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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za kulturo in izobraževanje

2011/2020(BUD)

12. 9. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–14

Osnutek mnenja
Morten Løkkegaard
(PE467.204v01-00)

o stališču Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012, kot ga je spremenil 
Svet – vsi oddelki
(2011/2020(BUD))



PE470.047v01-00 2/10 AM\875560SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\875560SL.doc 3/10 PE470.047v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Paul Nuttall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da evropski izobraževalni 
programi ustvarjajo jasno in dokazano 
evropsko dodano vrednost in so bistveni 
za uspešnost strategije Evropa 2020; 
obžaluje, da predlog proračuna Komisije 
ne predvideva nobenih dodatnih sredstev 
za izobraževanje in usposabljanje poleg 
sredstev iz finančnega načrtovanja; 
poziva k občutnemu povečanju sredstev za 
program vseživljenjskega učenja v 
proračunu za leto 2012 in k podvojitvi 
sredstev za izobraževanje v naslednjem 
finančnem okviru;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Marek Henryk Migalski

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da evropski izobraževalni 
programi ustvarjajo jasno in dokazano 
evropsko dodano vrednost in so bistveni za 
uspešnost strategije Evropa 2020; obžaluje, 
da predlog proračuna Komisije ne 
predvideva nobenih dodatnih sredstev za 
izobraževanje in usposabljanje poleg 
sredstev iz finančnega načrtovanja; poziva 
k občutnemu povečanju sredstev za 
program vseživljenjskega učenja v 
proračunu za leto 2012 in k podvojitvi 
sredstev za izobraževanje v naslednjem 
finančnem okviru;

1. poudarja, da evropski izobraževalni 
programi ustvarjajo jasno in dokazano 
dodano vrednost v državah članicah 
Evropske unije ter države, ki jih zajema 
evropska sosedska politika EU in so 
bistveni za uspešnost strategije Evropa 
2020; obžaluje, da predlog proračuna 
Komisije ne predvideva nobenih dodatnih
sredstev za izobraževanje in usposabljanje 
poleg sredstev iz finančnega načrtovanja;
poziva k občutnemu povečanju sredstev za 
program vseživljenjskega učenja v 
proračunu za leto 2012 in k podvojitvi 
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sredstev za izobraževanje v naslednjem 
finančnem okviru;

Or. pl

Predlog spremembe 3
Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da evropski izobraževalni 
programi ustvarjajo jasno in dokazano 
evropsko dodano vrednost in so bistveni za 
uspešnost strategije Evropa 2020; obžaluje, 
da predlog proračuna Komisije ne 
predvideva nobenih dodatnih sredstev za 
izobraževanje in usposabljanje poleg 
sredstev iz finančnega načrtovanja; poziva 
k občutnemu povečanju sredstev za 
program vseživljenjskega učenja v 
proračunu za leto 2012 in k podvojitvi 
sredstev za izobraževanje v naslednjem 
finančnem okviru;

1. poudarja, da evropski izobraževalni 
programi ustvarjajo jasno in dokazano 
evropsko dodano vrednost in so bistveni za 
uspešnost strategije Evropa 2020; obžaluje, 
da predlog proračuna Komisije ne 
predvideva nobenih dodatnih sredstev za 
izobraževanje in usposabljanje poleg 
sredstev iz finančnega načrtovanja; 
obžaluje pristranskost v korist 
naravoslovnih znanosti v nasprotju z 
družboslovnimi znanostmi pri izvajanju 
evropskih izobraževalnih programov;
poziva, da se nameni večja vidljivost 
družboslovnim znanostim v izobraževalnih 
programih, ki se predlagajo za naslednji 
večletni finančni okvir; poziva k 
občutnemu povečanju sredstev za program 
vseživljenjskega učenja v proračunu za leto 
2012 in k podvojitvi sredstev za 
izobraževanje v naslednjem finančnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 4
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da evropski izobraževalni 
programi ustvarjajo jasno in dokazano 
evropsko dodano vrednost in so bistveni za 
uspešnost strategije Evropa 2020; obžaluje, 
da predlog proračuna Komisije ne 
predvideva nobenih dodatnih sredstev za 
izobraževanje in usposabljanje poleg 
sredstev iz finančnega načrtovanja; poziva 
k občutnemu povečanju sredstev za 
program vseživljenjskega učenja v 
proračunu za leto 2012 in k podvojitvi 
sredstev za izobraževanje v naslednjem 
finančnem okviru;

