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Pozměňovací návrh 1
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že program Erasmus+ je 
strategickou investicí do mladé generace, 
sociální soudržnosti a vytváření pocitu 
sounáležitosti v Evropě; znovu potvrzuje, 
že významné navýšení rozpočtu programu 
Erasmus+ je naprosto nezbytné a že jej 
občané netrpělivě očekávají, jak dokládá 
počet obdržených žádostí, které výrazně 
překračují možnosti dostupného 
financování; žádá proto, aby byly 
prostřednictvím opravného rozpočtu na rok 
2020 adekvátně navýšeny prostředky ve 
všech rozpočtových položkách týkajících 
se programu Erasmus+; znovu potvrzuje, 
že Parlament podporuje trojnásobné 
zvýšení rozpočtu programu Erasmus+ v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR) a 
že je připraven se o toto zvýšení zasadit;

1. připomíná, že program Erasmus+ je 
strategickou investicí, která především pro 
mladou generaci v Evropě podporuje 
příležitosti ke vzdělávání a odborné 
přípravě v celé Evropě, pomáhá zvyšovat 
sociální soudržnosti a vytváření pocitu 
sounáležitosti v Evropě; znovu potvrzuje, 
že významné navýšení rozpočtu programu 
Erasmus+ má zásadní význam pro jeho 
lepší sladění s poptávkou po něm, jak 
dokládá počet obdržených žádostí, které 
výrazně překračují možnosti dostupného 
financování; žádá proto, aby byly 
prostřednictvím opravného rozpočtu na rok 
2020 adekvátně navýšeny prostředky ve 
všech rozpočtových položkách týkajících 
se programu Erasmus+; znovu potvrzuje, 
že Parlament podporuje trojnásobné 
zvýšení rozpočtu programu Erasmus+ 
v příštím víceletém finančním rámci (VFR) 
a že je připraven se o toto zvýšení zasadit; 
zdůrazňuje, že program Erasmus+ je 
jedním z nejznámějších programů Unie, 
přičemž jeho rozpočet je relativně malý, 
když představuje méně než 2 % stávajícího 
VFR; konstatuje proto, že ztrojnásobení 
jeho rozpočtu by neohrozilo priority 
stanovené pro příští VFR a je rovněž 
slučitelné s cíli Rady na nevelké výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1. připomíná, že program Erasmus+ je 
strategickou investicí do mladé generace, 
sociální soudržnosti a vytváření pocitu 
sounáležitosti v Evropě; znovu potvrzuje, 
že významné navýšení rozpočtu programu 
Erasmus+ je naprosto nezbytné a že jej 
občané netrpělivě očekávají, jak dokládá 
počet obdržených žádostí, které výrazně 
překračují možnosti dostupného 
financování; žádá proto, aby byly 
prostřednictvím opravného rozpočtu na rok 
2020 adekvátně navýšeny prostředky ve 
všech rozpočtových položkách týkajících 
se programu Erasmus+; znovu potvrzuje, 
že Parlament podporuje trojnásobné 
zvýšení rozpočtu programu Erasmus+ v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR) a 
že je připraven se o toto zvýšení zasadit;

1. připomíná, že program Erasmus+ je 
strategickou investicí do mladé generace, 
sociální soudržnosti a vytváření pocitu 
sounáležitosti v Evropě,a představuje tedy 
investici do budoucnosti Unie; znovu 
potvrzuje, že významné navýšení rozpočtu 
programu Erasmus+ je naprosto nezbytné 
a že jej občané netrpělivě očekávají, jak 
dokládá počet obdržených žádostí, které 
výrazně překračují možnosti dostupného 
financování; žádá proto, aby byly 
prostřednictvím opravného rozpočtu na rok 
2020 adekvátně navýšeny prostředky ve 
všech rozpočtových položkách týkajících 
se programu Erasmus+; znovu potvrzuje, 
že Parlament podporuje trojnásobné 
zvýšení rozpočtu programu Erasmus+ 
v příštím víceletém finančním rámci (VFR) 
a že je připraven se o toto zvýšení zasadit;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že program Erasmus+ je 
strategickou investicí do mladé generace, 
sociální soudržnosti a vytváření pocitu 
sounáležitosti v Evropě; znovu potvrzuje, 
že významné navýšení rozpočtu programu 
Erasmus+ je naprosto nezbytné a že jej 
občané netrpělivě očekávají, jak dokládá 
počet obdržených žádostí, které výrazně 
překračují možnosti dostupného 
financování; žádá proto, aby byly 
prostřednictvím opravného rozpočtu na rok 
2020 adekvátně navýšeny prostředky ve 
všech rozpočtových položkách týkajících 
se programu Erasmus+; znovu potvrzuje, 
že Parlament podporuje trojnásobné 
zvýšení rozpočtu programu Erasmus+ v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR) a 
že je připraven se o toto zvýšení zasadit;

