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Amendamentul 1
Paul Nuttall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că programele europene de 
educație pun în evidență și demonstrează 
valoarea adăugată europeană și sunt 
esențiale pentru succesul strategiei 
Europa 2020; regretă faptul că proiectul 
de buget al Comisiei nu propune 
finanțare suplimentară pentru educație și 
formare, pe lângă programarea 
financiară; solicită suplimentarea 
semnificativă a creditelor pentru 
programul de învățare pe tot parcursul 
vieții în bugetul 2012 și pentru dublarea 
fondurilor destinate educației în viitorul 
CFM;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Marek Henryk Migalski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că programele europene de 
educație pun în evidență și demonstrează 
valoarea adăugată europeană și sunt 
esențiale pentru succesul strategiei Europa 
2020; regretă faptul că proiectul de buget al 
Comisiei nu propune finanțare 
suplimentară pentru educație și formare, pe 
lângă programarea financiară; solicită 
suplimentarea semnificativă a creditelor 
pentru programul de învățare pe tot 
parcursul vieții în bugetul 2012 și pentru 

1. subliniază că programele europene de 
educație pun în evidență și demonstrează 
valoarea adăugată europeană atât în statele 
membre ale Uniunii Europene, cât și în 
țările incluse în Politica Europeană de 
Vecinătate a UE și sunt esențiale pentru 
succesul strategiei Europa 2020; regretă 
faptul că proiectul de buget al Comisiei nu 
propune finanțare suplimentară pentru 
educație și formare, pe lângă programarea 
financiară; solicită suplimentarea 
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dublarea fondurilor destinate educației în 
viitorul CFM;

semnificativă a creditelor pentru programul 
de învățare pe tot parcursul vieții în bugetul 
2012 și pentru dublarea fondurilor 
destinate educației în viitorul CFM;

Or. pl

Amendamentul 3
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că programele europene de 
educație pun în evidență și demonstrează 
valoarea adăugată europeană și sunt 
esențiale pentru succesul strategiei Europa 
2020; regretă faptul că proiectul de buget al 
Comisiei nu propune finanțare 
suplimentară pentru educație și formare, pe 
lângă programarea financiară; solicită 
suplimentarea semnificativă a creditelor 
pentru programul de învățare pe tot 
parcursul vieții în bugetul 2012 și pentru 
dublarea fondurilor destinate educației în 
viitorul CFM;

1. subliniază că programele europene de 
educație pun în evidență și demonstrează 
valoarea adăugată europeană și sunt 
esențiale pentru succesul strategiei Europa 
2020; regretă faptul că proiectul de buget al 
Comisiei nu propune finanțare 
suplimentară pentru educație și formare, pe 
lângă programarea financiară; regretă 
favorizarea științelor naturale în 
detrimentul științelor umane, în 
implementarea programelor europene de 
educație; solicită acordarea unei mai 
bune vizibilități științelor umane în 
programele de educație ce urmează a fi 
propuse pentru viitorul cadru financiar 
multianual; solicită suplimentarea 
semnificativă a creditelor pentru programul 
de învățare pe tot parcursul vieții în bugetul 
2012 și pentru dublarea fondurilor 
destinate educației în viitorul CFM;

Or. en

Amendamentul 4
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că programele europene de 
educație pun în evidență și demonstrează 
valoarea adăugată europeană și sunt 
esențiale pentru succesul strategiei Europa 
2020; regretă faptul că proiectul de buget al 
Comisiei nu propune finanțare 
suplimentară pentru educație și formare, pe 
lângă programarea financiară; solicită 
suplimentarea semnificativă a creditelor 
pentru programul de învățare pe tot 
parcursul vieții în bugetul 2012 și pentru 
dublarea fondurilor destinate educației în 
viitorul CFM;

1. subliniază că programele europene de 
educație pun în evidență și demonstrează 
valoarea adăugată europeană, 
îmbunătățesc mobilitatea și sunt esențiale 
pentru succesul strategiei Europa 2020;
regretă faptul că proiectul de buget al 
Comisiei nu propune finanțare 
suplimentară pentru educație și formare, pe 
lângă programarea financiară; solicită 
suplimentarea semnificativă a creditelor 
pentru programul de învățare pe tot 
parcursul vieții în bugetul 2012 și pentru
dublarea fondurilor destinate educației în 
viitorul CFM;

