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Pakeitimas 1
Dace Melbārde

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad programa „Erasmus 
+“ yra strateginė investicija į Europos 
jaunąją kartą, socialinę sanglaudą ir 
priklausymo Europai jausmo ugdymą; dar 
kartą patvirtina, kad labai svarbu, jog 
programos „Erasmus +“ biudžetas būtų 
gerokai padidintas ir labai laukiamas 
piliečių, kaip matyti iš gautų paraiškų 
skaičiaus, kuris gerokai viršija turimas 
lėšas; todėl ragina 2020 m. biudžeto 
projekte atitinkamai padidinti finansavimą 
pagal visoms „Erasmus +“ biudžeto 
eilutėms; pakartoja, kad Parlamentas remia 
programos „Erasmus +“ biudžeto 
patrigubinimą kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) ir ketina 
ginti minėtą padidinimą;

1. primena, kad pagal programą 
„Erasmus +“ yra strateginė investicija, kuri 
visų pirma skirta Europos jaunajai kartai, 
remiami švietimo ir mokymosi galimybės 
visoje Europoje, ji padeda padidinti 
socialinę sanglaudą ir priklausymo Europai 
jausmo ugdymą; dar kartą patvirtina, kad 
labai svarbu, jog programos „Erasmus +“ 
biudžetas būtų gerokai padidintas, siekiant 
jį geriau pritaikyti prie naudojimosi 
programa poreikio, kaip matyti iš gautų 
paraiškų skaičiaus, kuris gerokai viršija 
turimas lėšas; todėl ragina 2020 m. 
biudžeto projekte atitinkamai padidinti 
finansavimą pagal visoms „Erasmus +“ 
biudžeto eilutėms; pakartoja, kad 
Parlamentas remia programos „Erasmus +“ 
biudžeto patrigubinimą kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) ir ketina 
ginti minėtą padidinimą; pabrėžia, kad 
programa „Erasmus+“ yra viena iš 
labiausiai žinomų Sąjungos programų, 
tačiau jos biudžetas pakankamai mažas, jį 
sudaro mažiau nei 2 proc. dabartinės 
DFP; todėl pažymi, kad biudžeto 
patrigubinimas nepakenks kitai DFP 
nustatytiems prioritetams ir taip 
suderinamas su nuosaikesniais Tarybos 
išsikeltais išlaidų tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2
Niklas Nienaß

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1. primena, kad programa „Erasmus 
+“ yra strateginė investicija į Europos 
jaunąją kartą, socialinę sanglaudą ir 
priklausymo Europai jausmo ugdymą; dar 
kartą patvirtina, kad labai svarbu, jog 
programos „Erasmus +“ biudžetas būtų 
gerokai padidintas ir labai laukiamas 
piliečių, kaip matyti iš gautų paraiškų 
skaičiaus, kuris gerokai viršija turimas 
lėšas; todėl ragina 2020 m. biudžeto 
projekte atitinkamai padidinti finansavimą 
pagal visoms „Erasmus +“ biudžeto 
eilutėms; pakartoja, kad Parlamentas remia 
programos „Erasmus +“ biudžeto 
patrigubinimą kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) ir ketina 
ginti minėtą padidinimą;

1. primena, kad programa „Erasmus 
+“ yra strateginė investicija į Europos 
jaunąją kartą, socialinę sanglaudą ir 
priklausymo Europai jausmo ugdymą, 
todėl tai yra investicija į Sąjungos ateitį; 
dar kartą patvirtina, kad labai svarbu, jog 
programos „Erasmus +“ biudžetas būtų 
gerokai padidintas ir labai laukiamas 
piliečių, kaip matyti iš gautų paraiškų 
skaičiaus, kuris gerokai viršija turimas 
lėšas; todėl ragina 2020 m. biudžeto 
projekte atitinkamai padidinti finansavimą 
pagal visoms „Erasmus +“ biudžeto 
eilutėms; pakartoja, kad Parlamentas remia 
programos „Erasmus +“ biudžeto 
patrigubinimą kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) ir ketina 
ginti minėtą padidinimą;

