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Ändringsförslag 1
Paul Nuttall

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
europeiska utbildningsprogrammen ger 
ett tydligt och bevisat europeiskt mervärde 
och är av avgörande betydelse för att 
Europa 2020-strategin ska lyckas.
Parlamentet beklagar att kommissionens 
preliminära budgetförslag inte innehåller 
några förslag om ytterligare medel till 
utbildning utöver den ekonomiska 
planeringen. Parlamentet kräver en 
avsevärd ökning av anslagen till 
handlingsprogrammet för livslångt 
lärande i budgeten för 2012 samt en 
fördubbling av anslagen till utbildning 
i nästa budgetram.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2
Marek Henryk Migalski

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
europeiska utbildningsprogrammen ger ett 
tydligt och bevisat europeiskt mervärde 
och är av avgörande betydelse för att 
Europa 2020-strategin ska lyckas.
Parlamentet beklagar att kommissionens 
preliminära budgetförslag inte innehåller 
några förslag om ytterligare medel till 
utbildning utöver den ekonomiska 
planeringen. Parlamentet kräver en 

1. Europaparlamentet betonar att de 
europeiska utbildningsprogrammen ger ett 
tydligt och bevisat mervärde både i 
Europeiska unionens medlemsstater och i 
de länder som omfattas av 
EU:s europeiska grannskapspolitik och är 
av avgörande betydelse för att Europa 
2020-strategin ska lyckas. Parlamentet 
beklagar att kommissionens preliminära 
budgetförslag inte innehåller några förslag 
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avsevärd ökning av anslagen till 
handlingsprogrammet för livslångt lärande 
i budgeten för 2012 samt en fördubbling av 
anslagen till utbildning i nästa budgetram.

om ytterligare medel till utbildning utöver 
den ekonomiska planeringen. Parlamentet 
kräver en avsevärd ökning av anslagen till 
handlingsprogrammet för livslångt lärande 
i budgeten för 2012 samt en fördubbling av 
anslagen till utbildning i nästa budgetram.

Or. pl

Ändringsförslag 3
Chrysoula Paliadeli

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
europeiska utbildningsprogrammen ger ett 
tydligt och bevisat europeiskt mervärde 
och är av avgörande betydelse för att 
Europa 2020-strategin ska lyckas.
Parlamentet beklagar att kommissionens 
preliminära budgetförslag inte innehåller 
några förslag om ytterligare medel till 
utbildning utöver den ekonomiska 
planeringen. Parlamentet kräver en 
avsevärd ökning av anslagen till 
handlingsprogrammet för livslångt lärande 
i budgeten för 2012 samt en fördubbling av 
anslagen till utbildning i nästa budgetram.

1. Europaparlamentet betonar att de 
europeiska utbildningsprogrammen ger ett 
tydligt och bevisat europeiskt mervärde 
och är av avgörande betydelse för att 
Europa 2020-strategin ska lyckas. 
Parlamentet beklagar att kommissionens 
preliminära budgetförslag inte innehåller 
några förslag om ytterligare medel till 
utbildning utöver den ekonomiska 
planeringen. Parlamentet beklagar 
favoriseringen av naturvetenskap framför 
humaniora vid genomförandet av de 
europeiska utbildningsprogrammen.
Parlamentet begär att humaniora ges 
större uppmärksamhet i de 
utbildningsprogram som ska föreslås i 
nästa fleråriga budgetram. Parlamentet 
kräver en avsevärd ökning av anslagen till 
handlingsprogrammet för livslångt lärande 
i budgeten för 2012 samt en fördubbling av 
anslagen till utbildning i nästa budgetram.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Georgios Papanikolaou

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
europeiska utbildningsprogrammen ger ett 
tydligt och bevisat europeiskt mervärde 
och är av avgörande betydelse för att 
Europa 2020-strategin ska lyckas.
Parlamentet beklagar att kommissionens 
preliminära budgetförslag inte innehåller 
några förslag om ytterligare medel till 
utbildning utöver den ekonomiska 
planeringen. Parlamentet kräver en 
avsevärd ökning av anslagen till 
handlingsprogrammet för livslångt lärande 
i budgeten för 2012 samt en fördubbling av 
anslagen till utbildning i nästa budgetram.

1. Europaparlamentet betonar att de 
europeiska utbildningsprogrammen ger ett 
tydligt och bevisat europeiskt mervärde, 
ökar rörligheten och är av avgörande 
betydelse för att Europa 2020-strategin ska 
lyckas. Parlamentet beklagar att 
kommissionens preliminära budgetförslag 
inte innehåller några förslag om ytterligare 
medel till utbildning utöver den 
ekonomiska planeringen. Parlamentet 
kräver en avsevärd ökning av anslagen till 
handlingsprogrammet för livslångt lärande 
i budgeten för 2012 samt en fördubbling av 
anslagen till utbildning i nästa budgetram.