Or. el

Amendamentul 5
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța politicilor 
culturale, mai ales a celor publice, în 
domeniul educației și al formării, precum 
și a accesului universal la cultură, și 
consideră că acestea nu ar trebui 
niciodată sacrificate în numele disciplinei 
bugetare, ținând cont mai ales de 
ponderea lor relativ mică din punct de 
vedere bugetar;

Or. fr

Amendamentul 6
Chrysoula Paliadeli
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. deploră faptul că Consiliul vizează 
reducerea creditelor de angajament 
pentru 2012 în cazul programului 
Cultura; consideră absolut necesar, în 
această perioadă dificilă din punct de 
vedere economic, să nu fie neglijat rolul 
culturii în dezvoltarea identității europene 
și la îmbogățirea societăților noastre; în 
acest sens, solicită păstrarea sau chiar 
creșterea finanțării și investițiilor în 
cultură;

Or. en

Amendamentul 7
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că articolul 165 TFUE 
acordă UE noi competențe în domeniul 
sportului; subliniază importanța sportului 
în societate, nu doar în ceea ce privește 
avantajele pentru sănătate și pentru 
incluziunea socială, dar și din punct de 
vedere al creșterii economice și al creării 
de locuri de muncă; solicită, prin urmare, 
finanțare suficientă pentru pregătirea și 
instituirea unui program UE ambițios în 
domeniul sportului;

2. reamintește că articolul 165 TFUE 
acordă UE noi competențe în domeniul 
sportului; subliniază importanța sportului 
în societate, nu doar în ceea ce privește 
avantajele pentru sănătate și pentru 
incluziunea socială și promovarea 
valorilor precum solidaritatea, munca în 
echipă și excelența, valori susținute și 
întruchipate de proiectul european, dar și 
din punct de vedere al creșterii economice 
și al creării de locuri de muncă solicită, 
prin urmare, finanțare suficientă pentru 
pregătirea și instituirea unui program UE 
ambițios în domeniul sportului;

Or. es
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Amendamentul 8
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că articolul 165 TFUE 
acordă UE noi competențe în domeniul 
sportului; subliniază importanța sportului 
în societate, nu doar în ceea ce privește 
avantajele pentru sănătate și pentru 
incluziunea socială, dar și din punct de 
vedere al creșterii economice și al creării 
de locuri de muncă; solicită, prin urmare, 
finanțare suficientă pentru pregătirea și 
instituirea unui program UE ambițios în 
domeniul sportului;

2. reamintește că articolul 165 TFUE 
acordă UE noi competențe în domeniul 
sportului; subliniază importanța sportului 
în societate, nu doar în ceea ce privește 
avantajele pentru sănătate, competiție și 
pentru incluziunea socială, dar și din punct 
de vedere al creșterii economice și al 
creării de locuri de muncă; solicită, prin 
urmare, finanțare suficientă pentru 
pregătirea și instituirea unui program UE 
ambițios în domeniul sportului;  

Or. el

Amendamentul 9
Paul Nuttall

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că jurnaliștii și mass-
media au un rol esențial în crearea unei 
sfere publice europene care să permită 
cetățenilor să participe la integrarea 
europeană; își exprimă îngrijorarea, prin 
urmare, cu privire la respingerea de către 
Comisie a inițiativei Parlamentului 
European privind jurnalismul de 
investigație transfrontalier și la 
abandonarea propriei strategii pan-
europene pentru rețelele media, prin 
stoparea inițiativei sale pentru o rețea de 
televiziune pan-europeană; îndeamnă 
Comisia să înființeze respectiva rețea de 
televiziune într-un timp cât mai scurt și să 
propună o strategie cuprinzătoare de 

eliminat
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comunicare , pentru a spori legitimitatea 
UE și pentru a consolida sfera publică 
europeană;

Or. en

Amendamentul 10
Marek Henryk Migalski

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că jurnaliștii și mass-
media au un rol esențial în crearea unei 
sfere publice europene care să permită 
cetățenilor să participe la integrarea 
europeană; își exprimă îngrijorarea, prin 
urmare, cu privire la respingerea de către 
Comisie a inițiativei Parlamentului 
European privind jurnalismul de 
investigație transfrontalier și la 
abandonarea propriei strategii pan-
europene pentru rețelele media, prin 
stoparea inițiativei sale pentru o rețea de 
televiziune pan-europeană; îndeamnă 
Comisia să înființeze respectiva rețea de 
televiziune într-un timp cât mai scurt și să 
propună o strategie cuprinzătoare de 
comunicare , pentru a spori legitimitatea 
UE și pentru a consolida sfera publică 
europeană;

