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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos švietimo programos teikia aiškios ir akivaizdžios papildomos 
naudos Europai ir yra itin svarbios siekiant sėkmingai įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“; apgailestauja, kad Komisija biudžeto projekte nepasiūlė jokių papildomų švietimui 
ir mokymui skirtų lėšų, kurios viršytų finansinio planavimo metu numatytas lėšas; ragina 
2012 m. biudžete iš esmės padidinti mokymosi visą gyvenimą programai skiriamus 
asignavimus ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje dvigubai padidinti švietimui 
skiriamas lėšas;

2. primena, kad pagal SESV 165 straipsnį ES suteikiama naujų įgaliojimų sporto srityje; 
pabrėžia sporto svarbą visuomenei, turint omenyje ne tik privalumus sveikatai ir socialinei 
įtraukčiai, bet taip pat ir kalbant apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą; taigi 
ragina skirti pakankamą finansavimą, kad būtų parengta ir patvirtinta plačių užmojų ES 
programa dėl sporto;

3. pabrėžia, kad žurnalistams ir informacijos priemonėms tenka pagrindinis vaidmuo kuriant 
viešąją Europos erdvę, kuri suteikia piliečiams galimybę dalyvauti Europos integracijos 
procese; atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą dėl to, kad Komisija atmetė Europos 
Parlamento iniciatyvą dėl tarpvalstybinės tiriamosios žurnalistikos veiklos ir, nutraukdama 
visos Europos televizijos tinklo iniciatyvos įgyvendinimą, pati atsisakė savo Europos 
masto informacijos priemonių tinklų strategijos; primygtinai ragina Komisiją kuo skubiau 
sukurti suplanuotą televizijos tinklą ir parengti išsamią informavimo strategiją, kad būtų 
užtikrintas didesnis ES legitimumas ir sustiprinta Europos viešoji erdvė;

4. nesutinka su pasiūlymu mažinti Europos mokykloms skirtas lėšas, kadangi dėl to gali 
atsirasti mokinių diskriminacija dėl gimtosios kalbos arba neįgalumo, o tai reikštų, kad 
pažeidžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.


