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Módosítás 1
Dace Melbārde

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ 
program stratégiai beruházás Európa fiatal 
generációjába, a társadalmi kohézióba és 
az európai összetartozás érzésének 
megteremtésébe; ismételten megerősíti, 
hogy az Erasmus+ program 
költségvetésének jelentős növelése 
kiemelkedően fontos és a polgárok 
részéről elvárás, amint azt a beérkezett 
kérelmek száma is bizonyítja, amely 
messze meghaladja a rendelkezésre álló 
forrásokat; ezért felszólít a 2020. évi 
költségvetési tervezet finanszírozásának 
megfelelő növelésére az Erasmus+ 
valamennyi költségvetési tételében; 
megismétli, hogy a Parlament támogatja, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben megháromszorozzák az Erasmus+ 
program költségvetését, és rámutat, hogy ki 
fog állni ezen álláspontja mellet;

1. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ 
program olyan stratégiai beruházás, amely 
elsősorban Európa fiatal generációja 
számára támogatja az oktatási és képzési 
lehetőségeket szerte Európában, továbbá 
segíti a társadalmi kohézió erősítését és az 
európai összetartozás érzésének 
megteremtését;  ismételten megerősíti, 
hogy az Erasmus+ program 
költségvetésének jelentős növelése 
életbevágóan fontos a program kereslettel 
való jobb összehangolása érdekében, 
amint azt a beérkezett kérelmek száma is 
bizonyítja, amely messze meghaladja a 
rendelkezésre álló forrásokat; ezért 
felszólít a 2020. évi költségvetési tervezet 
finanszírozásának megfelelő növelésére az 
Erasmus+ valamennyi költségvetési 
tételében; megismétli, hogy a Parlament 
támogatja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben megháromszorozzák az 
Erasmus+ program költségvetését, és 
rámutat, hogy ki fog állni ezen álláspontja 
mellet; rámutat, hogy az Erasmus+ az 
egyik legismertebb uniós program, 
miközben költségvetése viszonylag 
alacsony, a jelenlegi többéves pénzügyi 
keret kevesebb mint 2%-a; megjegyzi, 
hogy a költségvetés megháromszorozása 
nem veszélyeztetné a következő többéves 
pénzügyi keret prioritásait, és 
összhangban van a Tanács mérsékelt 
kiadási céljaival is;

Or. en

Módosítás 2
Niklas Nienaß

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ 
program stratégiai beruházás Európa fiatal 
generációjába, a társadalmi kohézióba és 
az európai összetartozás érzésének 
megteremtésébe; ismételten megerősíti, 
hogy az Erasmus+ program 
költségvetésének jelentős növelése 
kiemelkedően fontos és a polgárok részéről 
elvárás, amint azt a beérkezett kérelmek 
száma is bizonyítja, amely messze 
meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat; 
ezért felszólít a 2020. évi költségvetési 
tervezet finanszírozásának megfelelő 
növelésére az Erasmus+ valamennyi 
költségvetési tételében; megismétli, hogy a 
Parlament támogatja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 
megháromszorozzák az Erasmus+ program 
költségvetését, és rámutat, hogy ki fog állni 
ezen álláspontja mellet;

1. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ 
program stratégiai beruházás Európa fiatal 
generációjába, a társadalmi kohézióba és 
az európai összetartozás érzésének 
megteremtésébe, ezért az beruházás az 
Unió jövőjébe; ismételten megerősíti, hogy 
az Erasmus+ program költségvetésének 
jelentős növelése kiemelkedően fontos és a 
polgárok részéről elvárás, amint azt a 
beérkezett kérelmek száma is bizonyítja, 
amely messze meghaladja a rendelkezésre 
álló forrásokat; ezért felszólít a 2020. évi 
költségvetési tervezet finanszírozásának 
megfelelő növelésére az Erasmus+ 
valamennyi költségvetési tételében; 
megismétli, hogy a Parlament támogatja, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben megháromszorozzák az Erasmus+ 
program költségvetését, és rámutat, hogy ki 
fog állni ezen álláspontja mellet;

