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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută opinia Comisiei, astfel cum a fost exprimată în strategia politică anuală pe 2009, 
conform căreia UE ar trebui să pună, în continuare, cetățenii în centrul preocupărilor 
sale și subliniază, prin urmare, importanța finanțării de către UE a învățării 
permanente și a cetățeniei deoarece aceste programe sprijină, în mod direct, activitățile 
cetățenilor; insistă asupra necesității măririi, înainte de alegerile europene din 2009, a 
fondurilor destinate programelor „Europa pentru cetățeni” și „Tineretul în acțiune” -
care se bucură de un sprijin larg în rândul cetățenilor, așa cum a fost demonstrat de 
nivelurile ridicate de punere în aplicare -, în comparație cu nivelul indicat în ultimele 
previziuni; 

2. sprijină, în primul rând, elaborarea unei noi acțiuni pregătitoare în domeniul sportului, 
cu un buget anual de 1,5 milioane euro, în cadrul titlului 3b - dat fiind că articolul 149 
din Tratatul de la Lisabona adaugă o nouă competență pentru UE în domeniul 
sportului, inclusiv măsuri de stimulare - urmată de un program UE de finanțare 
destinat sportului; solicită continuarea și dezvoltarea completă a proiectelor-pilot 
propuse de această comisie, în special a proiectului privind mobilitatea artiștilor 
propus anul trecut; sprijină continuarea, în cadrul titlului 4, a acțiunii pregătitoare 
MEDIA INTERNATIONAL, care lărgește, în mod pozitiv, la nivel internațional, 
domeniul de acțiune al politicii UE în domeniul media; 

3. așteaptă, pentru analiză atentă și sugestii, proiectul de buget pe 2009 și insistă asupra 
posibilității de a prezenta, în cursul procedurii bugetare, proiecte-pilot suplimentare și 
acțiuni pregătitoare considerate necesare.
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