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Τροπολογία 1
Ljudmila Novak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επιδοκιμάζει την άποψη της Επιτροπής, 
όπως αυτή εκφράζεται στην Ετήσια 
Στρατηγική Πολιτικής 2009, σύμφωνα με 
την οποία οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕ 
και ως εκ τούτου τονίζει τη σπουδαιότητα 
της κοινοτικής χρηματοδότησης στον 
τομέα της δια βίου μάθησης και ιδιότητας 
του πολίτη καθώς αυτά τα προγράμματα 
στηρίζουν άμεσα τις δραστηριότητες 
πολιτών· επιμένει πως, πριν από τις 
ευρωεκλογές του 2009, πρέπει να 
αυξηθούν περισσότερο οι δαπάνες για τα 
προγράμματα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 
και «Νεολαία σε δράση» - τα οποία 
απολαύουν ευρείας στήριξης μεταξύ των 
πολιτών, όπως καταδεικνύεται από τα 
υψηλά ποσοστά εκτέλεσής τους - σε 
σύγκριση με το τι έχει προβλεφθεί στις πιο 
πρόσφατες προβλέψεις·

1. Επιδοκιμάζει την άποψη της Επιτροπής, 
όπως αυτή εκφράζεται στην Ετήσια 
Στρατηγική Πολιτικής 2009, σύμφωνα με 
την οποία οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕ 
και ως εκ τούτου τονίζει τη σπουδαιότητα 
της κοινοτικής χρηματοδότησης στον 
τομέα της δια βίου μάθησης και ιδιότητας 
του πολίτη καθώς αυτά τα προγράμματα 
στηρίζουν άμεσα τις δραστηριότητες 
πολιτών· επιμένει πως, πριν από τις 
ευρωεκλογές του 2009, πρέπει να 
αυξηθούν περισσότερο οι δαπάνες για τα 
προγράμματα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 
και «Νεολαία σε δράση» - τα οποία 
απολαύουν ευρείας στήριξης μεταξύ των 
πολιτών, όπως καταδεικνύεται από τα 
υψηλά ποσοστά εκτέλεσής τους - σε 
σύγκριση με το τι έχει προβλεφθεί στις πιο 
πρόσφατες προβλέψεις· προτείνει πως 
πρέπει να διατεθούν κεφάλαια στο 
πλαίσιο αυτών των δυο προγραμμάτων 
για ευρωπαϊκές οικογενειακές διακοπές, 
οι οποίες ενθαρρύνουν το διαπολιτιστικό 
διάλογο, βελτιώνουν τη γνώση των 
γλωσσών και καθιστούν δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. sl

Τροπολογία 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1a (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. Επιμένει ότι - ενόψει των 
ευρωεκλογών και λόγω της 
σπουδαιότητας των σχετικών 
πληροφοριών στα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης - δίδεται επαρκής προσοχή 
στην πολιτική πληροφόρησης γενικότερα 
και στην ερευνητική ευρωπαϊκή 
δημοσιογραφία ειδικότερα, μέσω της 
καθιέρωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Δημοσιογραφίας, με το οποίο παρέχεται 
στήριξη σε μικρές ομάδες 
δημοσιογράφων από διάφορα κράτη οι 
οποίες διεξάγουν έρευνα  επί ενός 
ευρωπαϊκού θέματος σε διαφορετικά 
ευρωπαϊκά κράτη μέλη προς δημοσίευση 
στις χώρες αυτές·  

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υποστηρίζει πρώτον την πρόβλεψη μια 
νέας προπαρασκευαστικής δράσης στον 
τομέα του αθλητισμού με ετήσιο 
προϋπολογισμό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ υπό 
την Κατηγορία 3 Β- δεδομένου ότι το 
άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
προσθέτει νέες κοινοτικές αρμοδιότητες 
στον τομέα του αθλητισμού, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
παροχή κινήτρων - η οποία θα συνοδευθεί 
από ένα κοινοτικό χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για τον αθλητισμό· ζητεί να 
συνεχισθούν και να αναπτυχθούν πλήρως 
τα πρότυπα σχέδια που πρότεινε η 
παρούσα επιτροπή, ειδικότερα το σχέδιο 