1. připomíná, že program Erasmus+ je 
strategickou investicí do mladé generace, 
sociální soudržnosti a vytváření pocitu 
sounáležitosti v Evropě; znovu potvrzuje, 
že významné navýšení rozpočtu programu 
Erasmus+ je naprosto nezbytné a že jej 
občané netrpělivě očekávají, jak dokládá 
počet obdržených žádostí, které výrazně 
překračují možnosti dostupného 
financování; žádá proto, aby byly 
prostřednictvím opravného rozpočtu na rok 
2020 adekvátně navýšeny prostředky ve 
všech rozpočtových položkách týkajících 
se programu Erasmus+; znovu potvrzuje, 
že Parlament podporuje trojnásobné 
zvýšení rozpočtu programu Erasmus+ a 
počtu příjemců v příštím víceletém 
finančním rámci (VFR) a že je připraven se 
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o toto zvýšení zasadit;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad škrty Rady 
v programu Kreativní Evropa, kvůli nimž 
tento program nemůže náležitě plnit svou 
úlohu, která spočívá v podpoře kulturních 
a kreativních odvětví v Unii, a tak ani 
posilovat evropský pocit sounáležitosti, 
sociální soudržnost, tvorbu pracovních míst 
a růst; trvá na tom, že míra financování 
musí odpovídat ambicím tohoto programu, 
a připomíná, že je kriticky podfinancován; 
žádá proto, aby namísto škrtů byly 
obnoveny a posíleny rozpočtové položky 
týkající se programu Kreativní Evropa, aby 
se podpořilo úsilí o povzbuzení kreativních 
a kulturních odvětví; znovu potvrzuje, že 
Parlament podporuje dvojnásobné zvýšení 
rozpočtu programu Kreativní Evropa v 
příštím VFR a že je připraven se o toto 
zvýšení zasadit; vyzývá Komisi, aby 
prostřednictvím programu Kreativní 
Evropa nadále podporovala 
mnohojazyčnou nabídku kvalitních 
evropských kulturních programů na 
televizních stanicích v celé Evropě;

2. vyjadřuje politování nad škrty Rady 
v programu Kreativní Evropa, kvůli nimž 
by tento program mohl ještě méně 
dosahovat svého cíle, který spočívá 
v podpoře kulturních a kreativních odvětví 
a audiovizuálních děl v Unii, a tak ani 
posilovat evropský pocit sounáležitosti, 
sociální soudržnost, tvorbu pracovních míst 
a růst; trvá na tom, že míra financování 
musí odpovídat ambicím tohoto programu, 
a připomíná, že je rozpočet programu 
velmi nízký a nedostatečný; žádá proto, 
aby namísto škrtů byly obnoveny a 
posíleny rozpočtové položky týkající se 
programu Kreativní Evropa, aby se 
podpořilo úsilí o povzbuzení kreativních 
a kulturních odvětví; znovu potvrzuje, že 
Parlament podporuje dvojnásobné zvýšení 
rozpočtu programu Kreativní Evropa 
v příštím VFR a že je připraven se o toto 
zvýšení zasadit; vyzývá Komisi, aby 
prostřednictvím programu Kreativní 
Evropa nadále podporovala 
mnohojazyčnou nabídku kvalitních 
evropských kulturních programů na 
televizních stanicích v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad škrty 
Rady v programu Kreativní Evropa, kvůli 
nimž tento program nemůže náležitě plnit 
svou úlohu, která spočívá v podpoře 
kulturních a kreativních odvětví v Unii, a 
tak ani posilovat evropský pocit 
sounáležitosti, sociální soudržnost, tvorbu 
pracovních míst a růst; trvá na tom, že míra 
financování musí odpovídat ambicím 
tohoto programu, a připomíná, že je 
kriticky podfinancován; žádá proto, aby 
namísto škrtů byly obnoveny a posíleny 
rozpočtové položky týkající se programu 
Kreativní Evropa, aby se podpořilo úsilí o 
povzbuzení kreativních a kulturních 
odvětví; znovu potvrzuje, že Parlament 
podporuje dvojnásobné zvýšení rozpočtu 
programu Kreativní Evropa v příštím VFR 
a že je připraven se o toto zvýšení zasadit; 
vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
programu Kreativní Evropa nadále 
podporovala mnohojazyčnou nabídku 
kvalitních evropských kulturních programů 
na televizních stanicích v celé Evropě;