1. poudarja, da evropski izobraževalni 
programi ustvarjajo jasno in dokazano 
evropsko dodano vrednost, povečujejo 
mobilnost in so bistveni za uspešnost 
strategije Evropa 2020; obžaluje, da 
predlog proračuna Komisije ne predvideva 
nobenih dodatnih sredstev za izobraževanje 
in usposabljanje poleg sredstev iz 
finančnega načrtovanja; poziva k 
občutnemu povečanju sredstev za program 
vseživljenjskega učenja v proračunu za leto 
2012 in k podvojitvi sredstev za 
izobraževanje v naslednjem finančnem 
okviru;

Or. el

Predlog spremembe 5
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, kako pomembne so kulturne 
politike, zlasti javne, za izobraževanje in 
usposabljanje, ter za splošni dostop do 
kulture, in meni, da takih politik nikakor 
ne bi smeli žrtvovati v imenu proračunske 
discipline, zlasti zaradi njihove 
sorazmerno majhne teže, kar zadeva 
proračun;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. obžaluje, da Svet skuša zmanjšati 
sredstva za prevzem obveznosti za leto 
2012 v zvezi s programom Kultura; meni, 
da je v teh težkih gospodarskih časih 
nujno, da se ne zanemari vloga kulture za 
nadaljnjo krepitev evropske identitete in 
obogatitev naših družb; v skladu s tem 
poziva, da se ohranijo financiranje in 
naložbe v kulturo, ali pa se celo povečajo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Maria Badia i Cutchet

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da člen 165 PDEU daje EU 
nove pristojnosti na področju športa;
poudarja vrednost športa za družbo, ne le v 
smislu koristi za zdravje in socialnega 
vključevanja, ampak tudi v smislu 
gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih 
mest; zato poziva k dodelitvi zadostnih 
finančnih sredstev, da bi se pripravili na ter 
vzpostavili ambiciozen program EU za 
šport;

2. opozarja, da člen 165 PDEU daje EU 
nove pristojnosti na področju športa;
poudarja vrednost športa za družbo, ne le v 
smislu koristi za zdravje, socialnega 
vključevanja in spodbujanja vrednot, kot 
so solidarnost, delo v skupini ter 
odličnost, ki jih podpira in pooseblja 
evropski projekt, ampak tudi v smislu 
gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih 
mest; zato poziva k dodelitvi zadostnih 
finančnih sredstev, da bi se pripravili na ter 
vzpostavili ambiciozen program EU za 
šport;

Or. es

Predlog spremembe 8
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da člen 165 PDEU daje EU 
nove pristojnosti na področju športa;
poudarja vrednost športa za družbo, ne le v 
smislu koristi za zdravje in socialnega 
vključevanja, ampak tudi v smislu 
gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih 
mest; zato poziva k dodelitvi zadostnih 
finančnih sredstev, da bi se pripravili na ter 
vzpostavili ambiciozen program EU za 
šport;

2. opozarja, da člen 165 PDEU daje EU 
nove pristojnosti na področju športa;
poudarja vrednost športa za družbo, ne le v 
smislu koristi za zdravje, konkurenco in 
socialnega vključevanja, ampak tudi v 
smislu gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest; zato poziva k dodelitvi 
zadostnih finančnih sredstev, da bi se 
pripravili na ter vzpostavili ambiciozen 
program EU za šport;

Or. el

Predlog spremembe 9
Paul Nuttall

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo novinarji in mediji 
vodilno vlogo pri oblikovanju evropske 
javne sfere, ki omogoča državljanom 
udeležbo v evropskem povezovanju; zato 
izraža zaskrbljenost, ker je Komisija 
zavrnila pobudo Evropskega parlamenta o 
čezmejnem preiskovalnem novinarstvu in 
zavrgla lastno strategijo za vseevropska 
medijska omrežja, ko je zaključila pobudo 
za vseevropsko TV mrežo; zahteva, da 
Komisija čim prej vzpostavi načrtovano 
TV mrežo in predstavi celovito strategijo 
za komunikacijo, da bi povečali 
legitimnost EU in okrepili evropsko javno 
sfero;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10
Marek Henryk Migalski
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo novinarji in mediji 
vodilno vlogo pri oblikovanju evropske 
javne sfere, ki omogoča državljanom 
udeležbo v evropskem povezovanju; zato 
izraža zaskrbljenost, ker je Komisija 
zavrnila pobudo Evropskega parlamenta o 
čezmejnem preiskovalnem novinarstvu in 
zavrgla lastno strategijo za vseevropska 
medijska omrežja, ko je zaključila pobudo 
za vseevropsko TV mrežo; zahteva, da 
Komisija čim prej vzpostavi načrtovano 
TV mrežo in predstavi celovito strategijo 
za komunikacijo, da bi povečali 
legitimnost EU in okrepili evropsko javno 
sfero;