2. Υποστηρίζει πρώτον την πρόβλεψη μια 
νέας προπαρασκευαστικής δράσης στον 
τομέα του αθλητισμού με ετήσιο 
προϋπολογισμό ύψους 5 εκατ. ευρώ υπό 
την Κατηγορία 3 Β- δεδομένου ότι το 
άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
προσθέτει νέες κοινοτικές αρμοδιότητες 
στον τομέα του αθλητισμού, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
παροχή κινήτρων - η οποία θα συνοδευθεί 
από ένα κοινοτικό χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για τον αθλητισμό· ζητεί να 
συνεχισθούν και να αναπτυχθούν πλήρως 
τα πρότυπα σχέδια που πρότεινε η 
παρούσα επιτροπή, ειδικότερα το σχέδιο 
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για την καλλιτεχνική κινητικότητα που 
προτάθηκε πέρυσι· υποστηρίζει τη 
συνέχιση, υπό την Κατηγορία 4, της 
προπαρασκευαστικής δράσης του MEDIA 
INTERNATIONAL που διευρύνει διεθνώς 
το πεδίο της κοινοτικής πολιτικής της για 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με θετικό 
τρόπο·

για την καλλιτεχνική κινητικότητα που 
προτάθηκε πέρυσι· υποστηρίζει τη 
συνέχιση, υπό την Κατηγορία 4, της 
προπαρασκευαστικής δράσης του MEDIA 
INTERNATIONAL που διευρύνει διεθνώς 
το πεδίο της κοινοτικής πολιτικής της για 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με θετικό 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 4
Christopher Heaton-Harris

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υποστηρίζει πρώτον την πρόβλεψη μια 
νέας προπαρασκευαστικής δράσης στον 
τομέα του αθλητισμού με ετήσιο 
προϋπολογισμό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ υπό 
την Κατηγορία 3 Β- δεδομένου ότι το 
άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
προσθέτει νέες κοινοτικές αρμοδιότητες 
στον τομέα του αθλητισμού, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
παροχή κινήτρων - η οποία θα συνοδευθεί 
από ένα κοινοτικό χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για τον αθλητισμό· ζητεί να 
συνεχισθούν και να αναπτυχθούν πλήρως 
τα πρότυπα σχέδια που πρότεινε η 
παρούσα επιτροπή, ειδικότερα το σχέδιο 
για την καλλιτεχνική κινητικότητα που 
προτάθηκε πέρυσι· υποστηρίζει τη 
συνέχιση, υπό την Κατηγορία 4, της 
προπαρασκευαστικής δράσης του MEDIA 
INTERNATIONAL που διευρύνει διεθνώς 
το πεδίο της κοινοτικής πολιτικής της για 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με θετικό 
τρόπο·

2. Υποστηρίζει πρώτον την πρόβλεψη μια 
νέας προπαρασκευαστικής δράσης στον 
τομέα του αθλητισμού με ετήσιο 
προϋπολογισμό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ υπό 
την Κατηγορία 3 Β- δεδομένου ότι το 
άρθρο 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
προσθέτει νέες κοινοτικές αρμοδιότητες 
στον τομέα του αθλητισμού, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
παροχή κινήτρων - η οποία θα συνοδευθεί 
από ένα κοινοτικό χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για τον αθλητισμό· ζητεί να 
συνεχισθούν και να αναπτυχθούν πλήρως 
τα πρότυπα σχέδια που πρότεινε η 
παρούσα επιτροπή, ειδικότερα το σχέδιο 
για την καλλιτεχνική κινητικότητα που 
προτάθηκε πέρυσι καθώς και πρόταση 
χρηματοδότησης για το πρόγραμμα 
ενοποιημένου αθλητισμού των ειδικών 
ολυμπιακών αγώνων το οποίο στηρίζεται 
σταθερά από την επιτροπή αυτή·
υποστηρίζει τη συνέχιση, υπό την 
Κατηγορία 4, της προπαρασκευαστικής 
δράσης του MEDIA INTERNATIONAL 
που διευρύνει διεθνώς το πεδίο της 
κοινοτικής πολιτικής της για τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης με θετικό τρόπο·
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Or. en

Τροπολογία 5
Kατερίνα Μπατζελή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. θεωρεί σκόπιμο το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για 
την κινητικότητα των εκπαιδευτικών 
αντίστοιχου αυτού για την κινητικότητα 
των καλλιτεχνών, βασικός στόχος του 
οποίου θα είναι η προώθηση 
επαγγελματικής κατάρτισης ευρωπαϊκής 
διάστασης καθώς και ενίσχυσης της 
πολυγλωσσίας του διδακτικού 
προσωπικού, ενώ παράλληλα θα 
αποτελέσει τη βάση προπαρασκευής 
πολυετούς προγράμματος για την 
κινητικότητα των εκπαιδευτικών εντός 
της ΕΕ αντίστοιχου του προγράμματος 
Erasmus·

Or. el

Τροπολογία 6
Kατερίνα Μπατζελή, Giovanni Berlinguer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι το έντονο ενδιαφέρον των 
πολιτών και των φορέων για το 
Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού 
Διαλόγου σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα 
επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία του 
θεσμού καθιστά απαραίτητη την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του και 
τη διατήρηση του θεσμού του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και μετά το 



