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Pakeitimas 1
Ljudmila Novak

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pritaria 2009 m. metinėje politikos 
strategijoje Komisijos išreikštam požiūriui, 
kad ES dėmesio centre ir toliau būtų 
piliečiai, ir todėl pabrėžia ES finansavimo 
mokymosi visą gyvenimą ir pilietybės 
srityse svarbą, nes šios programos 
tiesiogiai remia piliečių veiklą; primygtinai 
reikalauja prieš 2009 m. Europos 
Parlamento rinkimus daugiau lėšų skirti 
programoms „Europa piliečiams“ ir 
„Veiklus jaunimas“, kurias, kaip rodo 
puikūs įgyvendinimo rodikliai, palyginti su 
tuo, kas numatyta naujausiose prognozėse, 
plačiai remia piliečiai;

1. pritaria 2009 m. metinėje politikos 
strategijoje Komisijos išreikštam požiūriui, 
kad ES dėmesio centre ir toliau būtų 
piliečiai, ir todėl pabrėžia ES finansavimo 
mokymosi visą gyvenimą ir pilietybės 
srityse svarbą, nes šios programos 
tiesiogiai remia piliečių veiklą; primygtinai 
reikalauja prieš 2009 m. Europos 
Parlamento rinkimus daugiau lėšų skirti 
programoms „Europa piliečiams“ ir 
„Veiklus jaunimas“, kurias, kaip rodo 
puikūs įgyvendinimo rodikliai, palyginti su 
tuo, kas numatyta naujausiose prognozėse, 
plačiai remia piliečiai; siūlo pagal šias dvi 
programas taip pat skirti finansavimą 
Europos šeimų atostogoms, nes tai 
skatina tarpkultūrinį dialogą, gerina 
kalbų žinias ir sudaro galimybes šeimoms 
užmegzti ryšius Europos lygmeniu;

Or. sl

Pakeitimas 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. yra įsitikinęs, kad, atsižvelgiant į 
artėjančius europinius rinkimus ir 
tinkamos informacijos pateikimo 
žiniasklaidoje svarbą, pakankamai 
dėmesio turi būti skiriama informavimo 
politikai apskritai ir ypač Europos 
tiriamajai žurnalistikai, įsteigiant 
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Europos žurnalistikos fondą, kuris teiktų 
paramą nedidelėms žurnalistų grupėms iš 
kelių valstybių narių, atliekančių 
žurnalistinį tyrimą europiniu klausimu 
įvairiose Europos valstybėse narėse ir 
skelbiančių jį  tose šalyse; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pirmiausia remia naujos parengiamosios
priemonės sporto srityje sudarymą, kurios 
metinis biudžetas pagal 3b antraštinę dalį 
yra 1,5 mln. eurų (atsižvelgiant į tai, kad 
Lisabonos sutarties 149 straipsnyje 
Europos Sąjungai sporto srityje suteikiama 
naujos kompetencijos, įskaitant 
skatinamąsias priemones), po kurios eina 
ES finansuojama sporto programa; prašo 
tęsti ir iki galo išplėtoti Kultūros ir 
švietimo komiteto pasiūlytus 
bandomuosius projektus, ypač praeitais 
metais pasiūlytą menininkų judumo 
projektą; pritaria, kad pagal 4 antraštinę 
dalį būtų tęsiama parengiamoji 
priemonė„MEDIA INTERNATIONAL“, 
kuri teigiamai praplečia ES žiniasklaidos 
politikos apimtį tarptautiniu mastu;

2. pirmiausia remia naujos parengiamosios 
priemonės sporto srityje sudarymą, kurios 
metinis biudžetas pagal 3b antraštinę dalį 
yra 5 mln. eurų (atsižvelgiant į tai, kad 
Lisabonos sutarties 149 straipsnyje 
Europos Sąjungai sporto srityje suteikiama 
naujos kompetencijos, įskaitant 
skatinamąsias priemones), po kurios eina 
ES finansuojama sporto programa; prašo 
tęsti ir iki galo išplėtoti Kultūros ir 
švietimo komiteto pasiūlytus 
bandomuosius projektus, ypač praeitais 
metais pasiūlytą menininkų judumo 
projektą; pritaria, kad pagal 4 antraštinę 
dalį būtų tęsiama parengiamoji 
priemonė„MEDIA INTERNATIONAL“, 
kuri teigiamai praplečia ES žiniasklaidos 
politikos apimtį tarptautiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 4
Christopher Heaton-Harris

Nuomonės projektas
2 dalis



AM\722881LT.doc 5/9 PE406.032v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pirmiausia remia naujos parengiamosios 
priemonės sporto srityje sudarymą, kurios 
metinis biudžetas pagal 3b antraštinę dalį 
yra 1,5 mln. eurų (atsižvelgiant į tai, kad 
Lisabonos sutarties 149 straipsnyje 
Europos Sąjungai sporto srityje suteikiama 
naujos kompetencijos, įskaitant 
skatinamąsias priemones), po kurios eina 
ES finansuojama sporto programa; prašo 
tęsti ir iki galo išplėtoti Kultūros ir 
švietimo komiteto pasiūlytus 
bandomuosius projektus, ypač praeitais 
metais pasiūlytą menininkų judumo 
projektą; pritaria, kad pagal 4 antraštinę 
dalį būtų tęsiama parengiamoji 
priemonė„MEDIA INTERNATIONAL“, 
kuri teigiamai praplečia ES žiniasklaidos 
politikos apimtį tarptautiniu mastu;