2. odsuzuje škrty Rady v programu 
Kreativní Evropa, kvůli nimž tento 
program nemůže náležitě plnit svou úlohu, 
která spočívá v podpoře kulturních 
a kreativních odvětví v Unii, a tak ani 
posilovat evropský pocit sounáležitosti, 
sociální soudržnost, tvorbu pracovních míst 
a růst; trvá na tom, že míra financování 
musí odpovídat ambicím tohoto programu, 
a připomíná, že je kriticky podfinancován; 
žádá proto, aby namísto škrtů byly 
obnoveny a posíleny rozpočtové položky 
týkající se programu Kreativní Evropa, aby 
se podpořilo úsilí o povzbuzení kreativních 
a kulturních odvětví; znovu potvrzuje, že 
Parlament podporuje dvojnásobné zvýšení 
rozpočtu programu Kreativní Evropa 
v příštím VFR a že je připraven se o toto 
zvýšení zasadit; vyzývá Komisi, aby 
prostřednictvím programu Kreativní 
Evropa nadále podporovala 
mnohojazyčnou nabídku kvalitních 
evropských kulturních programů na 
televizních stanicích v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že 
interinstitucionální dohoda o financování 
Evropského sboru solidarity byla dodržena 
a že na plnění programu byl vyčleněn 
odpovídající rozpočet;

3. bere na vědomí, že 
interinstitucionální dohoda o financování 
Evropského sboru solidarity byla dodržena 
a že na plnění programu byl vyčleněn 
odpovídající rozpočet; domnívá se, 
že Evropský sbor solidarity by měl 
v příštím víceletém finančním rámci 
obdržet podstatně více finančních 
prostředků, a to i na svou propagaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že 
interinstitucionální dohoda o financování 
Evropského sboru solidarity byla dodržena 
a že na plnění programu byl vyčleněn 
odpovídající rozpočet;

3. bere na vědomí, že 
interinstitucionální dohoda o financování 
Evropského sboru solidarity byla dodržena 
a že na plnění programu byl vyčleněn 
odpovídající rozpočet; uznává, že část 
programu týkající se dobrovolnictví 
vyvolala velký zájem účastníků 
a organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že 
interinstitucionální dohoda o financování 
Evropského sboru solidarity byla dodržena 
a že na plnění programu byl vyčleněn 
odpovídající rozpočet;

3. bere na vědomí, že 
interinstitucionální dohoda o financování 
Evropského sboru solidarity byla dodržena 
a že na plnění programu byl vyčleněn 
dostatečný, avšak nikoli odpovídající 
rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje hodnotu programu 4. zdůrazňuje hodnotu programu 
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Evropa pro občany, který občanům 
pomáhá lépe porozumět Unii a posiluje 
smysl pro občanství; s politováním proto 
bere na vědomí rozpočtové škrty navržené 
Radou; žádá o obnovení a posílení 
souvisejících rozpočtových položek, aby se 
povzbudila občanská angažovanost a 
participativní demokracie; zdůrazňuje, že 
příští program Evropa pro občany 
potřebuje v dalším VFR na období 2021 až 
2027 náležité finanční prostředky, nicméně 
v rámci programu Občané, rovnost, práva a 
hodnoty;

