
PA\870992DA.doc PE467.204v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Kultur- og Uddannelsesudvalget

2011/2020(BUD)

21.6.2011

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

til Budgetudvalget

om 2011/2020(BUD)\Parlamentets holdning til forslaget til budget for 2012 
som ændret af Rådet - alle sektioner
(2011/2020(BUD))

Ordfører for udtalelse: Morten Løkkegaard



PE467.204v01-00 2/3 PA\870992DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\870992DA.doc 3/3 PE467.204v01-00

DA

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at de europæiske uddannelsesprogrammer giver en klar og demonstreret 
europæisk merværdi og er af afgørende betydning for, at Europa 2020-strategi lykkes; 
beklager, at Kommissionens budgetforslag ikke foreslår nogen yderligere midler til 
uddannelse og erhvervsuddannelse, ud over den finansielle programmering; opfordrer til 
en betydelig stigning i bevillingerne til programmet for livslang læring i 2012-budgettet 
og en fordobling af midlerne til uddannelse i den kommende FFR;

2. minder om, at artikel 165 i TEUF giver EU nye kompetencer inden for sport; fremhæver 
værdien af sport for samfundet, ikke blot med hensyn til sundhedsmæssige fordele og 
social integration, men også med hensyn til økonomisk vækst og jobskabelse; anmoder 
derfor om tilstrækkelig finansiering til at udarbejde og etablere et ambitiøst EU-program 
om sport;

3. understreger, at journalister og medierne spiller en ledende rolle i skabelsen af et 
europæisk offentligt rum, som giver borgerne mulighed for at deltage i den europæiske 
integration; udtrykker derfor bekymring over, at Kommissionen har forkastet Europa-
Parlamentets initiativ vedrørende grænseoverskridende undersøgende journalistik og 
kasseret sin egen fælleseuropæiske medienetværksstrategi ved at lukke sit initiativ til et 
fælleseuropæisk tv-net; opfordrer Kommissionen til at etablere det påtænkte tv-net så 
hurtigt som muligt og at udarbejde en omfattende kommunikationsstrategi med henblik på 
at bringe øget legitimitet til EU og styrke det europæiske offentlige rum;

4. modsætter sig de foreslåede nedskæringer i bevillingerne til Europaskolerne, som kan 
skabe forskelsbehandling blandt eleverne på grund af sproglig oprindelse eller handicap 
og er en overtrædelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i 
Den Europæiske Union;


