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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργούν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο 
προϋπολογισμού της Επιτροπής δεν προτείνει συμπληρωματική χρηματοδότηση για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, πέρα από τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· ζητεί να 
υπάρξει σημαντική αύξηση στις πιστώσεις για το πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης στον 
προϋπολογισμό του 2012, καθώς και διπλασιασμός των κονδυλίων για την εκπαίδευση 
στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ παρέχει στην ΕΕ νέες αρμοδιότητες στον τομέα 
του αθλητισμού· υπογραμμίζει την αξία του αθλητισμού στην κοινωνία, όχι απλώς όσον 
αφορά τα οφέλη για την υγεία και την κοινωνική ένταξη, αλλά και για λόγους 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την προετοιμασία και την κατάρτιση του φιλόδοξου 
προγράμματος της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού·

3. επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο
στη δημιουργία ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· εκφράζει, ως εκ τούτου, ανησυχία για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή απέρριψε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία και απέρριψε τη στρατηγική του για τα
πανευρωπαϊκά δίκτυα μέσων ενημέρωσης, ακυρώνοντας την πρωτοβουλία για 
πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη δημιουργία 
του προβλεπόμενου τηλεοπτικού δικτύου το ταχύτερο δυνατό και να χαράξει συνολική 
στρατηγική για την επικοινωνία προκειμένου να αυξήσει τη νομιμότητα της ΕΕ και να 
ενισχύσει την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα·

4. αντιτίθεται στις προτεινόμενες περικοπές της χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά σχολεία,
που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει διακρίσεις μεταξύ των μαθητών με βάση τη γλωσσική 
προέλευση ή την αναπηρία, παραβιάζοντας τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