3. poudarja, da imajo novinarji in mediji 
vodilno vlogo pri oblikovanju evropske 
javne sfere, ki omogoča državljanom 
udeležbo v evropskem povezovanju; zato 
izraža zaskrbljenost, ker je Komisija 
zavrnila pobudo Evropskega parlamenta o 
čezmejnem preiskovalnem novinarstvu in 
zavrgla lastno strategijo za vseevropska 
medijska omrežja, ko je zaključila pobudo 
za vseevropsko TV mrežo;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo novinarji in mediji 
vodilno vlogo pri oblikovanju evropske 
javne sfere, ki omogoča državljanom 
udeležbo v evropskem povezovanju; zato 
izraža zaskrbljenost, ker je Komisija 
zavrnila pobudo Evropskega parlamenta o 
čezmejnem preiskovalnem novinarstvu in 
zavrgla lastno strategijo za vseevropska 
medijska omrežja, ko je zaključila pobudo 
za vseevropsko TV mrežo; zahteva, da 
Komisija čim prej vzpostavi načrtovano 
TV mrežo in predstavi celovito strategijo 
za komunikacijo, da bi povečali 
legitimnost EU in okrepili evropsko javno 

3. poudarja, da imajo novinarji in mediji 
vodilno vlogo pri oblikovanju evropske 
javne sfere, ki omogoča državljanom 
udeležbo v evropskem povezovanju; 
poudarja, kako pomembna je obsežna 
strategija EU za komunikacijo, da bi se 
povečala legitimnost EU in okrepilo 
evropsko državljanstvo; zato izraža 
zaskrbljenost, ker je Komisija zavrnila 
zavrgla lastno strategijo za vseevropska 
medijska omrežja, ko je zaključila pobudo 
za vseevropsko TV mrežo; zahteva, da 
Komisija čim prej vzpostavi načrtovano 
TV mrežo in predstavi celovito strategijo 
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sfero; za komunikacijo, da bi povečali 
legitimnost EU in okrepili evropsko javno 
sfero; in glasno poziva Komisijo, naj 
ponovno pretehta sedanje operacije 
pobude Evropskega parlamenta o 
čezmejnem raziskovalnem novinarstvu, da 
se ohrani njeno neodvisno in 
nepristransko izvajanje, ter bolje pojasni 
svoj položaj o prihodnjih perspektivah za 
strategijo za medijska omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Maria Badia i Cutchet

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. nasprotuje predlaganim zmanjšanjem 
sredstev za evropske šole, kar bo verjetno 
povzročilo diskriminacijo med učenci na 
podlagi jezikovnega izvora ali invalidnosti, 
s čimer se krši Listina o temeljnih pravicah 
Evropske unije.

nasprotuje predlaganim zmanjšanjem 
sredstev za evropske šole, kar bo verjetno 
vplivalo na kakovost poučevanja, 
usposabljanja učiteljev ter razmerje med 
številom učiteljev in učencev, da ne 
omenjamo povzročanja diskriminacije
med učenci na podlagi jezikovnega izvora 
ali invalidnosti, s čimer se krši Listina o 
temeljnih pravicah Evropske unije.

Or. es

Predlog spremembe 13
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, zlasti glede na demografske 
spremembe v državah članicah in zato, da 
bi dosegli ambiciozne cilje strategije 
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Evropa 2020, da je treba investirati v 
dobro počutje, izobraževanje, povezovanje 
delovnega trga, podjetništvo in aktivno 
državljanstvo za mlade, ter zato poudarja 
pomen ustreznega financiranja 
programov, ki spodbujajo programe 
mobilnosti in sodelovanja na področju 
mladinske politike, kot so Mladi v akciji, 
Erasmus in Ljudje;

Or. lt

Predlog spremembe 14
Róża grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein), Piotr 
Borys

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja bistven prispevek programa 
MEDIA k evropskemu avdiovizualnemu 
sektorju ter njegove gospodarske, 
kulturne, izobraževalne in socialne 
koristi; zato poziva, naj se povečajo 
finančna sredstva zanj, da bi podprli ta 
hitro rastoči sektor;

Or. en