Or. en

Pakeitimas 3
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad programa „Erasmus 
+“ yra strateginė investicija į Europos 
jaunąją kartą, socialinę sanglaudą ir 
priklausymo Europai jausmo ugdymą; dar 
kartą patvirtina, kad labai svarbu, jog 
programos „Erasmus +“ biudžetas būtų 
gerokai padidintas ir labai laukiamas 
piliečių, kaip matyti iš gautų paraiškų 
skaičiaus, kuris gerokai viršija turimas 
lėšas; todėl ragina 2020 m. biudžeto 
projekte atitinkamai padidinti finansavimą 
pagal visoms „Erasmus +“ biudžeto 
eilutėms; pakartoja, kad Parlamentas remia 
programos „Erasmus +“ biudžeto 
patrigubinimą kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) ir ketina 
ginti minėtą padidinimą;

1. primena, kad programa „Erasmus 
+“ yra strateginė investicija į Europos 
jaunąją kartą, socialinę sanglaudą ir 
priklausymo Europai jausmo ugdymą; dar 
kartą patvirtina, kad labai svarbu, jog 
programos „Erasmus +“ biudžetas būtų 
gerokai padidintas ir labai laukiamas 
piliečių, kaip matyti iš gautų paraiškų 
skaičiaus, kuris gerokai viršija turimas 
lėšas; todėl ragina 2020 m. biudžeto 
projekte atitinkamai padidinti finansavimą 
pagal visoms „Erasmus +“ biudžeto 
eilutėms; pakartoja, kad Parlamentas remia 
programos „Erasmus +“ biudžeto ir 
paramos gavėjų skaičiaus patrigubinimą 
kitoje daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP) ir ketina ginti minėtą padidinimą;

Or. en
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Pakeitimas 4
Dace Melbārde

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad Taryba pasiūlė 
sumažinti lėšas programai „Kūrybiška 
Europa“, o tai mažina jos vaidmenį 
remiant Sąjungos kultūros ir kūrybos 
sektorius ir taip puoselėjant priklausymo 
Europai jausmą, socialinę sanglaudą, darbo 
vietų kūrimą ir ekonomikos augimą; 
primygtinai tvirtina, kad finansavimo lygiai 
turėtų atitikti programos užmojus, ir 
primena, kad jai nuolat skiriama per 
mažai lėšų; todėl, priešindamasis biudžeto 
mažinimui, prašo, kad biudžeto eilutės, 
atitinkančios programą „Kūrybiška 
Europa“, būtų atkurtos ir sustiprintos, kad 
būtų paskatintos pastangos stiprinti 
kūrybos ir kultūros sektorius; pakartoja, 
kad Parlamentas pritaria tam, kad kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP) būtų dvigubai padidintas programos 
„Kūrybiška Europa“ biudžetas, ir ketina 
ginti šį padidinimą; ragina Komisiją toliau 
remti Europos daugiakalbę kokybiškų 
kultūros TV programų pasiūlą visoje 
Europoje pagal programą „Kūrybiška 
Europa“;

2. apgailestauja, kad Taryba pasiūlė 
sumažinti lėšas programai „Kūrybiška 
Europa“, o tai toliau neleis pasiekti jos 
tikslų remiant Sąjungos kultūros ir kūrybos 
sektorius bei audiovizualinius kūrinius, 
taip puoselėjant priklausymo Europai 
jausmą, socialinę sanglaudą, darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą; primygtinai 
tvirtina, kad finansavimo lygiai turėtų 
atitikti programos užmojus, ir primena, kad 
programos biudžetas buvo labai mažas ir 
nepakankamas; todėl, priešindamasis 
biudžeto mažinimui, prašo, kad biudžeto 
eilutės, atitinkančios programą „Kūrybiška 
Europa“, būtų atkurtos ir sustiprintos, kad 
būtų paskatintos pastangos stiprinti 
kūrybos ir kultūros sektorius; pakartoja, 
kad Parlamentas pritaria tam, kad kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP) būtų dvigubai padidintas programos 
„Kūrybiška Europa“ biudžetas, ir ketina 
ginti šį padidinimą; ragina Komisiją toliau 
remti Europos daugiakalbę kokybiškų 
kultūros TV programų pasiūlą visoje 
Europoje pagal programą „Kūrybiška 
Europa“;

Or. en

Pakeitimas 5
Niklas Nienaß

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad Taryba pasiūlė 
sumažinti lėšas programai „Kūrybiška 