Evropa pro občany, který občanům 
pomáhá lépe porozumět Unii a posiluje 
smysl pro občanství; s politováním proto 
bere na vědomí rozpočtové škrty navržené 
Radou; žádá o obnovení a posílení 
souvisejících rozpočtových položek, aby se 
povzbudila občanská angažovanost 
a participativní demokracie; zdůrazňuje, že 
příští program Evropa pro občany 
potřebuje v dalším VFR na období 2021 až 
2027 náležité finanční prostředky, nicméně 
v rámci programu Občané, rovnost, práva a 
hodnoty; je přesvědčen, že by mělo být 
dále posíleno vzdělávání v oblasti 
evropského a celosvětového občanství, aby 
byly poskytovány informace nezbytné 
k pochopení institucionálního rámce Unie 
a k zapojení lidí jako aktivních občanů 
do řešení světových výzev a aktuálních 
mezinárodních společensko-politických 
změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby využila 
pozornosti, kterou si získal Evropský rok 
kulturního dědictví 2018, k vytvoření 
soudržné a dlouhodobé strategie pro 
propagaci a zachování kulturního dědictví 
v Evropě a aby pro tento účel vyčlenila 
nezbytné prostředky nejen na rok 2020, ale 
i v následujícím období; v této souvislosti 
žádá, aby prostřednictvím příslušných 
programů VFR byly poskytnuty vyčleněné 
prostředky;

5. vyzývá Komisi, aby využila 
pozornosti, kterou si získal Evropský rok 
kulturního dědictví 2018, k vytvoření 
soudržné a dlouhodobé strategie pro 
propagaci a zachování kulturního dědictví 
v Evropě a aby pro tento účel vyčlenila 
nezbytné prostředky nejen na rok 2020, ale 
i v následujícím období; v této souvislosti 
žádá, aby prostřednictvím příslušných 
programů VFR byly poskytnuty vyčleněné 
prostředky, a to i na výzkum a publikace 
o společném evropském kulturním 
dědictví, paměti a historii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby využila 
pozornosti, kterou si získal Evropský rok 
kulturního dědictví 2018, k vytvoření 
soudržné a dlouhodobé strategie pro 
propagaci a zachování kulturního dědictví 
v Evropě a aby pro tento účel vyčlenila 
nezbytné prostředky nejen na rok 2020, ale 
i v následujícím období; v této souvislosti 
žádá, aby prostřednictvím příslušných 
programů VFR byly poskytnuty vyčleněné 
prostředky;

5. vyzývá Komisi, aby využila 
pozornosti, kterou si získal Evropský rok 
kulturního dědictví 2018, k vytvoření 
soudržné, udržitelné a dlouhodobé 
strategie pro propagaci a zachování 
kulturního dědictví v Evropě a aby pro 
tento účel vyčlenila nezbytné prostředky 
nejen na rok 2020, ale i v následujícím 
období; v této souvislosti žádá, aby 
prostřednictvím příslušných programů 
VFR byly poskytnuty vyčleněné 
prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby se rovněž 
zabývala zámořskými územími členských 
států, na nichž žije více než 5 milionů 
občanů Unie, neboť sportovní složka 
programu Erasmus + je úspěšná 
a přispívá k soudržnosti a rozvoji společné 
evropské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. v této souvislosti vyzývá 
k realistickému navýšení rozpočtových 
položek v rámci VFR na období 2021–
2027 pro vzdálenostní pásma v kapitole 
týkající se sportu, a to i na nadnárodní 
setkání v rámci programu Erasmus + pro 
oblast sportu, i pokud jde o vzdálenosti 
vyšší než 3000 kilometrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. domnívá se proto, že je důležité 
zvýšit úsilí o přizpůsobení cestovních 
poplatků u vzdálenostního pásma nad 
3000 kilometrů, a to v souladu 
s rozpočtem klíčové akce 1 programu 
Erasmus +;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá, aby byl zachován 
a zajištěn návrh rozpočtu na rok 2020 
vypracovaný Komisí pro multimediální 
opatření, včetně rozpočtu na síť 
Erasmus+ v rozpočtové položce Opatření 
v multimediální oblasti;

