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Alteração 1
Paul Nuttall

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que os programas europeus de 
educação têm um valor acrescentado 
europeu claro e comprovado e são vitais 
para o sucesso da Estratégia Europa 
2020; lamenta que o projecto de 
orçamento da Comissão não proponha 
qualquer financiamento adicional para a 
educação e a formação profissional para 
além do previsto na programação 
financeira; solicita um aumento 
significativo das dotações para o 
Programa de Aprendizagem ao Longo da 
Vida no orçamento de 2012, assim como 
uma duplicação dos fundos a favor da 
educação no próximo QFP;

Suprimido

Or. en

Alteração 2
Marek Henryk Migalski

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que os programas europeus de 
educação têm um valor acrescentado
europeu claro e comprovado e são vitais 
para o sucesso da Estratégia Europa 2020;
lamenta que o projecto de orçamento da 
Comissão não proponha qualquer 
financiamento adicional para a educação e 
a formação profissional para além do 
previsto na programação financeira;
solicita um aumento significativo das 

1. Salienta que os programas europeus de 
educação têm um valor acrescentado claro 
e comprovado tanto nos Estados-Membros 
da União Europeia como nos países 
abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança da UE e são vitais para o 
sucesso da Estratégia Europa 2020;
lamenta que o projecto de orçamento da 
Comissão não proponha qualquer 
financiamento adicional para a educação e 
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dotações para o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida no 
orçamento de 2012, assim como uma 
duplicação dos fundos a favor da educação 
no próximo QFP;

a formação profissional para além do 
previsto na programação financeira;
solicita um aumento significativo das 
dotações para o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida no 
orçamento de 2012, assim como uma 
duplicação dos fundos a favor da educação 
no próximo QFP;

Or. pl

Alteração 3
Chrysoula Paliadeli

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que os programas europeus de 
educação têm um valor acrescentado 
europeu claro e comprovado e são vitais 
para o sucesso da Estratégia Europa 2020;
lamenta que o projecto de orçamento da 
Comissão não proponha qualquer 
financiamento adicional para a educação e 
a formação profissional para além do 
previsto na programação financeira;
solicita um aumento significativo das 
dotações para o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida no 
orçamento de 2012, assim como uma 
duplicação dos fundos a favor da educação 
no próximo QFP;

1. Salienta que os programas europeus de 
educação têm um valor acrescentado 
europeu claro e comprovado e são vitais 
para o sucesso da Estratégia Europa 2020;
lamenta que o projecto de orçamento da 
Comissão não proponha qualquer 
financiamento adicional para a educação e 
a formação profissional para além do 
previsto na programação financeira;
lamenta a tendência a favor das ciências 
em contraste com as humanidades na 
execução dos programas europeus de 
educação; deseja que se confira uma 
maior visibilidade às humanidades nos 
programas de educação a propor ao 
abrigo do próximo quadro financeiro 
plurianual; solicita um aumento 
significativo das dotações para o Programa 
de Aprendizagem ao Longo da Vida no 
orçamento de 2012, assim como uma 
duplicação dos fundos a favor da educação 
no próximo QFP;

Or. en
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Alteração 4
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que os programas europeus de 
educação têm um valor acrescentado 
europeu claro e comprovado e são vitais 
para o sucesso da Estratégia Europa 2020;
lamenta que o projecto de orçamento da 
Comissão não proponha qualquer 
financiamento adicional para a educação e 
a formação profissional para além do 
previsto na programação financeira;
solicita um aumento significativo das 
dotações para o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida no 
orçamento de 2012, assim como uma 
duplicação dos fundos a favor da educação 
no próximo QFP;

1. Salienta que os programas europeus de 
educação têm um valor acrescentado 
europeu claro e comprovado, aumentam a 
mobilidade e são vitais para o sucesso da 
Estratégia Europa 2020; lamenta que o 
projecto de orçamento da Comissão não 
proponha qualquer financiamento adicional 
para a educação e a formação profissional 
para além do previsto na programação 
financeira; solicita um aumento 
significativo das dotações para o Programa 
de Aprendizagem ao Longo da Vida no 
orçamento de 2012, assim como uma 
duplicação dos fundos a favor da educação 
no próximo QFP;