Or. en

Módosítás 3
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ 
program stratégiai beruházás Európa fiatal 
generációjába, a társadalmi kohézióba és 
az európai összetartozás érzésének 
megteremtésébe; ismételten megerősíti, 
hogy az Erasmus+ program 
költségvetésének jelentős növelése 
kiemelkedően fontos és a polgárok részéről 
elvárás, amint azt a beérkezett kérelmek 
száma is bizonyítja, amely messze 
meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat; 
ezért felszólít a 2020. évi költségvetési 
tervezet finanszírozásának megfelelő 
növelésére az Erasmus+ valamennyi 

1. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ 
program stratégiai beruházás Európa fiatal 
generációjába, a társadalmi kohézióba és 
az európai összetartozás érzésének 
megteremtésébe; ismételten megerősíti, 
hogy az Erasmus+ program 
költségvetésének jelentős növelése 
kiemelkedően fontos és a polgárok részéről 
elvárás, amint azt a beérkezett kérelmek 
száma is bizonyítja, amely messze 
meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat; 
ezért felszólít a 2020. évi költségvetési 
tervezet finanszírozásának megfelelő 
növelésére az Erasmus+ valamennyi 
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költségvetési tételében; megismétli, hogy a 
Parlament támogatja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 
megháromszorozzák az Erasmus+ program 
költségvetését, és rámutat, hogy ki fog állni 
ezen álláspontja mellet;

költségvetési tételében; megismétli, hogy a 
Parlament támogatja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 
megháromszorozzák az Erasmus+ program 
költségvetését, valamint 
kedvezményezettjeinek számát, és rámutat, 
hogy ki fog állni ezen álláspontja mellet;

Or. en

Módosítás 4
Dace Melbārde

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. helyteleníti a Tanács által a Kreatív 
Európa programra javasolt csökkentéseket, 
mivel ezek aláássák az Unió kulturális és 
kreatív ágazatainak támogatásában, és 
ezáltal az európai összetartozás, a 
társadalmi kohézió, a munkahelyek és a 
növekedés erősítésében betöltött szerepét; 
kitart amellett, hogy a finanszírozási 
szinteknek összhangban kell lenniük a 
program törekvéseivel, és emlékeztet arra, 
hogy a program tartósan alulfinanszírozott 
volt; következésképpen a megszorítások 
helyett kéri, hogy a kreatív és kulturális 
ágazatok megerősítésére irányuló 
erőfeszítések fokozása érdekében állítsák 
vissza és erősítsék meg a Kreatív Európa 
program költségvetési tételeit; megismétli, 
hogy a Parlament támogatja, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 
megkétszerezzék a Kreatív Európa 
program költségvetését, és rámutat, hogy ki 
fog állni ezen álláspontja mellet; felhívja a 
Bizottságot, hogy a Kreatív Európa 
program révén továbbra is támogassa a 
minőségi kulturális televíziós programok 
többnyelvű kínálatát Európa-szerte;

2. helyteleníti a Tanács által a Kreatív 
Európa programra javasolt csökkentéseket, 
mivel ezek még jobban aláásnák az Unió 
kulturális, kreatív és audiovizuális 
ágazatainak támogatása, és ezáltal az 
európai összetartozás, a társadalmi 
kohézió, a munkahelyek és a növekedés 
erősítése terén kitűzött célját; kitart 
amellett, hogy a finanszírozási szinteknek 
összhangban kell lenniük a program 
törekvéseivel, és emlékeztet, hogy a 
program költségvetése rendkívül alacsony 
és nem megfelelő volt; következésképpen a 
megszorítások helyett kéri, hogy a kreatív 
és kulturális ágazatok megerősítésére 
irányuló erőfeszítések fokozása érdekében 
állítsák vissza és erősítsék meg a Kreatív 
Európa program költségvetési tételeit; 
megismétli, hogy a Parlament támogatja, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben megkétszerezzék a Kreatív 
Európa program költségvetését, és rámutat, 
hogy ki fog állni ezen álláspontja mellet; 
felhívja a Bizottságot, hogy a Kreatív 
Európa program révén továbbra is 
támogassa a minőségi kulturális televíziós 
programok többnyelvű kínálatát Európa-
szerte;