Or. el

Ändringsförslag 5
Marie-Christine Vergiat

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
kulturpolitikens betydelse och framför allt 
den offentliga politikens betydelse för 
utbildning och vidareutbildning, och för 
allmän tillgång till kultur, och anser att 
kulturpolitiken under inga 
omständigheter ska behöva stå tillbaka på 
grund av budgetåtstramningar, särskilt 
med tanke på att den är en så liten del av 
budgeten. 

Or. fr
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Ändringsförslag 6
Chrysoula Paliadeli

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet beklagar att rådet 
försöker minska 
åtagandebemyndigandena för 2012 när 
det gäller kulturprogrammet. Parlamentet 
anser att det är absolut nödvändigt att i 
dessa svåra ekonomiska tider inte 
nonchalera den roll som kulturen spelar 
för att stärka den europeiska identiteten 
och berika våra samhällen. Parlamentet 
begär därför att medel till och 
investeringar i kultur ska upprätthållas 
eller kanske till och med ökas.

Or. en

Ändringsförslag 7
Maria Badia i Cutchet

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om att 
artikel 165 i EUF-fördraget ger EU nya 
befogenheter på idrottsområdet.
Parlamentet betonar värdet av idrotten i 
samhället, inte bara för att den främjar 
hälsa och social integrering, utan även för 
att den bidrar till ekonomisk tillväxt och 
skapar sysselsättning. Parlamentet 
efterlyser därför tillräckliga medel för att 
förbereda sig för och upprätta ett ambitiöst 
EU-program för idrott.

2. Europaparlamentet påminner om att 
artikel 165 i EUF-fördraget ger EU nya 
befogenheter på idrottsområdet. 
Parlamentet betonar värdet av idrotten i 
samhället, inte bara för att den främjar 
hälsa, social integrering och värden såsom 
solidaritet, lagarbete och excellens, som 
är värden som upprätthålls och 
konkretiseras av det europeiska projektet, 
utan även för att den bidrar till ekonomisk
tillväxt och skapar sysselsättning. 
Parlamentet efterlyser därför tillräckliga 
medel för att förbereda sig för och upprätta 
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ett ambitiöst EU-program för idrott.

Or. es

Ändringsförslag 8
Georgios Papanikolaou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om att 
artikel 165 i EUF-fördraget ger EU nya 
befogenheter på idrottsområdet.
Parlamentet betonar värdet av idrotten i 
samhället, inte bara för att den främjar 
hälsa och social integrering, utan även för 
att den bidrar till ekonomisk tillväxt och 
skapar sysselsättning. Parlamentet 
efterlyser därför tillräckliga medel för att 
förbereda sig för och upprätta ett ambitiöst 
EU-program för idrott.

2. Europaparlamentet påminner om att 
artikel 165 i EUF-fördraget ger EU nya 
befogenheter på idrottsområdet. 
Parlamentet betonar värdet av idrotten i 
samhället, inte bara för att den främjar 
hälsa, konkurrens och social integrering, 
utan även för att den bidrar till ekonomisk 
tillväxt och skapar sysselsättning. 
Parlamentet efterlyser därför tillräckliga 
medel för att förbereda sig för och upprätta 
ett ambitiöst EU-program för idrott.

Or. el

Ändringsförslag 9
Paul Nuttall

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
journalister och medier spelar en 
avgörande roll för att skapa ett offentligt 
europeiskt rum som gör det möjligt för 
medborgare att delta i den europeiska 
integrationen. Parlamentet uttrycker 
därför oro över att kommissionen har 
avvisat parlamentets initiativ för 
gränsöverskridande undersökande 
journalistik och förkastat sin egna 

utgår
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EU-omfattande medienätverksstrategi 
genom att lägga ner sitt initiativ för ett 
EU-omfattande tv-nätverk. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att upprätta det 
planerade tv-nätverket så snart som 
möjligt och att utarbeta en omfattande 
strategi för kommunikation för att öka 
EU:s legitimitet samt stärka det offentliga 
europeiska rummet.