2. pirmiausia remia naujos parengiamosios 
priemonės sporto srityje sudarymą, kurios 
metinis biudžetas pagal 3b antraštinę dalį 
yra 1,5 mln. eurų (atsižvelgiant į tai, kad 
Lisabonos sutarties 149 straipsnyje 
Europos Sąjungai sporto srityje suteikiama 
naujos kompetencijos, įskaitant 
skatinamąsias priemones), po kurios eina 
ES finansuojama sporto programa; prašo 
tęsti ir iki galo išplėtoti Kultūros ir 
švietimo komiteto pasiūlytus 
bandomuosius projektus, ypač praeitais 
metais pasiūlytą menininkų judumo 
projektą ir finansuoti pasiūlytą Specialiąją 
olimpinių žaidynių jungtinę sporto 
programą, kurią nuosekliai remia šis 
komitetas; pritaria, kad pagal 4 antraštinę 
dalį būtų tęsiama parengiamoji 
priemonė„MEDIA INTERNATIONAL“, 
kuri teigiamai praplečia ES žiniasklaidos 
politikos apimtį tarptautiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 5
Katerina Batzeli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palaiko bandomosios mokytojų 
judumo programos, analogiškos 
menininkų judumo programai, rengimą ir 
įgyvendinimą; pagrindinis programos 
tikslas – skatinti profesinį lavinimą 
Europos lygmeniu ir padėti mokytojams 
tobulinti įvairių užsienio kalbų įgūdžius, 
kartu parengiant dirvą daugiametei, į  
programą „Erasmus“ panašiai mokytojų 
judumo ES programai;

Or. el
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Pakeitimas 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog 
pavieniai asmenys ir organizacijos parodė 
labai didelį susidomėjimą Europos 
kultūrų dialogo metų projektu, ir į 
ypatingą šio projekto sėkmę iki šiol, 
būtina pasinaudoti pasiektais rezultatais 
ir palaikyti kultūrų dialogą instituciniu 
pagrindu ir po 2008 m.; atitinkamai remia 
papildomų kultūrų dialogo iniciatyvų 
įtraukimą į 2007–2013 m. kultūrinę 
programą ir tokių priemonių diegimą 
visose Bendrijos socialinio ir aplinkos 
vystymo programose; 

Or. el

Pakeitimas 7
Katerina Batzeli

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. atkreipia dėmesį į dabartinės 
regioninės programos „Euromed 
Audiovisual II“ ir jos pirmtakės 
„Euromed Audiovisual I“ sėkmę ir 
išskirtinius rezultatus; atsižvelgdamas į 
tai, mano, kad būtina užtikrinti 
pakankamą finansavimą, kad būtų galima 
tęsti „Euromed Audiovisual“ programą 
pagal 2007–2013 m. laikotarpio arba 
pagal naujas priemones;

Or. el



AM\722881LT.doc 7/9 PE406.032v01-00

LT

Pakeitimas 8
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2 a. pabrėžia, kad būtina suteikti 
reikiamus išteklius iš biudžeto visoms 
priemonėms, kuriomis remiamas švietimo 
pasitelkus žiniasklaidą ir naujų 
technologijų programų viešinimas ir 
diegimas;

Or. fr

Pakeitimas 9
Grażyna Staniszewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laukia išsamios 2009 m. biudžeto 
projekto analizės ir pasiūlymų ir atkakliai 
siekia per biudžeto procedūrą pasiūlyti 
papildomų bandomųjų projektų ir 
parengiamųjų priemonių, kuriuos mano 
esant reikalinga;

3. laukia išsamios 2009 m. biudžeto 
projekto analizės ir pasiūlymų ir atkakliai 
siekia per biudžeto procedūrą pasiūlyti 
papildomų bandomųjų projektų, ypač 
Europos kalbų mokymąsi skatinančių ir 
remiančių projektų, ir parengiamųjų 
priemonių, kuriuos mano esant reikalinga;

Or. pl

Pakeitimas 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad reikia surasti išteklių 
daugiakalbystei – esminei priemonei, 
kuria siekiama turtinti Europos Bendrijų 
kultūrinį lobyną, – skatinti, ypač 
pabrėžiant poreikį mokytis slavų, finougrų 
ir skandinavų kalbų grupėms 
priklausančių kalbų, kuriomis kalba 
didelė dalis Europos Sąjungos gyventojų;

Or. pl

Pakeitimas 11
Ljudmila Novak

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. remia Europos piligrimų kelių, kurie 
sudaro Europos kultūros paveldo dalį, 
sukuria erdvę kultūrų dialogui ir padeda 
stiprinti fizinę sveikatą bei praturtina 
dvasiškai, finansavimą; 

Or. sl

Pakeitimas 12
Luis Herrero-Tejedor

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena Komisijai, kad Parlamentas 
kelis kartus ragino sukurti mechanizmus, 
kuriais būtų užtikrinamas pagal ES 
informavimo ir komunikacijos politiką 
įgyvendinamų priemonių skaidrumą ir 
kontrolę;

Or. es
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Pakeitimas 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad reikia surasti išteklių 
tradicinės kultūros išsaugojimui ir plėtrai, 
nykstančių įgūdžių ir profesijų apsaugai 
ir dokumentavimui bei Europos masto 
programai, skirtos saugoti kultūros 
paminklus, remti; 

Or. pl

Pakeitimas 14
Luis Herrero-Tejedor

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad visos institucijos turėtų 
dalyvauti rengiant Europos Sąjungos 
vardu vykdomas informavimo 
kampanijas;

Or. es