3. subliniază faptul că jurnaliștii și mass-
media au un rol esențial în crearea unei 
sfere publice europene care să permită 
cetățenilor să participe la integrarea 
europeană; își exprimă îngrijorarea, prin 
urmare, cu privire la respingerea de către 
Comisie a inițiativei Parlamentului 
European privind jurnalismul de 
investigație transfrontalier și la 
abandonarea propriei strategii pan-
europene pentru rețelele media, prin 
stoparea inițiativei sale pentru o rețea de 
televiziune pan-europeană;

Or. pl

Amendamentul 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că jurnaliștii și mass-
media au un rol esențial în crearea unei 
sfere publice europene care să permită 
cetățenilor să participe la integrarea 
europeană; își exprimă îngrijorarea, prin 
urmare, cu privire la respingerea de către 
Comisie a inițiativei Parlamentului 
European privind jurnalismul de 
investigație transfrontalier și la 
abandonarea propriei strategii pan-
europene pentru rețelele media, prin 
stoparea inițiativei sale pentru o rețea de 
televiziune pan-europeană; îndeamnă 
Comisia să înființeze respectiva rețea de 
televiziune într-un timp cât mai scurt și să 
propună o strategie cuprinzătoare de 
comunicare , pentru a spori legitimitatea 
UE și pentru a consolida sfera publică 
europeană;

3. subliniază faptul că jurnaliștii și mass-
media au un rol esențial în crearea unei 
sfere publice europene care să permită 
cetățenilor să participe la integrarea 
europeană; subliniază importanța unei 
strategii cuprinzătoare a UE privind 
comunicarea, pentru a conferi mai multă 
legitimitate UE și mai multă importanță 
cetățeniei europene; își exprimă 
îngrijorarea, prin urmare, cu privire la 
abandonarea de către Comisie propriei 
strategii pan-europene pentru rețelele 
media, prin stoparea inițiativei sale pentru 
o rețea de televiziune pan-europeană;
îndeamnă Comisia să înființeze respectiva 
rețea de televiziune într-un timp cât mai 
scurt și să propună o strategie 
cuprinzătoare de comunicare , pentru a 
spori legitimitatea UE și pentru a consolida 
sfera publică europeană; și solicită în mod 
ferm Comisiei să analizeze modul de 
operare în practică a inițiativei 
Parlamentului European privind 
jurnalismul de investigație transfrontalier 
pentru a salvgarda implementarea sa 
independentă și imparțială și pentru a 
clarifica mai bine poziția sa cu privire la 
viitoarele perspective pentru strategia 
pan-europeană pentru rețelele media;

Or. en

Amendamentul 12
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se opune reducerilor propuse la 
finanțarea școlilor europene, care ar putea 
crea discriminare între elevi pe motive de 

4. se opune reducerilor propuse la 
finanțarea școlilor europene, care ar putea
afecta calitatea educației, a formării 
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origine lingvistică sau dizabilități, aducând 
astfel atingere Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

profesorilor și a proporției profesori/elevi, 
și totodată ar crea discriminare între elevi 
pe motive de origine lingvistică sau 
dizabilități, aducând astfel atingere Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. es

Amendamentul 13
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră, mai ales ținând cont de 
schimbările demografice ce au loc în 
statele membre și în vederea atingerii 
obiectivelor ambițioase ale strategiei 
Europa 2020, că ar trebui făcute investiții 
în bunăstarea, educația, integrarea pe 
piața muncii, spirit de antreprenoriat și 
civic al tinerilor, și subliniază prin urmare 
importanța finanțării adecvate a 
programelor care încurajează mobilitatea 
și cooperarea în domeniul politicii privind 
tineretul, cum ar fi „Tineretul în 
acțiune”, „Erasmus” și „Personal”;

Or. lt

Amendamentul 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază contribuția esențială a 
programului MEDIA în sectorul 
audiovizual european și beneficiile 
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economice, culturale, educaționale și 
sociale rezultate; solicită, prin urmare, o 
finanțare suplimentară în favoarea 
acestui sector în ascensiune;

Or. en