2. smerkia tai, kad Taryba pasiūlė 
sumažinti lėšas programai „Kūrybiška 
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Europa“, o tai mažina jos vaidmenį remiant 
Sąjungos kultūros ir kūrybos sektorius ir 
taip puoselėjant priklausymo Europai 
jausmą, socialinę sanglaudą, darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą; primygtinai 
tvirtina, kad finansavimo lygiai turėtų 
atitikti programos užmojus, ir primena, kad 
jai nuolat skiriama per mažai lėšų; todėl, 
priešindamasis biudžeto mažinimui, prašo, 
kad biudžeto eilutės, atitinkančios 
programą „Kūrybiška Europa“, būtų 
atkurtos ir sustiprintos, kad būtų 
paskatintos pastangos stiprinti kūrybos ir 
kultūros sektorius; pakartoja, kad 
Parlamentas pritaria tam, kad kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP) būtų dvigubai padidintas programos 
„Kūrybiška Europa“ biudžetas, ir ketina 
ginti šį padidinimą; ragina Komisiją toliau 
remti Europos daugiakalbę kokybiškų 
kultūros TV programų pasiūlą visoje 
Europoje pagal programą „Kūrybiška 
Europa“;

Europa“, o tai mažina jos vaidmenį remiant 
Sąjungos kultūros ir kūrybos sektorius ir 
taip puoselėjant priklausymo Europai 
jausmą, socialinę sanglaudą, darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą; primygtinai 
tvirtina, kad finansavimo lygiai turėtų 
atitikti programos užmojus, ir primena, kad 
jai nuolat skiriama per mažai lėšų; todėl, 
priešindamasis biudžeto mažinimui, prašo, 
kad biudžeto eilutės, atitinkančios 
programą „Kūrybiška Europa“, būtų 
atkurtos ir sustiprintos, kad būtų 
paskatintos pastangos stiprinti kūrybos ir 
kultūros sektorius; pakartoja, kad 
Parlamentas pritaria tam, kad kitoje 
daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP) būtų dvigubai padidintas programos 
„Kūrybiška Europa“ biudžetas, ir ketina 
ginti šį padidinimą; ragina Komisiją toliau 
remti Europos daugiakalbę kokybiškų 
kultūros TV programų pasiūlą visoje 
Europoje pagal programą „Kūrybiška 
Europa“;

Or. en

Pakeitimas 6
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad buvo laikomasi 
tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos 
solidarumo korpuso finansavimo ir paskirta 
pakankamai programos veikimui skirtų 
lėšų;

3. pripažįsta, kad buvo laikomasi 
tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos 
solidarumo korpuso finansavimo ir paskirta 
pakankamai programos veikimui skirtų 
lėšų; mano, kad Europos solidarumo 
korpusui kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje reikėtų skirti daug daugiau 
lėšų, be kita ko, jo populiarinimui;

Or. en

Pakeitimas 7
Michaela Šojdrová
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad buvo laikomasi 
tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos 
solidarumo korpuso finansavimo ir paskirta 
pakankamai programos veikimui skirtų 
lėšų;

3. pripažįsta, kad buvo laikomasi 
tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos 
solidarumo korpuso finansavimo ir paskirta 
pakankamai programos veikimui skirtų 
lėšų; pripažįsta, kad šios programos 
savanoriams skirta dalis sužadino didelį 
dalyvių ir organizacijų susidomėjimą;

Or. en

Pakeitimas 8
Niklas Nienaß

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad buvo laikomasi 
tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos 
solidarumo korpuso finansavimo ir paskirta 
pakankamai programos veikimui skirtų 
lėšų;

3. pripažįsta, kad buvo laikomasi 
tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos 
solidarumo korpuso finansavimo ir paskirta 
pakankamai programos veikimui skirtų 
lėšų, bet dar ne tiek, kiek iš tiesų reikia;

Or. en

Pakeitimas 9
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia programos „Europa 
piliečiams“ vertę didinant piliečių 
supratimą apie Sąjungą ir ugdant 
pilietiškumo jausmą; todėl apgailestauja 
dėl Tarybos pasiūlyto biudžeto 
sumažinimo; prašo atkurti ir sustiprinti 
susijusias biudžeto eilutes, siekiant skatinti 

