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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 – 2014

Kulturális és Oktatási Bizottság

2011/2020(BUD)

21.6.2011

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti 
álláspontról – összes szakasz
(2011/2020(BUD))

Előadó: Morten Løkkegaard



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

HU

PA_NonLeg



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

HU

JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási programok világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek és alapvető fontosságúak az Európa 2020 stratégia 
sikeréhez; sajnálja, hogy a Bizottság költségvetési tervezete a pénzügyi programozáson 
felül nem javasol kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a képzésre; felszólít az egész 
életen át tartó tanulás programjára vonatkozó előirányzatok jelentős növelésére a 2012. 
évi költségvetésben és az oktatás finanszírozásának megkétszerezésére a következő 
többéves pénzügyi keretben;

2. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 165. cikke új hatásköröket ruház az EU-ra a sport terén; 
kiemeli a sport értékét, amit a társadalom számára jelent, nemcsak az egészségre 
gyakorolt kedvező hatását és a társadalmi beilleszkedést illetően, hanem a gazdasági 
növekedés és a munkahelyteremtés tekintetében is; ezért felszólít elegendő finanszírozás 
biztosítására egy ambiciózus uniós sportprogram előkészítéséhez és kialakításához;

3. hangsúlyozza, hogy az újságírók és a média vezető szerepet játszanak az európai 
közszféra kialakításában, ami lehetővé teszi a polgárok részvételét az európai 
integrációban; ezért aggodalmának ad hangot, amiért a Bizottság elutasította az Európai 
Parlament határokon átnyúló tényfeltáró újságírásról szóló kezdeményezését, és a 
páneurópai televíziós hálózatról szóló kezdeményezésének lezárása által elvetette a 
páneurópai médiahálózatokról szóló saját stratégiáját; sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb 
hozza létre a tervezett tévéhálózatot és készítsen átfogó kommunikációs stratégiát az EU 
legitimitásának növelése és az európai közszféra erősítése érdekében;

4. ellenzi az Európai Iskolák finanszírozásának javasolt csökkentését, ami valószínűleg 
nyelvi alapú vagy fogyatékosság miatti megkülönböztetést fog eredményezni a tanulók 
között, megsértve ezáltal az Európai Unió alapjogi chartáját.