Or. en
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Módosítás 5
Niklas Nienaß

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. helyteleníti a Tanács által a Kreatív 
Európa programra javasolt csökkentéseket, 
mivel ezek aláássák az Unió kulturális és 
kreatív ágazatainak támogatásában, és 
ezáltal az európai összetartozás, a 
társadalmi kohézió, a munkahelyek és a 
növekedés erősítésében betöltött szerepét; 
kitart amellett, hogy a finanszírozási 
szinteknek összhangban kell lenniük a 
program törekvéseivel, és emlékeztet arra, 
hogy a program tartósan alulfinanszírozott 
volt; következésképpen a megszorítások 
helyett kéri, hogy a kreatív és kulturális 
ágazatok megerősítésére irányuló 
erőfeszítések fokozása érdekében állítsák 
vissza és erősítsék meg a Kreatív Európa 
program költségvetési tételeit; megismétli, 
hogy a Parlament támogatja, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 
megkétszerezzék a Kreatív Európa 
program költségvetését, és rámutat, hogy ki 
fog állni ezen álláspontja mellet; felhívja a 
Bizottságot, hogy a Kreatív Európa 
program révén továbbra is támogassa a 
minőségi kulturális televíziós programok 
többnyelvű kínálatát Európa-szerte;

2. elítéli a Tanács által a Kreatív 
Európa programra javasolt csökkentéseket, 
mivel ezek aláássák az Unió kulturális és 
kreatív ágazatainak támogatásában, és 
ezáltal az európai összetartozás, a 
társadalmi kohézió, a munkahelyek és a 
növekedés erősítésében betöltött szerepét; 
kitart amellett, hogy a finanszírozási 
szinteknek összhangban kell lenniük a 
program törekvéseivel, és emlékeztet arra, 
hogy a program tartósan alulfinanszírozott 
volt; következésképpen a megszorítások 
helyett kéri, hogy a kreatív és kulturális 
ágazatok megerősítésére irányuló 
erőfeszítések fokozása érdekében állítsák 
vissza és erősítsék meg a Kreatív Európa 
program költségvetési tételeit; megismétli, 
hogy a Parlament támogatja, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 
megkétszerezzék a Kreatív Európa 
program költségvetését, és rámutat, hogy ki 
fog állni ezen álláspontja mellet; felhívja a 
Bizottságot, hogy a Kreatív Európa 
program révén továbbra is támogassa a 
minőségi kulturális televíziós programok 
többnyelvű kínálatát Európa-szerte;

Or. en

Módosítás 6
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi, hogy tiszteletben 
tartották az Európai Szolidaritási Testület 

3. tudomásul veszi, hogy tiszteletben 
tartották az Európai Szolidaritási Testület 
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finanszírozásáról szóló intézményközi 
megállapodást, és megfelelő költségvetést 
különítettek el a program működésére;

finanszírozásáról szóló intézményközi 
megállapodást, és megfelelő költségvetést 
különítettek el a program működésére; úgy 
véli, hogy az Európai Szolidaritási 
Testületnek jelentősen nagyobb 
finanszírozást kell biztosítani a következő 
többéves pénzügyi keretben, beleértve 
annak promócióját is;

Or. en

Módosítás 7
Michaela Šojdrová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi, hogy tiszteletben 
tartották az Európai Szolidaritási Testület 
finanszírozásáról szóló intézményközi 
megállapodást, és megfelelő költségvetést 
különítettek el a program működésére;

3. tudomásul veszi, hogy tiszteletben 
tartották az Európai Szolidaritási Testület 
finanszírozásáról szóló intézményközi 
megállapodást, és megfelelő költségvetést 
különítettek el a program működésére; 
elismeri, hogy a program önkéntes része 
nagy érdeklődést váltott ki a résztvevők és 
a szervezetek körében;

Or. en

Módosítás 8
Niklas Nienaß

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi, hogy tiszteletben 
tartották az Európai Szolidaritási Testület 
finanszírozásáról szóló intézményközi 
megállapodást, és megfelelő költségvetést 
különítettek el a program működésére;

