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Pozměňovací návrh 1
Ljudmila Novak

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá názor Komise, vyjádřený v roční 
politické strategii na rok 2009, že by se EU 
měla i nadále zaměřovat především na 
občany, a proto zdůrazňuje význam 
financování z prostředků EU v oblasti 
celoživotního vzdělávání a aktivního 
občanství, neboť tyto programy přímo 
podporují činnosti občanů; trvá na tom, že 
před evropskými volbami v roce 2009 je 
nutno navýšit prostředky na výdaje v rámci 
programů „Evropa pro občany“ a „Mládež 
v akci“, kterým se ze strany občanů 
dostává značné podpory, jak prokázaly 
vysoké míry plnění, a to oproti částkám 
plánovaným v nejnovějších odhadech;

1. vítá názor Komise, vyjádřený v roční 
politické strategii na rok 2009, že by se EU 
měla i nadále zaměřovat především na 
občany, a proto zdůrazňuje význam 
financování z prostředků EU v oblasti 
celoživotního vzdělávání a aktivního 
občanství, neboť tyto programy přímo 
podporují činnosti občanů; trvá na tom, že 
před evropskými volbami v roce 2009 je 
nutno navýšit prostředky na výdaje v rámci 
programů „Evropa pro občany“ a „Mládež 
v akci“, kterým se ze strany občanů 
dostává značné podpory, jak prokázaly 
vysoké míry plnění, a to oproti částkám 
plánovaným v nejnovějších odhadech;
navrhuje, aby v rámci těchto dvou 
programů bylo k dispozici také 
financování pro evropské rodinné 
dovolené, které podporují mezikulturní 
dialog, zlepšují znalost jazyků a umožňují 
propojení rodin na evropské úrovni;

Or. sl

Pozměňovací návrh 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k evropským volbám a 
vzhledem k tomu, že je důležité, aby byly 
ve sdělovacích prostředcích uveřejňovány 
podstatné informace, trvá na tom, aby 
byla dostatečná pozornost věnována 
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informační politice obecně a zvláště 
investigativní evropské žurnalistice tím, že 
bude ustaven Evropský fond pro 
žurnalistiku, jenž bude podporovat malé 
týmy novinářů z několika členských států 
zabývajících se zkoumáním evropských 
otázek v různých členských státech, za 
účelem jeho publikování v těchto státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ivo Belet, Guy Bono, Emine Bozkurt, Luis Herrero-Tejedor, Christa Prets, Pál Schmitt, 
Cornelis Visser

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje především vytvoření nové 
přípravné akce na poli sportu s ročním 
rozpočtem ve výši 1,5 milionu EUR 
v okruhu 3b – vzhledem k tomu, že článek 
149 Lisabonské smlouvy dává EU nové 
pravomoci v oblasti sportu, včetně 
pobídkových opatření – na něž naváže 
program na podporu sportu financovaný 
z prostředků EU; požaduje, aby se 
pokračovalo v práci na pilotních projektech 
navržených Výborem pro kulturu a 
vzdělávání a v jejich plném rozvíjení, a to 
především pokud jde o projekt z minulého 
roku, který je zaměřen na mobilitu umělců;
vyjadřuje podporu dalšímu provádění (v 
rámci okruhu 4) přípravné akce MEDIA 
International, která pozitivně 
v mezinárodním měřítku rozšiřuje 
působnost mediální politiky EU;

2. podporuje především vytvoření nové 
přípravné akce na poli sportu s ročním 
rozpočtem ve výši 5 milionů EUR 
v okruhu 3b – vzhledem k tomu, že článek 
149 Lisabonské smlouvy dává EU nové 
pravomoci v oblasti sportu, včetně 
pobídkových opatření – na něž naváže 
program na podporu sportu financovaný 
z prostředků EU; požaduje, aby se 
pokračovalo v práci na pilotních projektech 
navržených Výborem pro kulturu a 
vzdělávání a v jejich plném rozvíjení, a to 
především pokud jde o projekt z minulého 
roku, který je zaměřen na mobilitu umělců;
vyjadřuje podporu dalšímu provádění (v 
rámci okruhu 4) přípravné akce MEDIA 
International, která pozitivně 
v mezinárodním měřítku rozšiřuje 
působnost mediální politiky EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Christopher Heaton-Harris

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje především vytvoření nové 
přípravné akce na poli sportu s ročním 
rozpočtem ve výši 1,5 milionu EUR 
v okruhu 3b – vzhledem k tomu, že článek 
149 Lisabonské smlouvy dává EU nové 
pravomoci v oblasti sportu, včetně 
pobídkových opatření – na něž naváže 
program na podporu sportu financovaný 
z prostředků EU; požaduje, aby se 
pokračovalo v práci na pilotních projektech 
navržených Výborem pro kulturu a 
vzdělávání a v jejich plném rozvíjení, a to 
především pokud jde o projekt z minulého 
roku, který je zaměřen na mobilitu umělců;
vyjadřuje podporu dalšímu provádění (v 
rámci okruhu 4) přípravné akce MEDIA 
International, která pozitivně 
v mezinárodním měřítku rozšiřuje 
působnost mediální politiky EU;