4. pabrėžia programos „Europa 
piliečiams“ vertę didinant piliečių 
supratimą apie Sąjungą ir ugdant 
pilietiškumo jausmą; todėl apgailestauja 
dėl Tarybos pasiūlyto biudžeto 
sumažinimo; prašo atkurti ir sustiprinti 
susijusias biudžeto eilutes, siekiant skatinti 
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piliečių dalyvavimą ir demokratinį 
dalyvavimą; pabrėžia, kad kitai programai 
„Europa piliečiams“ reikia tinkamo 
finansavimo pagal kitą DFP, kuri apims 
2021–2027 m. laikotarpį, tačiau pagal 
Piliečių lygybės, teisių ir vertybių 
programą;

piliečių dalyvavimą ir demokratinį 
dalyvavimą; pabrėžia, kad kitai programai 
„Europa piliečiams“ reikia tinkamo 
finansavimo pagal kitą DFP, kuri apims 
2021–2027 m. laikotarpį, tačiau pagal 
Piliečių lygybės, teisių ir vertybių 
programą; mano, kad reikėtų toliau 
stiprinti švietimą apie ES ir pasaulinę 
pilietybę, taip siekiant suteikti 
informacijos, kurios reikia norint suvokti 
Sąjungos institucinę sąrangą ir piliečius 
paskatinti aktyviai dalyvauti sprendžiant 
pasaulinius iššūkius ir dabartinius 
sunkumus, kuriuos kelia tarptautinės 
socialinės ir politinės permainos;

Or. en

Pakeitimas 10
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją panaudoti Europos 
kultūros paveldo metų (2018 m.) pritruktą 
dėmesį tam, kad būtų parengta nuosekli 
ilgalaikė kultūros paveldo skatinimo ir 
išsaugojimo Europoje strategiją, ir šiam 
tikslui 2020 m. ir vėliau skirti reikalingų 
lėšų; todėl ragina skirti tikslinius 
asignavimus pagal atitinkamas DFP 
programas;

5. ragina Komisiją panaudoti Europos 
kultūros paveldo metų (2018 m.) pritruktą 
dėmesį tam, kad būtų parengta nuosekli 
ilgalaikė kultūros paveldo skatinimo ir 
išsaugojimo Europoje strategiją, ir šiam 
tikslui 2020 m. ir vėliau skirti reikalingų 
lėšų; ragina skirti tikslinius asignavimus 
pagal atitinkamas DFP programas, 
įskaitant mokslinius tyrimus ir leidinius 
apie bendrą Europos kultūros paveldą, 
atmintį ir istoriją;

Or. en

Pakeitimas 11
Niklas Nienaß

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją panaudoti Europos 
kultūros paveldo metų (2018 m.) pritruktą 
dėmesį tam, kad būtų parengta nuosekli 
ilgalaikė kultūros paveldo skatinimo ir 
išsaugojimo Europoje strategiją, ir šiam 
tikslui 2020 m. ir vėliau skirti reikalingų 
lėšų; todėl ragina skirti tikslinius 
asignavimus pagal atitinkamas DFP 
programas;

5. ragina Komisiją panaudoti Europos 
kultūros paveldo metų (2018 m.) pritrūktą 
dėmesį tam, kad būtų parengta nuosekli ir 
darni ilgalaikė kultūros paveldo skatinimo 
ir išsaugojimo Europoje strategija, ir šiam 
tikslui 2020 m. ir vėliau skirti reikalingų 
lėšų; todėl ragina skirti tikslinius 
asignavimus pagal atitinkamas DFP 
programas;

Or. en

Pakeitimas 12
Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina Komisiją taip pat imtis 
veiksmų dėl valstybių narių užjūrio 
teritorijų, kuriose gyvena daugiau nei 5 
mln. Sąjungos piliečių, atsižvelgiant į tai, 
kad programos „Erasmus+“ sporto dalis 
sulaukė sėkmės ir padeda didinti visos 
Europos visuomenės sanglaudą ir 
vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 13
Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. šiuo atveju ragina realistiškai 
padidinti tam tikros biudžeto išlaidų 
kategorijoms skirtas lėšas pagal 2021–
2027 m. DFP atstumų riboms sporto 
skirsnyje, įskaitant tarpvalstybinius 
susitikimus, rengiamus įgyvendinant 
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programos „Erasmus+“ sporto dalį, 
įskaitant ir ilgesnes nei 3 000 km 
siekiančius atstumus;

Or. en

Pakeitimas 14
Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. todėl mano, kad svarbu dėti 
daugiau pastangų siekiant pritaikyti 
mokėjimus už keliones, įtraukiant 
daugiau kaip 3 000 km viršijančias 
atstumų ribas, kaip nustatyta programos 
„Erasmus+“ 1-os pagrindinių veiksmų 
kategorijos biudžete;