3. tudomásul veszi, hogy tiszteletben 
tartották az Európai Szolidaritási Testület 
finanszírozásáról szóló intézményközi 
megállapodást, és elegendő, de nem 
teljesen megfelelő költségvetést 
különítettek el a program működésére;

Or. en



PE641.115v01-00 8/19 AM\1188309HU.docx

HU

Módosítás 9
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az Európa a 
polgárokért program jelentőségét a 
polgárok uniós ismereteinek bővítésében és 
a polgári tudat elősegítésében; ezért 
sajnálatát fejezi ki a Tanács által javasolt 
költségvetési megszorítások miatt; kéri a 
kapcsolódó költségvetési tételek 
helyreállítását és megerősítését a polgári 
szerepvállalás és a demokratikus részvétel 
ösztönzése érdekében; hangsúlyozza, hogy 
a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keretben megfelelő finanszírozást kell 
biztosítani a következő „Európa a 
polgárokért” program számára, bár ezúttal 
a polgárok, az egyenlőség, a jogok és az 
értékek program keretei között;

4. hangsúlyozza az Európa a 
polgárokért program jelentőségét a 
polgárok uniós ismereteinek bővítésében és 
a polgári tudat elősegítésében; ezért 
sajnálatát fejezi ki a Tanács által javasolt 
költségvetési megszorítások miatt; kéri a 
kapcsolódó költségvetési tételek 
helyreállítását és megerősítését a polgári 
szerepvállalás és a demokratikus részvétel 
ösztönzése érdekében; hangsúlyozza, hogy 
a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keretben megfelelő finanszírozást kell 
biztosítani a következő „Európa a 
polgárokért” program számára, bár ezúttal 
a polgárok, az egyenlőség, a jogok és az 
értékek program keretei között; úgy véli, 
hogy tovább kell erősíteni az európai és 
globális állampolgári nevelésre szánt 
forrásokat, hogy át lehessen adni az Unió 
intézményi kereteinek megértéséhez 
szükséges információkat, és hogy 
aktivizálni lehessen a polgárokat a 
világszintű kihívások, valamint az aktuális 
nemzetközi társadalmi-politikai változások 
kezelése terén;

Or. en

Módosítás 10
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
használja fel a kulturális örökség európai 
éve által generált figyelmet egy koherens, 

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
használja fel a kulturális örökség európai 
éve által generált figyelmet egy koherens, 
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hosszú távú stratégia kialakítására az 
európai kulturális örökség előmozdítása és 
védelme érdekében, és e célból irányozza 
elő a szükséges forrásokat 2020-ra és azt 
követően; e tekintetben kéri, hogy a 
többéves pénzügyi keret vonatkozó 
programjain keresztül biztosítsanak célzott 
forrásokat;

hosszú távú stratégia kialakítására az 
európai kulturális örökség előmozdítása és 
védelme érdekében, és e célból irányozza 
elő a szükséges forrásokat 2020-ra és azt 
követően; e tekintetben kéri, hogy a 
többéves pénzügyi keret vonatkozó 
programjain keresztül biztosítsanak célzott 
forrásokat, többek között a közös európai 
kulturális örökség, emlékezet és 
történelem kutatása és ezzel foglalkozó 
kiadványok publikálása számára;

Or. en

Módosítás 11
Niklas Nienaß

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
használja fel a kulturális örökség európai 
éve által generált figyelmet egy koherens, 
hosszú távú stratégia kialakítására az 
európai kulturális örökség előmozdítása és 
védelme érdekében, és e célból irányozza 
elő a szükséges forrásokat 2020-ra és azt 
követően; e tekintetben kéri, hogy a 
többéves pénzügyi keret vonatkozó 
programjain keresztül biztosítsanak célzott 
forrásokat;

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
használja fel a kulturális örökség európai 
éve által generált figyelmet egy koherens 
és fenntartható hosszú távú stratégia 
kialakítására az európai kulturális örökség 
előmozdítása és védelme érdekében, és e 
célból irányozza elő a szükséges forrásokat 
2020-ra és azt követően; e tekintetben kéri, 
hogy a többéves pénzügyi keret vonatkozó 
programjain keresztül biztosítsanak célzott 
forrásokat;

