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Módosítás 1
Ljudmila Novak

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a 2009-es éves 
politikai stratégiában kifejtett azon nézetét, 
hogy az EU-nak továbbra is a polgárokat 
kell tevékenysége középpontjába állítania, 
ezért kiemeli az egész életen át tartó 
tanulás és az uniós polgárság területén 
nyújtott közösségi finanszírozás 
fontosságát, mivel ezek a programok 
közvetlenül támogatják a polgárok 
tevékenységeit; ragaszkodik ahhoz, hogy a
2009. évi európai parlamenti választások 
előtt növeljék az „Európa a polgárokért” és 
a „Cselekvő ifjúság” programokra fordított 
kiadásokat, mert ezek széles körű 
támogatást élveznek a polgárok körében, 
ahogy azt a legutóbbi előrejelzésekben 
tervezetthez képest magas végrehajtási 
arányok mutatják;

1. üdvözli a Bizottságnak a 2009-es éves 
politikai stratégiában kifejtett azon nézetét, 
hogy az EU-nak továbbra is a polgárokat 
kell tevékenysége középpontjába állítania, 
ezért kiemeli az egész életen át tartó 
tanulás és az uniós polgárság területén 
nyújtott közösségi finanszírozás 
fontosságát, mivel ezek a programok 
közvetlenül támogatják a polgárok 
tevékenységeit; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
2009. évi európai parlamenti választások 
előtt növeljék az „Európa a polgárokért” és 
a „Cselekvő ifjúság” programokra fordított 
kiadásokat, mert ezek széles körű 
támogatást élveznek a polgárok körében, 
ahogy azt a legutóbbi előrejelzésekben 
tervezetthez képest magas végrehajtási 
arányok mutatják; javasolja, hogy e két 
program keretében európai családi 
üdülések támogatását is tegyék lehetővé, 
hiszen azok előmozdítják a kultúrák 
közötti párbeszédet, javítják a 
nyelvismeretet, és hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a családok között közösségi szinten 
kapcsolatok alakuljanak ki;

Or. sl

Módosítás 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. kitart amellett, hogy – tekintettel az 
európai választásokra és a médiában 
szereplő ezzel kapcsolatos tájékoztatás 
fontosságára – az Európai Alap az 
Újságírásért létrehozásával megfelelő 
figyelmet kapjon a tájékoztatási politika 
általában, és azon belül is különösen az 
európai oknyomozó újságírás, és ennek 
keretében részesüljenek támogatásban 
különböző tagállamokból származó 
tagokból álló kisebb újságírói csoportok, 
amelyek az adott országokban történő 
publikáció céljából egy európai kérdéssel 
kapcsolatban végeznek kutatást több 
uniós tagállamban; 

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. először is támogatja egy sporttal 
kapcsolatos új előkészítő intézkedés 
elfogadását 1,5 millió eurós éves 
költségvetéssel a 3b. fejezet alatt, hiszen a 
Lisszaboni Szerződés 149. cikke az Unió 
hatáskörét kiterjeszti a sport területére, 
beleértve az ösztönző intézkedéseket is, 
amelyet egy EU által finanszírozott 
sportprogramnak kell követnie; kéri a 
Kulturális és Oktatási Bizottság által 
javasolt kísérleti projektek, különösen az 
elmúlt évben a művészek mobilitásával 
kapcsolatban javasolt projekt folytatását és 
teljes körű végrehajtását; támogatja a 4. 
fejezetben lévő MEDIA 
INTERNATIONAL előkészítő intézkedés 

2. először is támogatja egy sporttal 
kapcsolatos új előkészítő intézkedés 
elfogadását 5 millió eurós éves 
költségvetéssel a 3b. fejezet alatt, hiszen a 
Lisszaboni Szerződés 149. cikke az Unió 
hatáskörét kiterjeszti a sport területére, 
beleértve az ösztönző intézkedéseket is, 
amelyet egy EU által finanszírozott 
sportprogramnak kell követnie; kéri a 
Kulturális és Oktatási Bizottság által 
javasolt kísérleti projektek, különösen az 
elmúlt évben a művészek mobilitásával 
kapcsolatban javasolt projekt folytatását és 
teljes körű végrehajtását; támogatja a 4. 
fejezetben lévő MEDIA 
INTERNATIONAL előkészítő intézkedés 
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folytatását, amely nemzetközi szinten 
pozitív irányba kiterjeszti az EU 
médiapolitikájának alkalmazási körét;

folytatását, amely nemzetközi szinten 
pozitív irányba kiterjeszti az EU 
médiapolitikájának alkalmazási körét;

Or. en

Módosítás 4
Christopher Heaton-Harris

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. először is támogatja egy sporttal 
kapcsolatos új előkészítő intézkedés 
elfogadását 1,5 millió eurós éves 
költségvetéssel a 3b. fejezet alatt, hiszen a 
Lisszaboni Szerződés 149. cikke az Unió 
hatáskörét kiterjeszti a sport területére, 
beleértve az ösztönző intézkedéseket is, 
amelyet egy EU által finanszírozott 
sportprogramnak kell követnie; kéri a 
Kulturális és Oktatási Bizottság által 
javasolt kísérleti projektek, különösen az 
elmúlt évben a művészek mobilitásával 
kapcsolatban javasolt projekt folytatását és 
teljes körű végrehajtását; támogatja a 4. 
fejezetben lévő MEDIA 
INTERNATIONAL előkészítő intézkedés 
folytatását, amely nemzetközi szinten 
pozitív irányba kiterjeszti az EU 
médiapolitikájának alkalmazási körét;

