de 
ontwikkeling van een Europese openbare 
ruimte, die burgers in staat stelt actief 
deel te nemen aan de Europese integratie; 
spreekt daarom zijn bezorgdheid uit over 
het feit dat de Commissie het initiatief van 
het Europees Parlement inzake 
grensoverschrijdende 

Schrappen
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onderzoeksjournalistiek heeft verworpen 
en haar eigen strategie voor pan-
Europese medianetwerken heeft 
afgedankt door haar initiatief voor een 
pan-Europees TV-netwerk stop te zetten; 
dringt er bij de Commissie op aan het 
geplande tv-netwerk zo snel mogelijk op te 
zetten en een omvattende 
communicatiestrategie vast te stellen om 
de legitimiteit van de EU te vergroten en 
de Europese openbare ruimte te 
versterken;

Or. en

Amendement 10
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat journalisten en media een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling 
van een Europese openbare ruimte, die 
burgers in staat stelt actief deel te nemen 
aan de Europese integratie; spreekt daarom 
zijn bezorgdheid uit over het feit dat de 
Commissie het initiatief van het Europees 
Parlement inzake grensoverschrijdende 
onderzoeksjournalistiek heeft verworpen 
en haar eigen strategie voor pan-Europese 
medianetwerken heeft afgedankt door haar 
initiatief voor een pan-Europees TV-
netwerk stop te zetten; dringt er bij de 
Commissie op aan het geplande tv-
netwerk zo snel mogelijk op te zetten en 
een omvattende communicatiestrategie 
vast te stellen om de legitimiteit van de EU 
te vergroten en de Europese openbare 
ruimte te versterken;

3. benadrukt dat journalisten en media een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling 
van een Europese openbare ruimte, die 
burgers in staat stelt actief deel te nemen 
aan de Europese integratie; spreekt daarom 
zijn bezorgdheid uit over het feit dat de 
Commissie het initiatief van het Europees 
Parlement inzake grensoverschrijdende 
onderzoeksjournalistiek heeft verworpen 
en haar eigen strategie voor pan-Europese 
medianetwerken heeft afgedankt door haar 
initiatief voor een pan-Europees TV-
netwerk stop te zetten;

Or. pl
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Amendement 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat journalisten en media een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling 
van een Europese openbare ruimte, die 
burgers in staat stelt actief deel te nemen 
aan de Europese integratie; spreekt daarom 
zijn bezorgdheid uit over het feit dat de 
Commissie het initiatief van het Europees 
Parlement inzake grensoverschrijdende 
onderzoeksjournalistiek heeft verworpen 
en haar eigen strategie voor pan-Europese 
medianetwerken heeft afgedankt door haar 
initiatief voor een pan-Europees TV-
netwerk stop te zetten; dringt er bij de 
Commissie op aan het geplande tv-netwerk 
zo snel mogelijk op te zetten en een 
omvattende communicatiestrategie vast te 
stellen om de legitimiteit van de EU te 
vergroten en de Europese openbare ruimte 
te versterken;

3. benadrukt dat journalisten en media een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling 
van een Europese openbare ruimte, die 
burgers in staat stelt actief deel te nemen 
aan de Europese integratie; benadrukt het 
belang van een omvattende 
communicatiestrategie van de EU om de 
legitimiteit van de EU te vergroten en het 
Europees burgerschap te versterken;
spreekt daarom zijn bezorgdheid uit over 
het feit dat de Commissie haar eigen 
strategie voor pan-Europese 
medianetwerken heeft afgedankt door haar 
initiatief voor een pan-Europees TV-
netwerk stop te zetten; dringt er bij de 
Commissie op aan het geplande tv-netwerk 
zo snel mogelijk op te zetten en een 
omvattende communicatiestrategie vast te 
stellen om de legitimiteit van de EU te
vergroten en de Europese openbare ruimte 
te versterken; dringt er bij de Commissie 
op aan de feitelijke werking van het 
initiatief van het Europees Parlement 
inzake grensoverschrijdende 
onderzoeksjournalistiek te heroverwegen, 
om een onafhankelijke en onpartijdige 
tenuitvoerlegging te waarborgen en haar 
standpunt inzake de toekomstige 
perspectieven voor de strategie voor pan-
Europese medianetwerken te 
verduidelijken; 

Or. en

Amendement 12
Maria Badia i Cutchet
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verwerpt de voorgestelde verlaging van 
middelen voor de Europese scholen, omdat 
dit waarschijnlijk zal leiden tot 
discriminatie tussen leerlingen op grond 
van taalkundige achtergrond of handicap, 
hetgeen een schending betekent van het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie.

verwerpt de voorgestelde verlaging van 
middelen voor de Europese scholen, omdat 
dit waarschijnlijk gevolgen zal hebben 
voor de kwaliteit van het onderwijs, de 
opleiding van docenten en de getalsmatige 
verhouding tussen docenten en leerlingen, 
en bovendien waarschijnlijk zal leiden tot 
discriminatie tussen leerlingen op grond 
van taalkundige achtergrond of handicap, 
hetgeen een schending betekent van het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie. 

Or. es

Amendement 13
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is, met name gezien de 
demografische veranderingen die in de 
lidstaten plaatsvinden en met het oog op 
het nastreven van de ambitieuze 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, van mening dat moet worden 
geïnvesteerd in welzijn, onderwijs, 
integratie op de arbeidsmarkt, 
ondernemerschap en actief burgerschap 
van jongeren, en benadrukt daarom het 
belang van voldoende steun voor 
programma's ter bevordering van de 
mobiliteit en de samenwerking op het 
gebied van het jeugdbeleid, zoals "Jeugd 
in actie", "Erasmus" en "Mensen";

Or. lt
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Amendement 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de vitale bijdrage van het 
programma MEDIA aan de Europese 
audiovisuele sector en de economische, 
culturele, onderwijskundige en sociale 
voordelen van dat programma; roept 
daarom op tot het verhogen van de steun 
voor deze snel groeiende sector;

Or. en