7. vyzývá Komisi, aby zlepšila své 
vnější komunikační aktivity a své kontakty 
s občany, aby tak řešila problém falešných 
zpráv a chybných informací o Unii; 
naléhavě proto vyzývá Komisi, aby 
zajistila a zvýšila navrhovaný rozpočet 
na rok 2020 v rozpočtové položce 
Opatření v multimediální oblasti; v této 
souvislosti žádá o dodatečné prostředky 
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na závazky ve výši 1 036 600 EUR 
(zvýšení o 5 %) pro tuto rozpočtovou 
položku, aby byla zajištěna klíčová činnost 
sítě Euranet Plus na zbytek VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá, aby byl zachován 
a zajištěn návrh rozpočtu na rok 2020 
vypracovaný Komisí pro multimediální 
opatření, včetně rozpočtu na síť Erasmus+ 
v rozpočtové položce Opatření v 
multimediální oblasti;

7. naléhavě vyzývá, aby byl zachován 
a zajištěn návrh rozpočtu na rok 2020 
vypracovaný Komisí pro multimediální 
opatření, včetně rozpočtu na síť Euranet + 
a Euronews v rozpočtové položce Opatření 
v multimediální oblasti; zdůrazňuje, 
že takovéto instituce jsou užitečné pro 
vytváření společného evropského 
veřejného prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá, aby byl zachován 
a zajištěn návrh rozpočtu na rok 2020 
vypracovaný Komisí pro multimediální 
opatření, včetně rozpočtu na síť Erasmus+ 
v rozpočtové položce Opatření v 
multimediální oblasti;

7. naléhavě vyzývá ke zvýšení 
rozpočtu na opatření v multimediální 
oblasti a zaměřila toto zvýšení na další 
platformy a komunikační prostředky, jako 
je síť Euranet +; je naléhavě nutné, aby 
byla tato rozpočtová položka na 
multimediální opatření transparentní tak, 
že se jasně stanoví jednotlivé projekty, jež 
budou čerpat tyto prostředky; podle 
opatření by měla být navržena nová sada 
rozpočtových položek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými v 
rychlém přezkumu Euronews, podle něhož 
finanční nařízení neobsahuje žádný odkaz 
na skutečnost, že stanice Euronews slouží 
všeobecnému unijnímu zájmu; naléhá 
proto na Komisi, aby ukončila s Euronews 
spolupráci.

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými v 
rychlém přezkumu Euronews, který 
zdůrazňuje, že stanice Euronews je nyní 
z 85 % vlastněna soukromými investory 
a pouze z 15 % unijními a neunijními 
subjekty televizního vysílání a místními 
orgány veřejné správy, že finanční 
podpora Unie pro Euronews postrádá 
transparentnost a odpovědnost, 
že monitorovací a hodnotící mechanismy 
nejsou dostatečně spolehlivé a že stanice 
Euronews není dostupná většině nebo 
všem občanům Unie; je obzvláště 
znepokojen zjištěním, že v návaznosti 
na revizi finančního nařízení v roce 2018, 
která zrušila odkaz na subjekty sloužící 
všeobecnému unijnímu zájmu, jsou granty 
pro Euronews poskytovány podle čl. 195 
písm. c) a f) finančního nařízení (de facto 
monopolní/zvláštní odborná způsobilost), 
a nikoli podle článku 180 finančního 
nařízení (opatření na podporu cíle politiky 
Unie/orgánu, který je součástí politiky 
Unie nebo ji podporuje), což znamená, 
že stanice Euronews již vůbec neslouží 
všeobecnému unijnímu zájmu; s ohledem 
na výše uvedené naléhavě vyzývá Komisi, 
aby ukončila svou spolupráci se stanicí 
Euronews na konci stávajícího VFR; dále 
se domnívá, že by neměly být přiděleny 
žádné další finanční prostředky nad 
rámec toho, co je zahrnuto v návrhu 
rozpočtu na rok 2020, pro stanici 
Euronews v rámci rozpočtové položky 
„Opatření v multimediální oblasti“;

Or. en



AM\1188309CS.docx 13/18 PE641.115v01-00

CS

Pozměňovací návrh 19
Theodoros Zagorakis, Eva Kaili

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými v 
rychlém přezkumu Euronews, podle něhož 
finanční nařízení neobsahuje žádný odkaz 
na skutečnost, že stanice Euronews slouží 
všeobecnému unijnímu zájmu; naléhá 
proto na Komisi, aby ukončila s 
Euronews spolupráci.

