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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens syn, som uttrycktes i den årliga 
politiska strategin för 2009, att EU bör fortsätta att sätta medborgarna i centrum vid 
utformandet av politiken och pekar därför på vikten av EU-finansiering på området för 
livslångt lärande och medborgarskap eftersom dessa program direkt stöder 
medborgarverksamhet. Parlamentet insisterar på att man före Europaparlamentsvalet 
2009 anslår en högre ökning av utgifterna för programmen ”Ett Europa för 
medborgarna” och ”Ung och aktiv i Europa” – vilka har ett brett stöd bland 
allmänheten vilket höga genomförandenivåer visar – jämfört med vad som anslagits i 
de senaste beräkningarna.  

2. Europaparlamentet stöder i första hand inrättande av en ny förberedande åtgärd på 
idrottsområdet med en årsbudget på 1,5 miljoner EUR inom utgiftskategori 3b – mot 
bakgrund av att artikel 149 i Lissabonfördraget innebär ett nytt behörighetsområde för 
EU på området för idrott, inklusive främjande åtgärder – att följas av ett EU-program 
för idrottsanslag. Parlamentet kräver att de pilotprojekt som utskottet för kultur och 
utbildning föreslagit får fortsätta och utvecklas fullt ut, särskilt programmet för 
konstnärers rörlighet som lades fram förra året. Parlamentet stöder en fortsättning, 
inom ramen för utgiftskategori 4, av den förberedande åtgärden Media International 
som utvidgar tillämpningsområdet för EU:s mediepolitik internationellt på ett positivt 
sätt.

3. Europaparlamentet avvaktar förslaget till budget för 2009 för en noggrann analys och 
förslag och insisterar på möjligheten att under budgetförfarandet komma fram med 
ytterligare pilotprojekt och förberedande åtgärder som anses nödvändiga.
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