Or. en

Módosítás 12
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon a tagállamok tengerentúli 
területeivel is, ahol több mint 5 millió 
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uniós polgár él, tekintve hogy az 
Erasmus+ program sport-része sikeres 
vállalkozás volt, ami hozzájárult a közös 
európai társadalom kohéziójához és 
fejlődéséhez;

Or. en

Módosítás 13
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. ennek kapcsán a 2021-2027-es 
többéves pénzügyi keret költségvetési 
sorainak reális növelését kéri a sport 
fejezet távolsági tartományai 
vonatkozásában, hogy az Erasmus+ 
sportprogramjai keretében rendezett 
nemzetközi találkozók esetében a 3000 
kilométernél nagyobb távolságokat is 
figyelembe lehessen venni;

Or. en

Módosítás 14
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. ezért fontosnak tartja az 
erőfeszítések fokozását az útiköltségek 
módosítása érdekében a több mint 3000 
kilométeres távolsági tartományban, 
összhangban az Erasmus+ program 1. 
pályázati kategóriájának költségvetésével;

Or. en
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Módosítás 15
Petra Kammerevert

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti, hogy a Bizottság 2020. évi 
költségvetési tervezetének multimédiás 
fellépésekre vonatkozó költségvetési 
soraiban tartsák fenn és biztosítsák a 
multimédiás tevékenységekre előirányzott 
forrásokat, beleértve az Euranet+ hálózat 
költségvetését is;

7. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
külső kommunikációs tevékenységeit és a 
polgárokkal való kapcsolatát, hogy fel 
tudja venni a kesztyűt az Unióval 
kapcsolatos hamis hírekkel és a 
félretájékoztatással szemben; sürgeti ezért 
a Bizottságot, hogy biztosítsa és növelje a 
2020. évi költségvetési tervezetben a 
multimédiás fellépésekre szánt forrásokat; 
ennek kapcsán e költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatai 
számára további 1 036 600 eurót (5%-os 
növelés) kér a az Euranet+ rendkívül 
fontos tevékenységeinek biztosítására a 
többéves pénzügyi keret hátralevő 
időszakában;

Or. en

Módosítás 16
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti, hogy a Bizottság 2020. évi 
költségvetési tervezetének multimédiás 
fellépésekre vonatkozó költségvetési 
soraiban tartsák fenn és biztosítsák a 
multimédiás tevékenységekre előirányzott 
forrásokat, beleértve az Euranet+ hálózat 
költségvetését is;

7. sürgeti, hogy a Bizottság 2020. évi 
költségvetési tervezetének multimédiás 
fellépésekre vonatkozó költségvetési 
soraiban tartsák fenn és biztosítsák a 
multimédiás tevékenységekre előirányzott 
forrásokat, beleértve az Euranet+ hálózat 
és az Euronews költségvetését is; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen intézmények 
hozzájárulnak a közös európai közélet 
fejlődéséhez;

Or. en
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Módosítás 17
Niklas Nienaß

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti, hogy a Bizottság 2020. évi 
költségvetési tervezetének multimédiás 
fellépésekre vonatkozó költségvetési 
soraiban tartsák fenn és biztosítsák a 
multimédiás tevékenységekre előirányzott 
forrásokat, beleértve az Euranet+ hálózat 
költségvetését is;

7. sürgeti a multimédiás fellépések 
költségvetésének növelését, olyan egyéb 
platformokra és kommunikációs 
eszközökre fordítva e növelést, mint 
például az Euranet+ hálózat; sürgősen 
átláthatóvá kell tenni a multimédiás 
fellépésekre vonatkozó költségvetési 
sorokat, egyértelműen meghatározva a 
felhasznált forrásokból részesülő 
különféle projekteket; e fellépéseknek 
megfelelően új költségvetési sorokra kell 
javaslatot tenni;

Or. en

Módosítás 18
Petra Kammerevert

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy hagyjon fel az 
Euronews-al való együttműködésével.