8. bere na vědomí závěry Evropského 
účetního dvora uvedené v rychlém 
přezkumu na téma „Jak Komise 
monitoruje podporu EU pro stanici 
Euronews“; konstatuje, že financování 
stanice Euronews je podle finančního 
nařízení založeno jak na její podpoře 
politiky Unie v oblasti informací, tak 
na jejím faktickém monopolu na podávání 
zpráv o záležitostech Unie z evropské 
perspektivy v televizi a na její silné 
specializaci na tuto oblast; poznamenává, 
že vzhledem k tomu, že tak tomu stále je 
a že všechny nezávislé zprávy vždy jasně 
ukázaly, že Euronews poskytuje službu, 
která může být považována za ekonomicky 
výhodnou, vysílání Euronews by mělo 
i nadáleod Komise získávat finanční 
prostředky, zejména v situaci, kdy jsou 
více než kdy jindy zapotřebí nezaujaté 
informace o Unii; vyzývá nicméně 
Komisi, aby odpověděla na všechny 
připomínky Účetního dvora týkající se 
monitorování finančních prostředků 
poskytovaných stanici Euronews;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými v 
rychlém přezkumu Euronews, podle něhož 

8. Bere na vědomí závěry Evropského 
účetního dvora uvedené v rychlém 
přezkumu Euronews; se znepokojením 



PE641.115v01-00 14/18 AM\1188309CS.docx

CS

finanční nařízení neobsahuje žádný odkaz 
na skutečnost, že stanice Euronews slouží 
všeobecnému unijnímu zájmu; naléhá 
proto na Komisi, aby ukončila s Euronews 
spolupráci.

konstatuje, že ve finančním nařízení již 
není žádný odkaz na skutečnost, že stanice 
Euronews plní obecný zájem Unie; je toho 
názoru, že všechny současné sdělovací 
prostředky v rámci rozpočtové položky pro 
multimediální opatření mají zásadní 
význam pro každodenní život evropských 
občanů tím, že podporují mnohojazyčnost 
a společný evropský veřejný prostor; 
vyzývá proto Komisi a stanici Euronews, 
aby odpověděly na všechny připomínky 
Účetního dvora týkající se monitorování 
finančních prostředků poskytovaných 
stanici Euronews; naléhavě vyzývá 
Evropský parlament, aby uspořádal 
veřejné slyšení na toto téma, na které by 
pozval všechny příslušné zúčastněné 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými v 
rychlém přezkumu Euronews, podle něhož 
finanční nařízení neobsahuje žádný odkaz 
na skutečnost, že stanice Euronews slouží 
všeobecnému unijnímu zájmu; naléhá 
proto na Komisi, aby ukončila s Euronews 
spolupráci.

8. je znepokojen závěry Evropského 
účetního dvora uvedenými v rychlém 
přezkumu Euronews, podle něhož finanční 
nařízení neobsahuje odkaz na skutečnost, 
že stanice Euronews slouží všeobecnému 
unijnímu zájmu; žádá proto Komisi, aby 
v roce 2020 provedla komplexní přezkum 
rozpočtové položky Opatření 
v multimediální oblasti pro stanici 
Euronews, jak to požaduje stanovisko 
výboru CULT k rozpočtu na rok 2019, 
a navrhla řešení této situace v souladu 
s právním rámcem;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
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Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými v 
rychlém přezkumu Euronews, podle něhož 
finanční nařízení neobsahuje žádný odkaz 
na skutečnost, že stanice Euronews slouží 
všeobecnému unijnímu zájmu; naléhá 
proto na Komisi, aby ukončila s Euronews 
spolupráci.