Or. el

Alteração 5
Marie-Christine Vergiat

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Recorda a importância das políticas 
culturais, especialmente as públicas, para 
a educação e a formação e o acesso 
universal à cultura, e considera que tais 
políticas nunca devem ser sacrificadas em 
nome do rigor orçamental, sobretudo 
tendo em conta o seu peso relativamente 
pequeno nas políticas orçamentais;

Or. fr



PE470.047v01-00 6/11 AM\875560PT.doc

PT

Alteração 6
Chrysoula Paliadeli

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Lamenta o facto de o Conselho estar 
a tentar reduzir as dotações de 
autorização para 2012 do Programa 
"Cultura";  considera que é imperativo 
que, em tempo de dificuldades 
económicas, não se esqueça o papel da 
cultura no reforço da identidade europeia 
e no enriquecimento das nossas 
sociedades; como tal, deseja que os 
fundos da cultura e o investimento em 
cultura sejam mantidos senão 
aumentados;

Or. en

Alteração 7
Maria Badia i Cutchet

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Recorda que o artigo 165.° do TFUE 
atribui à UE novas competências no 
domínio do desporto; salienta o valor do 
desporto para a sociedade, não só em 
termos de benefícios para a saúde e a
inclusão social, mas também em termos de 
crescimento económico e emprego;
solicita, portanto, financiamento suficiente 
para elaborar e estabelecer um programa 
ambicioso da UE sobre o desporto;

2. Recorda que o artigo 165.° do TFUE 
atribui à UE novas competências no 
domínio do desporto; salienta o valor do 
desporto para a sociedade, não só em 
termos de benefícios para a saúde, inclusão 
social e promoção de valores como a 
solidariedade, o trabalho em equipa e a 
excelência, valores defendidos e 
corporizados pelo projecto europeu, mas 
também em termos de crescimento
económico e emprego; solicita, portanto, 
financiamento suficiente para elaborar e 
estabelecer um programa ambicioso da UE 
sobre o desporto;



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

PT

Or. es

Alteração 8
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Recorda que o artigo 165.° do TFUE 
atribui à UE novas competências no 
domínio do desporto; salienta o valor do 
desporto para a sociedade, não só em 
termos de benefícios para a saúde e a
inclusão social, mas também em termos de 
crescimento económico e emprego;
solicita, portanto, financiamento suficiente 
para elaborar e estabelecer um programa 
ambicioso da UE sobre o desporto;

2. Recorda que o artigo 165.° do TFUE 
atribui à UE novas competências no 
domínio do desporto; salienta o valor do 
desporto para a sociedade, não só em 
termos de benefícios para a saúde, 
concorrência e inclusão social, mas 
também em termos de crescimento 
económico e emprego; solicita, portanto, 
financiamento suficiente para elaborar e 
estabelecer um programa ambicioso da UE 
sobre o desporto;  

Or. el

Alteração 9
Paul Nuttall

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta que os jornalistas e os meios 
de comunicação social têm um papel de 
primeiro plano na criação de uma esfera 
pública europeia que permita aos 
cidadãos participarem na integração 
europeia; manifesta, portanto, 
preocupação quanto ao facto de a 
Comissão ter rejeitado a iniciativa do 
Parlamento Europeu sobre o jornalismo 
de investigação transfronteiras e de ter 
abandonado a sua própria estratégia de 
redes pan-europeias de media ao pôr de 
parte a sua iniciativa de uma rede pan-

Suprimido
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europeia para a televisão; insta a 
Comissão a relançar o mais rapidamente 
possível a sua rede de televisão de 
apresentar uma estratégia global para a 
comunicação, a fim de conferir uma 
legitimidade acrescida à UE e de reforçar 
a esfera política europeia;

Or. en

Alteração 10
Marek Henryk Migalski

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta que os jornalistas e os meios de 
comunicação social têm um papel de 
primeiro plano na criação de uma esfera 
pública europeia que permita aos cidadãos 
participarem na integração europeia; 
manifesta, portanto, preocupação quanto ao 
facto de a Comissão ter rejeitado a 
iniciativa do Parlamento Europeu sobre o 
jornalismo de investigação transfronteiras e 
de ter abandonado a sua própria estratégia 
de redes pan-europeias de media ao pôr de 
parte a sua iniciativa de uma rede pan-
europeia para a televisão; insta a Comissão 
a relançar o mais rapidamente possível a 
sua rede de televisão de apresentar uma 
estratégia global para a comunicação, a 
fim de conferir uma legitimidade 
acrescida à UE e de reforçar a esfera 
política europeia;