Or. en

Ändringsförslag 10
Marek Henryk Migalski

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
journalister och medier spelar en 
avgörande roll för att skapa ett offentligt 
europeiskt rum som gör det möjligt för 
medborgare att delta i den europeiska 
integrationen. Parlamentet uttrycker därför 
oro över att kommissionen har avvisat 
parlamentets initiativ för 
gränsöverskridande undersökande 
journalistik och förkastat sin egna 
EU-omfattande medienätverksstrategi 
genom att lägga ner sitt initiativ för ett 
EU-omfattande tv-nätverk. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att upprätta det 
planerade tv-nätverket så snart som 
möjligt och att utarbeta en omfattande 
strategi för kommunikation för att öka 
EU:s legitimitet samt stärka det offentliga 
europeiska rummet.

3. Europaparlamentet betonar att 
journalister och medier spelar en 
avgörande roll för att skapa ett offentligt 
europeiskt rum som gör det möjligt för 
medborgare att delta i den europeiska 
integrationen. Parlamentet uttrycker därför 
oro över att kommissionen har avvisat 
parlamentets initiativ för 
gränsöverskridande undersökande 
journalistik och förkastat sin egna 
EU-omfattande medienätverksstrategi 
genom att lägga ner sitt initiativ för ett 
EU-omfattande tv-nätverk.

Or. pl

Ändringsförslag 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard
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Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
journalister och medier spelar en 
avgörande roll för att skapa ett offentligt 
europeiskt rum som gör det möjligt för 
medborgare att delta i den europeiska 
integrationen. Parlamentet uttrycker därför 
oro över att kommissionen har avvisat 
parlamentets initiativ för 
gränsöverskridande undersökande 
journalistik och förkastat sin egna 
EU-omfattande medienätverksstrategi 
genom att lägga ner sitt initiativ för ett 
EU-omfattande tv-nätverk. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att upprätta det 
planerade tv-nätverket så snart som möjligt 
och att utarbeta en omfattande strategi för 
kommunikation för att öka EU:s legitimitet 
samt stärka det offentliga europeiska 
rummet.

3. Europaparlamentet betonar att 
journalister och medier spelar en 
avgörande roll för att skapa ett offentligt 
europeiskt rum som gör det möjligt för 
medborgare att delta i den europeiska 
integrationen. Parlamentet betonar 
betydelsen av en omfattande EU-strategi 
för kommunikation för att öka EU:s 
legitimitet samt stärka det europeiska 
medborgarskapet. Parlamentet uttrycker 
därför oro över att kommissionen har 
förkastat sin egna EU-omfattande 
medienätverksstrategi genom att lägga ner 
sitt initiativ för ett EU-omfattande tv-
nätverk. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att upprätta det planerade 
tv-nätverket så snart som möjligt och att 
utarbeta en omfattande strategi för 
kommunikation för att öka EU:s legitimitet 
samt stärka det offentliga europeiska 
rummet. Parlamentet uppmanar dessutom 
med eftertryck kommissionen att på nytt 
överväga hur Europaparlamentets 
initiativ för gränsöverskridande 
undersökande journalistik ska fungera i 
praktiken, i syfte att garantera ett 
oberoende och opartiskt genomförande av 
initiativet och att förtydliga sin 
ståndpunkt om framtidsutsikterna för den 
EU-omfattande medienätverksstrategin.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Maria Badia i Cutchet

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europarlamentet motsätter sig de 
föreslagna nedskärningarna av anslagen till 
Europaskolorna, som troligtvis kan 
innebära diskriminering av elever på 
grund av språklig bakgrund eller 
funktionshinder, vilket bryter mot 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

4. Europarlamentet motsätter sig de 
föreslagna nedskärningarna av anslagen till 
Europaskolorna, som troligtvis kan 
påverka undervisningens kvalitet, 
vidareutbildningen av lärare och kvoten 
elev/lärare, för att inte nämna att de kan 
leda till diskriminering av elever på grund 
av språklig bakgrund eller funktionshinder, 
vilket bryter mot Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

Or. es

Ändringsförslag 13
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser särskilt med 
tanke på de demografiska förändringar 
som pågår i medlemsstaterna med 
avseende på att uppnå de ambitiösa målen 
i Europa 2020-strategin, att investeringar 
bör göras i ungdomars välbefinnande, 
utbildning, integrering på 
arbetsmarknaden, företagaranda och 
aktiva medborgarskap, och betonar därför 
betydelsen av tillräckliga medel till 
program som främjar rörlighet och 
samarbetsprogram på det 
ungdomspolitiska området såsom ”Aktiv 
ungdom”, ”Erasmus” och ”Människor”.

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

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker 
Media-programmets avgörande betydelse 
för Europas audiovisuella sektor och 
programmets ekonomiska, kulturella, 
utbildningsmässiga och sociala fördelar. 
Parlamentet vill därför se ökade medel för 
att stödja denna snabbväxande sektor.

Or. en


