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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 – 2014

Komisja Kultury i Edukacji

2011/2020(BUD)

21.6.2011

PROJEKT OPINII
Komisji Kultury i Edukacji

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Parlamentu dotyczącego projektu budżetu na 2012 r. 
zmienionego przez Radę – wszystkie sekcje
(2011/2020(BUD))

Sprawozdawca: Morten Løkkegaard



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

PL

PA_NonLeg



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

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że europejskie programy edukacyjne przynoszą wyraźną i dowiedzioną 
europejską wartość dodaną i mają kluczowe znaczenie dla powodzenia strategii „Europa 
2020”; ubolewa, że projekt budżetu Komisji nie proponuje żadnych dodatkowych 
funduszy na edukację i szkolenia poza samymi programami finansowymi; apeluje o 
znaczne zwiększenie środków na program „Uczenie się przez całe życie” w budżecie na 
2012 r. i o podwojenie funduszy na edukację w kolejnych WRF;

2. przypomina, że art. 165 TFUE przyznaje UE nowe kompetencje w dziedzinie sportu; 
podkreśla rolę sportu w społeczeństwie, nie tylko ze względu na korzystny wpływ na 
zdrowie i sprzyjanie integracji społecznej, ale także ze względu na wzrost gospodarczy i
tworzenie miejsc pracy; apeluje w związku z tym o wystarczające fundusze umożliwiające 
przygotowanie i ustanowienie ambitnego unijnego programu w dziedzinie sportu;

3. podkreśla, że dziennikarze i media odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu europejskiej 
sfery publicznej, która umożliwia obywatelom uczestniczenie w europejskiej integracji; 
wyraża w związku z tym zaniepokojenie faktem, że Komisja odrzuciła inicjatywę 
Parlamentu Europejskiego dotyczącą transgranicznego dziennikarstwa śledczego i usunęła 
własną strategię na rzecz ogólnoeuropejskich sieci medialnych, porzucając inicjatywę 
dotyczącą ogólnoeuropejskiej sieci TV; wzywa Komisję do jak najszybszego utworzenia 
zaplanowanej sieci TV i opracowania kompleksowej strategii komunikacyjnej w celu 
zwiększenia prawomocności UE oraz wzmocnienia europejskiej sfery publicznej;

4. sprzeciwia się proponowanym cięciom funduszy na szkoły europejskie, które mogą 
powodować dyskryminację niektórych uczniów na tle językowym lub z powodu 
niepełnosprawności, co stoi w sprzeczności z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej;