3. Salienta que os jornalistas e os meios de 
comunicação social têm um papel de 
primeiro plano na criação de uma esfera 
pública europeia que permita aos cidadãos 
participarem na integração europeia; 
manifesta, portanto, preocupação quanto ao 
facto de a Comissão ter rejeitado a 
iniciativa do Parlamento Europeu sobre o 
jornalismo de investigação transfronteiras e 
de ter abandonado a sua própria estratégia 
de redes pan-europeias de media ao pôr de 
parte a sua iniciativa de uma rede pan-
europeia para a televisão;

Or. pl

Alteração 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard
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Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta que os jornalistas e os meios de 
comunicação social têm um papel de 
primeiro plano na criação de uma esfera 
pública europeia que permita aos cidadãos 
participarem na integração europeia;
manifesta, portanto, preocupação quanto ao 
facto de a Comissão ter rejeitado a 
iniciativa do Parlamento Europeu sobre o 
jornalismo de investigação transfronteiras 
e de ter abandonado a sua própria 
estratégia de redes pan-europeias de media 
ao pôr de parte a sua iniciativa de uma rede 
pan-europeia para a televisão; insta a 
Comissão a relançar o mais rapidamente 
possível a sua rede de televisão de 
apresentar uma estratégia global para a 
comunicação, a fim de conferir uma 
legitimidade acrescida à UE e de reforçar a 
esfera política europeia;

3. Salienta que os jornalistas e os meios de 
comunicação social têm um papel de 
primeiro plano na criação de uma esfera 
pública europeia que permita aos cidadãos 
participarem na integração europeia;
salienta a importância de uma estratégia 
global de comunicação da UE para 
conferir uma maior legitimidade à UE e 
reforçar a cidadania europeia;  manifesta, 
portanto, preocupação quanto ao facto de a 
Comissão ter abandonado a sua própria 
estratégia de redes pan-europeias de media 
ao pôr de parte a sua iniciativa de uma rede 
pan-europeia para a televisão; insta a 
Comissão a relançar o mais rapidamente 
possível a sua rede de televisão de 
apresentar uma estratégia global para a 
comunicação, a fim de conferir uma 
legitimidade acrescida à UE e de reforçar a 
esfera política europeia; e pede 
instantemente à Comissão que 
reconsidere o funcionamento da iniciativa 
do Parlamento Europeu no domínio do 
jornalismo de investigação internacional 
de modo a salvaguardar a execução 
independente e imparcial da mesma, e que 
especifique melhor a sua posição sobre as 
perspectivas futuras da estratégia de redes 
pan-europeias de meios de comunicação;

Or. en

Alteração 12
Maria Badia i Cutchet

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Opõe-se às reduções propostas do 4. Opõe-se às reduções propostas do 



PE470.047v01-00 10/11 AM\875560PT.doc

PT

financiamento das Escolas Europeias, que 
são susceptíveis de criar discriminações 
entre alunos com base na origem 
linguística ou deficiência, infringindo a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

financiamento das Escolas Europeias, que 
são susceptíveis de afectar a qualidade do 
ensino, a formação de professores e a 
razão professores-alunos, para não falar 
das discriminações criadas entre alunos 
com base na origem linguística ou 
deficiência, infringindo a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia; 

Or. es

Alteração 13
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera, em especial devido às 
mudanças demográficas em curso nos 
Estados-Membros e para atingir os 
objectivos ambiciosos da estratégia 
Europa 2020, que se deve investir no bem-
estar, educação, integração no mercado 
de trabalho, empreendedorismo e 
cidadania activa dos jovens, e salienta 
portanto a importância de se financiar 
adequadamente os programas que 
incentivem a mobilidade e os programas 
de cooperação no domínio da política de 
juventude, como "Juventude em Acção", 
"Erasmus" e "Pessoas";

Or. lt

Alteração 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

4-A. Sublinha o contributo vital dado pelo 
programa MEDIA ao sector audiovisual 
europeu e os benefícios económicos, 
culturais, educacionais e sociais do 
programa; deseja, pois, que se aumente os 
fundos para apoiar este sector em 
expansão rápida;

Or. en