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými 
v rychlém přezkumu Euronews, podle 
něhož finanční nařízení neobsahuje žádný 
odkaz na skutečnost, že stanice Euronews 
slouží všeobecnému unijnímu zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými v 
rychlém přezkumu Euronews, podle něhož 
finanční nařízení neobsahuje žádný odkaz 
na skutečnost, že stanice Euronews slouží 
všeobecnému unijnímu zájmu; naléhá 
proto na Komisi, aby ukončila s Euronews 
spolupráci.

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými 
v rychlém přezkumu Euronews, podle 
něhož finanční nařízení neobsahuje žádný 
odkaz na skutečnost, že stanice Euronews 
slouží všeobecnému unijnímu zájmu; 
naléhá proto na Komisi, aby znovu 
posoudila svůj přístup ke spolupráci s 
Euronews.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými v 
rychlém přezkumu Euronews, podle něhož 
finanční nařízení neobsahuje žádný odkaz 
na skutečnost, že stanice Euronews slouží 
všeobecnému unijnímu zájmu; naléhá 
proto na Komisi, aby ukončila s Euronews 
spolupráci.

8. je velmi znepokojen závěry 
Evropského účetního dvora uvedenými 
v rychlém přezkumu Euronews, podle 
něhož finanční nařízení neobsahuje žádný 
odkaz na skutečnost, že stanice Euronews 
slouží všeobecnému unijnímu zájmu; 
naléhá proto na Komisi, aby znovu 
posoudila spolupráci s Euronews.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na potenciál pilotních 
projektů a přípravných akcí; je 
přesvědčen, že předběžné hodnocení 
pilotních projektů a přípravných akcí, 
které provádí Komise, ponechává jen 
velmi omezený časový prostor pro 
vyjádření stanovisek ve výborech 
Evropského parlamentu, v rámci nichž by 
bylo možné řešit ratingy a připomínky; 
dále vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých případech rating a poznámky 
Komise nebyly zcela objektivní a zdá se, že 
byly ovlivněny preferencemi orgánu nebo 
osob; připomíná, že skutečnost, že se v 
rámci Komise nepodaří prosadit pilotní 
projekt nebo přípravnou akci nesmí být za 
žádných okolností důvod pro nízké 
hodnocení; vyzývá proto Komisi, aby 
zvážila přezkum postupu pro předběžné 
posouzení tak, aby měl výbor dostatek 
času na to, se výsledky předběžného 
posouzení Komise zabývat; dále vyzývá 
Komisi, aby poskytovala zpětnou vazbu 
ohledně provádění pilotních projektů 
a přípravných akcí výborů se zaměřením 
na úspěšné a neúspěšné projekty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. uznává, že evropská společnost 
potřebuje silnou a nezávislou žurnalistiku, 
která bude poskytovat zprávy, informace 
a dokumenty z evropské perspektivy, 
a napomáhat tak budování evropské 
identity; uznává obrovský technický vývoj 
a významné změny ve zvycích spotřebitelů 
v oblasti sdělovacích prostředků 
a rozhlasového a televizního vysílání, 
pročež naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zvážila alternativní způsoby posílení 
sdělovacích prostředků, které evropským 
divákům poskytují nezávislé a komplexní 
evropské informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby transparentněji 
a svědomitěji monitorovala finanční 
prostředky, které poskytuje stanici 
Euronews, a aby pravidelně ověřovala 
nezávislost novinářské produkce tohoto 
sdělovacího prostředku; vybízí rovněž 
Komisi, aby zvážila další způsoby 
posilování sdělovacích prostředků, které 
evropským divákům poskytují nezávislé 
a komplexní evropské informace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Niklas Nienaß

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podnikla nezbytné kroky k řádnému 
transparentnímu internímu monitorování 
způsobu, jakým je poskytováno 
financování stanici Euronews, a aby 
zajistila nezávislost její novinářské 
produkce, jakož i fungující rámec pro 
multimediální opatření obecně, a uznává, 
že je zásadní, aby smlouva o poskytování 
služeb mezi Komisí a Euronews vycházela 
z výsledků tohoto monitorování; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zhodnotila, zda je 
stanice Euronews rozumným řešením pro 
budoucnost evropského informačního 
vysílání, pokud jde o cíle uvedené 
v odstavci 8a;

Or. en


