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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че европейските програми за образование внасят ясна и доказана 
европейска добавена стойност и са изключително важни за успеха на стратегията 
„Европа 2020“; изразява съжаление, че проектобюджетът на Комисията не предлага 
никакво допълнително финансиране за образование и обучение, извън финансовото 
планиране; призовава за значително увеличение на бюджетните кредити за 
програмата за учене през целия живот в бюджета за 2012 г. и за удвояване на 
средствата за образование в следващата МФР;

2. припомня, че член 165 от ДФЕС дава на ЕС нови правомощия в областта на спорта; 
подчертава стойността на спорта за обществото, не само по отношение на ползите 
за здравето и социалното включване, но също така и по отношение на 
икономическия растеж и създаването на работни места; поради тази причина 
призовава за осигуряването на достатъчно финансиране за подготовката и 
изготвянето на амбициозна програма на ЕС за спорта;

3. подчертава, че журналистите и медиите играят водеща роля в създаването на 
европейската публична сфера, което дава възможност на гражданите да участват в 
европейската интеграция; поради тази причина изразява загриженост по повод 
факта, че Комисията е отхвърлила инициативата на Европейския парламент за 
трансгранична разследваща журналистика и се е отказала от собствената си 
стратегия за общоевропейски медийни мрежи посредством прекратяването на 
своята инициатива за общоевропейска телевизионна мрежа; настоятелно призовава 
Комисията да създаде предвидената телевизионна мрежа във възможно най-кратък 
срок и да представи цялостна стратегия за комуникация с цел осигуряване на по-
голяма легитимност за ЕС и укрепване на европейската публична сфера;

4. противопоставя се на предложените съкращения на финансирането за европейските 
училища, които биха могли да породят дискриминация сред учениците въз основа 
на езиков произход или увреждане, което е в нарушение на Хартата на основните 
права на Европейския съюз;