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

EL

τέλος του 2008• υποστηρίζει για τον λόγο 
αυτόν την περαιτέρω ένταξη δράσεων 
διαπολιτισμικού διαλόγου στο πρόγραμμα 
Πολιτισμός 2007-2013, καθώς και την 
συμπερίληψη ανάλογων δράσεων ως 
οριζόντιας ρήτρας στα κοινοτικά 
προγράμματα κοινωνικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης•

Or. el

Τροπολογία 7
Kατερίνα Μπατζελή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. επισημαίνει την επιτυχία και τα 
εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί από το τρέχον περιφερειακό 
πρόγραμμα Euromed Audiovisual II και 
το προγενέστερό του Euromed
Audiovisual I• θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί η ύπαρξη 
επαρκούς κάλυψης, προκειμένου το 
πρόγραμμα Euromed Audiovisual να 
μπορέσει να συνεχιστεί είτε εντός του 
πλαισίου των ήδη υφιστάμενων μέσων 
για την περίοδο 2007-2013 είτε στο 
πλαίσιο νέων μέσων•

Or. el

Τροπολογία 8
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. Υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
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αφιερωθούν τα αναγκαία μέσα από τον 
προϋπολογισμό για όλες τις δράσεις 
εκείνες που μπορούν να συμβάλουν στην 
προώθηση και εκτέλεση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης και στις νέες τεχνολογίες·

Or. fr

Τροπολογία 9
Grażyna Staniszewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Αναμένει το σχέδιο προϋπολογισμού 
2009 για το αναλύσει προσεκτικά και να 
υποβάλει προτάσεις, επιμένει δε ότι είναι 
δυνατόν να προστεθούν κατά τη διάρκεια 
της δημοσιονομικής διαδικασίας και άλλα 
πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές 
δράσεις που κρίνονται αναγκαία.

3. Αναμένει το σχέδιο προϋπολογισμού 
2009 για το αναλύσει προσεκτικά και να 
υποβάλει προτάσεις, επιμένει δε ότι είναι 
δυνατόν να προστεθούν κατά τη διάρκεια 
της δημοσιονομικής διαδικασίας και άλλα 
πρότυπα σχέδια, συγκεκριμένα σχέδια 
προώθησης και στήριξης της μελέτης 
των ευρωπαϊκών ξένων γλωσσών,  και 
προπαρασκευαστικές δράσεις που 
κρίνονται αναγκαία.

Or. pl

Τροπολογία 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. Τονίζει πως χρειάζεται να βρεθούν οι 
πόροι για να προωθηθεί η πολυγλωσσία 
ως βασικό μέτρο για την ενίσχυση του 
πολιτιστικού πλούτου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, να δοθεί δε ιδιαίτερη 
έμφαση στη βελτίωση της θέσης των 
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γλωσσών των σλαβικών, φιννο-
ουγγρικών, και σκανδιναβικών ομάδων, 
οι οποίες χρησιμοποιούνται από ένα 
σημαντικό αριθμό κατοίκων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 11
Ljudmila Novak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. Υποστηρίζει τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών προσκυνημάτων διότι αυτά 
αποτελούν μέρος της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης και ένα χώρο 
για διαπολιτιστικό διάλογο ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν τόσο στην 
καλύτερη φυσική κατάσταση όσο και 
στην πνευματική ανάταση·

Or. sl

Τροπολογία 12
Luis Herrero-Tejedor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. Υπενθυμίζει στην Επιτροπή της 
αλλεπάλληλες ευκαιρίες κατά τις οποίες 
το Κοινοβούλιο της ζήτησε επειγόντως να 
καθιερώσει μηχανισμούς εξασφάλισης 
της διαφάνειας και εποπτείας των 
μέτρων που εφαρμόζονται ως μέρος της 
πολιτικής  πληροφόρησης και 
επικοινωνίας της ΕΕ.

Or. es
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Τροπολογία 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. Τονίζει πως χρειάζεται να εξευρεθούν 
οι πόροι για την προστασία και ανάπτυξη 
του παραδοσιακού πολιτισμού, την 
προστασία και τεκμηρίωση των 
δεξιοτήτων και επαγγελμάτων που 
εξαφανίζονται και για ένα πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα προστασίας των πολιτιστικών 
μνημείων·

Or. pl

Τροπολογία 14
Luis Herrero-Tejedor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. Τονίζει πως χρειάζεται να 
συμμετάσχουν όλα τα θεσμικά όργανα 
στην προετοιμασία ενημερωτικών 
εκστρατειών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. es
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