
PA\718516PL.doc PE404.769v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Kultury i Edukacji

2008/2025(BUD)

21.4.2008

PROJEKT OPINII
Komisji Kultury i Edukacji

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu 2009: pierwsze refleksje dotyczące mandatu na 
postępowanie pojednawcze w sprawie WPB na 2009 r.
(2008/2025(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Helga Trüpel



PE404.769v01-00 2/3 PA\718516PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\718516PL.doc 3/3 PE404.769v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje opinię Komisji wyrażoną w Rocznej Strategii Politycznej 
2009 i dotyczącą tego, że UE powinna w dalszym ciągu stawiać obywateli w centrum 
swojego zainteresowania; w związku z tym podkreśla znaczenie finansowania przez 
UE kształcenia ustawicznego oraz obywatelstwa, ponieważ programy w tym obszarze 
bezpośrednio wspierają działalność obywateli; nalega, aby przed wyborami 
europejskimi w 2009 r. wyraźnie zwiększono, w porównaniu do kwot przewidzianych 
w najnowszych prognozach, wydatki na programy „Obywatele dla Europy” 
i „Młodzież w działaniu”. Programy te cieszą się szerokim poparciem wśród 
obywateli, czego dowodzą wysokie wskaźniki wykonania; 

2. wspiera przede wszystkim ustanowienie nowego działania przygotowawczego 
w zakresie sportu z budżetem rocznym w wysokości 1,5 mln euro zgodnie z pozycją 
3b, po którym nastąpiłby program UE dotyczący finansowania sportu, zważywszy, że 
art. 149 traktatu lizbońskiego przyznaje UE nowe kompetencje w zakresie sportu, 
wraz ze środkami motywacyjnymi; żąda kontynuowania oraz pełnego opracowania 
projektów pilotażowych przedłożonych przez Komisję Kultury i Edukacji, zwłaszcza 
projektu mobilności artystów, który przedstawiono w minionym roku; w ramach 
pozycji 4 wyraża poparcie dla kontynuowania działania przygotowawczego MEDIA 
INTERNATIONAL, które w pozytywny sposób zwiększa zakres polityki UE 
w sprawie mediów na arenie międzynarodowej;

3. oczekuje, że projekt budżetu na 2009 r. dostarczy dokładnej analizy oraz wskazówek, 
a także nalega na możliwość przedłożenia w trakcie procedury budżetowej 
dodatkowych projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych uznanych za 
niezbędne.