2. először is támogatja egy sporttal 
kapcsolatos új előkészítő intézkedés 
elfogadását 1,5 millió eurós éves 
költségvetéssel a 3b. fejezet alatt, hiszen a 
Lisszaboni Szerződés 149. cikke az Unió 
hatáskörét kiterjeszti a sport területére, 
beleértve az ösztönző intézkedéseket is, 
amelyet egy EU által finanszírozott 
sportprogramnak kell követnie; kéri a 
Kulturális és Oktatási Bizottság által 
javasolt kísérleti projektek, különösen az 
elmúlt évben a művészek mobilitásával 
kapcsolatban javasolt projekt, valamint a 
Speciális Olimpia Egyesített 
Sportprogramjának támogatására 
irányuló, ezen bizottság által 
következetesen támogatott javaslat 
továbbvitelét és teljes körű végrehajtását; 
támogatja a 4. fejezetben lévő MEDIA 
INTERNATIONAL előkészítő intézkedés 
folytatását, amely nemzetközi szinten 
pozitív irányba kiterjeszti az EU 
médiapolitikájának alkalmazási körét;

Or. en
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Módosítás 5
Katerina Batzeli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. javasolja a művészek mobilitási 
programjához hasonlóan az oktatók 
mobilitását elősegítő kísérleti program 
kidolgozását és végrehajtását, azzal a fő 
célkitűzéssel, hogy közösségi szinten 
ösztönözze a szakképzést, javítsa az 
oktatók nyelvi ismereteit, és egyúttal 
előkészítésként szolgáljon egy, az Erasmus 
programhoz hasonló többéves oktatói 
mobilitási programhoz;

Or. el

Módosítás 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy – tekintettel a kultúrák 
közötti párbeszéd európai éve iránt 
egyének és szervezetek által egyaránt 
mutatott érdeklődésre és a program eddigi 
sikerére –az elért eredményeket fel kell 
használni, és a kultúrák közötti 
párbeszéddel kapcsolatos tevékenységet 
intézményi alapon 2008 után is fenn kell 
tartani;  ennek megfelelően támogatja, 
hogy a 2007–2013-as kulturális 
programba további, a kultúrák közötti 
párbeszéddel kapcsolatos 
kezdeményezések is bekerüljenek, és hogy 
ilyen intézkedéseket mindenre kiterjedően 
foglaljanak bele a közösségi szociális és 
környezeti fejlesztési programokba;

Adlib Express Watermark



AM\722881HU.doc 7/11 PE406.032v01-00

HU

Or. el

Módosítás 7
Katerina Batzeli

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. tudomásul veszi a jelenlegi II. 
Euromed Audiovizuális Program, illetve 
annak elődje, az I. Euromed 
Audiovizuális Program sikerét és kitűnő 
eredményeit; ennek fényében úgy 
gondolja, hogy megfelelő támogatást kell 
biztosítani annak érdekében, hogy az 
Euromed Audiovizuális Program a 2007–
2013 közötti időszakban is 
folytatódhasson, akár a jelenlegi, akár új 
intézkedések keretében;

Or. el

Módosítás 8
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden olyan intézkedésre megfelelő 
költségvetési források álljanak 
rendelkezésre, amelyek hozzájárulnak a 
médiával és új technológiákkal 
kapcsolatos oktatási programok 
reklámozásához és bevezetéséhez;

Or. fr
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Módosítás 9
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. gondos elemzés és javaslatok 
előterjesztése céljából várja a 2009-es 
költségvetési tervezetet, és ragaszkodik 
ahhoz a lehetőséghez, hogy a költségvetési 
eljárás során további, szükségesnek tartott 
kísérleti projekteket és előkészítő 
intézkedéseket terjeszthessen elő;

3. gondos elemzés és javaslatok 
előterjesztése céljából várja a 2009-es 
költségvetési tervezetet, és ragaszkodik 
ahhoz a lehetőséghez, hogy a költségvetési 
eljárás során további, szükségesnek tartott 
kísérleti projekteket – különösen az 
európai nyelvek tanulását előmozdító és 
támogató projekteket – és előkészítő 
intézkedéseket terjeszthessen elő;

Or. pl

Módosítás 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Véleménytervezet
4a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli a többnyelvűség 
előmozdítására fordítandó források 
biztosításának szükségességét, mint az 
Európai Közösségek kulturális 
gazdagságának fejlesztésére irányuló 
alapvető eszközt, különös hangsúlyt 
fektetve az Európai Unió lakosságának 
jelentős része által beszélt szláv, finnugor 
és skandináv nyelvek helyzetének 
javítására;

Or. pl
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Módosítás 11
Ljudmila Novak

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. támogatja az európai zarándokutak 
támogatását, melyek Európa kulturális 
örökségének részét képezik, teret 
biztosítanak a kultúrák közötti 
párbeszédnek és hozzájárulnak a testi 
egészség javulásához, valamint a 
spirituális gazdagodáshoz;

Or. sl

Módosítás 12
Luis Herrero-Tejedor

Véleménytervezet
4a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékezteti a Bizottságot, hogy a 
Parlament számos alkalommal olyan 
mechanizmusok bevezetésére sürgette, 
amelyek biztosítják az EU tájékoztatási és 
kommunikációs politikájának részeként 
végrehajtott intézkedések átláthatóságát és 
ellenőrzését;

Or. es

Módosítás 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy megfelelő források álljanak 
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rendelkezésre a hagyományos kultúra 
védelmére és fejlesztésére, az eltűnőben 
lévő szakismeretek és szakmák védelmére 
és dokumentálására, valamint egy, a 
kulturális műemlékek védelmét célzó 
közösségi szintű programra; 

Or. pl

Módosítás 14
Luis Herrero-Tejedor

Véleménytervezet
5a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli annak szükségességét, hogy 
valamennyi intézmény részt vegyen az 
Európai Unió által vezetett tájékoztató 
kampányok megtervezésében;

Or. es
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