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-zal 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, amelyek rámutatnak, 
hogy az Euronews tulajdonosai jelenleg 
85%-ban magánbefektetők és csak 15%-
ban uniós és nem uniós műsorszolgáltatók 
és helyi hatóságok, továbbá hogy az 
Euronews pénzügyi támogatása nem 
átlátható és elszámoltatható, az ellenőrzési 
és értékelési mechanizmusok nem elég 
erősek és az Euronews nem elérhető a 
legtöbb vagy valamennyi uniós polgár 
számára; különösen azért aggódik, mert a 
költségvetési rendelet 2018-as 
felülvizsgálatát követően kikerült abból az 
általános uniós érdeket szolgáló szervekre 
való hivatkozás, így az Euronews-nak 
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nyújtott támogatásokat a költségvetési 
rendelet 195. cikkének c) és f) pontja 
alapján biztosítják (de facto 
monopólium/különleges technikai 
szakértelem), nem pedig a 180. cikk 
alapján (uniós politikai cél támogatásához 
szükséges fellépés/uniós politika részét 
képező vagy azt támogató szervezet), ami 
azt jelenti, hogy az Euronews immár 
egyáltalán nem általános uniós érdekeket 
szolgál; határozottan kéri a Bizottságot, 
hogy a fentiek fényében hagyjon fel az 
Euronews-al való együttműködésével a 
jelenlegi többéves pénzügyi keret végén; 
úgy véli továbbá, hogy a 2020. évi 
költségvetési tervezetben szereplő 
összeghez képest nem kell további 
forrásokat biztosítani az Euronews 
számára a multimédiás fellépések 
költségvetési soron;

Or. en

Módosítás 19
Theodoros Zagorakis, Eva Kaili

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy hagyjon fel az 
Euronews-al való együttműködésével.

8. tudomásul veszi az Európai 
Számvevőszék „Miként ellenőrzi a 
Bizottság az Euronews-nak nyújtott uniós 
támogatást?” című gyors 
felülvizsgálatának következtetéseit; 
megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet 
szerint az Euronews finanszírozása 
egyszerre alapul az uniós tájékoztatási 
politikának nyújtott támogatásán, és azon, 
hogy a televíziók közül de facto 
monopóliumként európai perspektívából 
foglalkozik az uniós ügyekkel, és erősen 
specializálódott erre a területre; 
megjegyzi, hogy mivel továbbra is ez a 
helyzet, és minden független jelentés 
egyértelműen bizonyította, hogy az 
Euronews jó ár-érték arányos szolgáltatást 
nyújt, ezért a Bizottságnak továbbra is 
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támogatást nyújtani számára, különösen 
most, amikor mindennél nagyobb szükség 
van az Unióról szóló elfogulatlan 
tájékoztatásra; felhívja azonban a 
Bizottságot, hogy adjon választ a 
Számvevőszék valamennyi aggályára, 
amely az Euronews-nak nyújtott 
támogatások ellenőrzése során felmerült;

Or. en

Módosítás 20
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy hagyjon fel az 
Euronews-al való együttműködésével.

8. tudomásul veszi az Európai 
Számvevőszék Euronews-al kapcsolatos 
gyors felülvizsgálatának következtetéseit; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; úgy véli, hogy a 
multimédiás fellépések költségvetési 
sorában jelenleg szereplő valamennyi 
sajtótermék rendkívül fontos az európai 
polgárok mindennapi életében, 
előmozdítva a többnyelvűséget és a közös 
európai közéletet; határozottan kéri ezért 
a Bizottságot és az Euronews-t, hogy 
adjon választ a Számvevőszék valamennyi 
aggályára, amely az Euronews-nak 
nyújtott támogatások ellenőrzése során 
felmerült; sürgeti az Európai 
Parlamentet, hogy valamennyi érdekelt fél 
meghívásával szervezzen nyilvános 
meghallgatást a kérdésről.

Or. en

Módosítás 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Véleménytervezet
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8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy hagyjon fel az 
Euronews-al való együttműködésével.

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; kéri ezért a Bizottságot, 
hogy teljes körűen vizsgálja felül a 
multimédiás fellépések költségvetési 
sorában az Euronews 2020. évi 
támogatását, amint az a Kulturális 
Bizottság a 2019. évi költségvetésről szóló 
véleményében kérte, és álljon elő 
megoldással a helyzet jogszabályoknak 
megfelelő kezelésére.

