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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că programele europene de educație pun în evidență și demonstrează valoarea 
adăugată europeană și sunt esențiale pentru succesul strategiei Europa 2020; regretă faptul 
că proiectul de buget al Comisiei nu propune finanțare suplimentară pentru educație și 
formare, pe lângă programarea financiară; solicită suplimentarea semnificativă a creditelor 
pentru programul de învățare pe tot parcursul vieții în bugetul 2012 și pentru dublarea 
fondurilor destinate educației în viitorul CFM;

2. reamintește că articolul 165 TFUE acordă UE noi competențe în domeniul sportului; 
subliniază importanța sportului în societate, nu doar în ceea ce privește avantajele pentru 
sănătate și pentru incluziunea socială, dar și din punct de vedere al creșterii economice și 
al creării de locuri de muncă; solicită, prin urmare, finanțare suficientă pentru pregătirea și 
instituirea unui program UE ambițios în domeniul sportului;

3. subliniază faptul că jurnaliștii și mass-media au un rol esențial în crearea unei sfere 
publice europene care să permită cetățenilor să participe la integrarea europeană; își 
exprimă îngrijorarea, prin urmare, cu privire la respingerea de către Comisie a inițiativei 
Parlamentului European privind jurnalismul de investigație transfrontalier și la 
abandonarea propriei strategii pan-europene pentru rețelele media, prin stoparea inițiativei 
sale pentru o rețea de televiziune pan-europeană; îndeamnă Comisia să înființeze 
respectiva rețea de televiziune într-un timp cât mai scurt și să propună o strategie 
cuprinzătoare de comunicare , pentru a spori legitimitatea UE și pentru a consolida sfera 
publică europeană;

4. se opune reducerilor propuse la finanțarea școlilor europene, care ar putea crea 
discriminare între elevi pe motive de origine lingvistică sau dizabilități, aducând astfel 
atingere Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.