2. podporuje především vytvoření nové 
přípravné akce na poli sportu s ročním 
rozpočtem ve výši 1,5 milionu EUR 
v okruhu 3b – vzhledem k tomu, že článek 
149 Lisabonské smlouvy dává EU nové 
pravomoci v oblasti sportu, včetně 
pobídkových opatření – na něž naváže 
program na podporu sportu financovaný 
z prostředků EU; požaduje, aby se 
pokračovalo v práci na pilotních projektech 
navržených Výborem pro kulturu a 
vzdělávání a v jejich plném rozvíjení, a to 
především pokud jde o projekt z minulého 
roku a návrh na financování programů 
sjednoceného sportu organizace Special 
Olympics (speciální olympiáda), který je 
trvale podporován tímto výborem,
vyjadřuje podporu dalšímu provádění (v 
rámci okruhu 4) přípravné akce MEDIA 
International, která pozitivně 
v mezinárodním měřítku rozšiřuje 
působnost mediální politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Katerina Batzeli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. podporuje vypracování a zavedení 
pilotního programu pro mobilitu učitelů, 
který se shoduje s programem mobility 
umělců, jehož základním cílem je podpořit 
odborné vzdělávání na evropské úrovni a 
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zlepšovat jazykové znalosti učitelů, a 
zároveň připravuje půdu pro víceletý 
program mobility učitelů v rámci EU, 
který odpovídá programu ERASMUS;

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že s ohledem na výrazný 
zájem jednotlivců a organizací o Evropský 
rok mezikulturního dialogu a jeho 
dosavadní mimořádný úspěch, je 
zapotřebí využít dosažených výsledků a 
zachovat mezikulturní dialog na 
institucionálním základě i po roce 2008; v 
souvislosti s tím podporuje zařazení 
dalších iniciativ do kulturního programu 
na období 2007–2013 a celoplošné 
začlenění těchto opatření do sociálních a 
environmentálních rozvojových programů 
Společenství;

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Katerina Batzeli

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zaznamenává úspěch a výborné 
výsledky dosažené současným 
regionálním programem Euromed 
Audiovisual II a jeho předchůdcem 
Euromed Audiovisual I; v tomto ohledu se 



AM\722881CS.doc 7/10 PE406.032v01-00

CS

domnívá, že je nutné zajistit dostatečné 
financování s cílem umožnit pokračování 
programu Euromed Audiovisual buď 
v rámci stávajících opatření pro období 
2007–2013 anebo opatření nových;

Or. el

Pozměňovací návrh 8
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. Zdůrazňuje, že je důležité poskytování 
nezbytných rozpočtových prostředků pro 
všechna opatření, která usnadňují 
podporu a zavádění programů vzdělávání 
ve sdělovacích prostředcích a nové 
technologie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Grażyna Staniszewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. očekává návrh rozpočtu na rok 2009, 
aby jej mohl podrobně analyzovat a 
předložit k němu návrhy, a trvá na tom, že 
musí existovat možnost navrhovat 
v průběhu rozpočtového procesu další 
pilotní projekty a přípravné akce, jež budou 
pokládány za nezbytné.

3. očekává návrh rozpočtu na rok 2009, 
aby jej mohl podrobně analyzovat a 
předložit k němu návrhy, a trvá na tom, že 
musí existovat možnost navrhovat 
v průběhu rozpočtového procesu další 
pilotní projekty, zejména projekty 
propagující a podporující studium 
evropských cizích jazyků, a přípravné 
akce, jež budou pokládány za nezbytné.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Poukazuje na nutnost nalézt 
prostředky na podporu mnohojazyčnosti 
jako nezbytného opatření, které je 
zaměřeno na posilování kulturního 
bohatství Evropských společenství, se 
zvláštním důrazem na zlepšování 
postavení slovanských, ugrofinských a 
skandinávských jazyků, které jsou 
používány velkým počtem obyvatel 
Evropské unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Ljudmila Novak

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Podporuje financování evropských 
poutních stezek, které jsou součástí 
kulturního dědictví Evropy a prostorem 
pro mezikulturní dialog a přispívají 
k lepšímu fyzickému zdraví a duchovnímu 
obohacení;

Or. sl

Pozměňovací návrh 12
Luis Herrero-Tejedor

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Připomíná Komisi, že Parlament 
v několika případech vyzýval k zavedení 
mechanismů pro zajištění 
transparentnosti a dohledu nad 
opatřeními, která jsou prováděna jako 
součást informační a komunikační 
politiky EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. Zdůrazňuje nutnost najít prostředky 
na ochranu a rozvoj tradiční kultury, 
ochranu a dokumentaci zanikajících 
dovedností a profesí a pro celoevropský 
program na ochranu kulturních památek;

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Luis Herrero-Tejedor

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. Zdůrazňuje, že je třeba, aby se 
všechny orgány podílely na navrhování 
informačních kampaní prováděných 
jménem Evropské unie;

Or. es
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