Or. en

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

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy hagyjon fel az 
Euronews-al való együttműködésével.

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna.

Or. en

Módosítás 23
Niklas Nienaß

Véleménytervezet
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8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy hagyjon fel az 
Euronews-al való együttműködésével.

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje újra az 
Euronews-zal kapcsoaltos megközelítését.

Or. en

Módosítás 24
Dace Melbārde

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy hagyjon fel az 
Euronews-al való együttműködésével.

8. aggodalommal veszi tudomásul az 
Európai Számvevőszék Euronews-al 
kapcsolatos gyors felülvizsgálatának 
következtetéseit, melyek szerint a 
költségvetési rendeletben már nincs utalás 
arra, hogy az Euronews általános uniós 
érdeket szolgálna; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje újra az 
Euronews-zal való együttműködését.

Or. en

Módosítás 25
Petra Kammerevert

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza a kísérleti projektek 
és az előkészítő fellépések jelentőségét; 
úgy véli, hogy a kísérleti projektek és 
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előkészítő intézkedések Bizottság általi 
előzetes értékelése miatt korlátozott idő áll 
a véleménynyilvánításra felkért 
parlamenti bizottságok rendelkezésére 
ahhoz, hogy a minősítésekkel és 
észrevételekkel foglalkozzanak; 
sajnálatának ad hangot továbbá amiatt, 
hogy a Bizottság minősítései és 
észrevételei néhány esetben nem teljesen 
tárgyilagosak, és úgy tűnik, hogy hatással 
vannak rájuk bizonyos intézményi vagy 
személyes preferenciák; emlékeztet arra, 
hogy az alacsony besorolási fokozatra 
nem lehet ok az, ha a Bizottságban nem 
fogadnak el egy kísérleti projektet vagy 
előkészítő intézkedést; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az 
előzetes értékelési eljárás felülvizsgálatát, 
hogy elegendő idő álljon a parlamenti 
bizottságok rendelkezésére a Bizottság 
előzetes értékelési eredményeinek 
tanulmányozására; felhívja továbbá a 
Bizottságot, hogy adjon visszajelzést a 
kísérleti projektek és előkészítő 
intézkedések végrehajtásáról, a sikeres és 
sikertelen projektekre összpontosítva;

Or. en

Módosítás 26
Niklas Nienaß

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy az európai 
társadalomnak erős és független 
újságírásra van szüksége, amely európai 
nézőpontból kínál híreket, tájékoztatást és 
dokumentumokat, és ezáltal hozzájárul az 
európai identitás fejlődéséhez;  tudomásul 
veszi a masszív technológiai fejlődést és a 
fogyasztói szokások jelentős változását a 
média és a műsorszolgáltatás terén, ezért 
sürgeti a Bizottságot, hogy tanulmányozza 
az európai fogyasztóknak független és 
átfogó európai tájékoztatást adó média 
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erősítésének alternatív módjait.

Or. en

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

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felhívja a Bizottságot, hogy 
átláthatóbban és alaposabban kövesse 
nyomon az Euronews-nak nyújtott 
támogatását, rendszeresen ellenőrizve 
újságírói függetlenségét is; ösztönzi 
továbbá a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza az európai fogyasztóknak 
független és átfogó európai tájékoztatást 
adó média erősítésének további módjait.

Or. en

Módosítás 28
Niklas Nienaß

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges lépéseket az Euronews-
nak nyújtott támogatások megfelelő és 
átlátható nyomon követésére, biztosítsa 
újságírói függetlenségét, és alakítson ki 
egy működőképes általános keretet 
multimédiás fellépéseinek, elismerve, 
hogy rendkívül fontos, hogy a Bizottság és 
az Euronews közötti szolgáltatási 
szerződés e nyomon követés eredményeire 
épüljön; annak értékelését kéri a 
Bizottságtól, hogy az Euronews észszerű 
megoldás lehet-e az európai hírcsatorna 
jövője szempontjából, tekintettel a (8a) 
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bekezdésben rögzített célokra.

Or. en