Or. en

Pakeitimas 15
Petra Kammerevert

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primygtinai ragina išlaikyti ir 
užtikrinti Komisijos 2020 m. biudžeto 
projektą, skirtą multimedijos veiksmams, 
įskaitant tinklo „Euranet +“ biudžetą 
multimedijos veiksmų biudžeto eilutėje;

7. ragina Komisiją pagerinti savo 
išorės komunikacijos veiklą ir jos piliečių 
pasiekiamumą, kad būtų galima kovoti su 
melagingomis naujienomis ir neteisingai 
pateikiama informacija apie Sąjungą; 
todėl primygtinai ragina Komisiją išlaikyti 
ir padidinti 2020 m. biudžeto projektą, 
skirtą multimedijos veiksmams; šiuo 
atveju ragina skirti papildomų 1 036 600 
EUR dydžio asignavimų (5 proc. daugiau) 
tai biudžeto kategorijai, siekiant užtikrinti 
esminį tinklo „Euranet +“ veiklą per 
likusią DFP dalį;

Or. en
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Pakeitimas 16
Niyazi Kizilyürek

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primygtinai ragina išlaikyti ir 
užtikrinti Komisijos 2020 m. biudžeto 
projektą, skirtą multimedijos veiksmams, 
įskaitant tinklo „Euranet +“ biudžetą 
multimedijos veiksmų biudžeto eilutėje;

7. primygtinai ragina išlaikyti ir 
užtikrinti Komisijos 2020 m. biudžeto 
projektą, skirtą multimedijos veiksmams, 
įskaitant tinklo „Euranet +“ ir „Euronews“ 
biudžetus multimedijos veiksmų biudžeto 
eilutėje; pabrėžia, kad šie subjektai 
padeda kurti bendrą Europos viešąją 
erdvę;

Or. en

Pakeitimas 17
Niklas Nienaß

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primygtinai ragina išlaikyti ir 
užtikrinti Komisijos 2020 m. biudžeto 
projektą, skirtą multimedijos veiksmams, 
įskaitant tinklo „Euranet +“ biudžetą 
multimedijos veiksmų biudžeto eilutėje;

7. primygtinai ragina biudžetą 
multimedijos veiksmams, iš šio biudžeto 
daugiau lėšų skiriant kitoms platformoms 
ir komunikacijos rinkoms, pavyzdžiui, 
tinklui „Euranet +“; itin skubiai reikia 
užtikrinti, kad multimedijos veiksmams 
skirta biudžeto eilutė būtų skaidri, aiškiai 
išdėstant skirtingus projektus, gaunančius 
paramą skirtomis lėšomis; naują biudžeto 
eilučių rinkinį reikėtų pasiūlyti 
atsižvelgiant į šiuos veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 18
Petra Kammerevert

Nuomonės projektas
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8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad 
Finansiniame reglamente nebeliko 
nuorodų į tai, kad kanalas „Euronews“ 
siektų bendro Sąjungos intereso; todėl 
ragina Komisiją nutraukti 
bendradarbiavimą su kanalu „Euronews“.

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose pabrėžiama, kad 85 proc. 
kanalo „Euronews“ šiuo metu priklauso 
privatiems investuotojams ir tik 15 proc. – 
Sąjungos ir ne Sąjungos transliuotojams 
ir vietos valdžios institucijoms, kad 
Sąjungos finansinei paramai kanalui 
„Euronews“ trūksta skaidrumo ir 
atskaitomybės, kad stebėjimo ir vertinimo 
mechanizmai yra nepakankamai tvirti ir 
kad kanalo „Euronews“ negali pasiekti 
dauguma arba visi Sąjungos piliečiai; yra 
ypač sunerimęs dėl to, kad, 2018 m. 
peržiūrėjus Finansinį reglamentą, iš kurio 
buvo išbraukta nuoroda į sąvoką 
„įstaigos, siekiančios bendro Sąjungos 
intereso tikslo“, dotacijos kanalui 
„Euronews“ teikiamos pagal Finansinio 
reglamento 195 straipsnio c ir f punktus 
(de facto monopolija ir specialioji 
techninė kompetencija), o ne pagal 
Finansinio reglamento 180 straipsnį 
(veiksmai, kuriais ketinama remti 
Sąjungos politikos tikslą, ir organas, kuris 
yra Sąjungos politikos dalis, arba ją 
remia), tai reiškia, kad kanalas 
„Euronews“ jau visiškai nebesiekia bendro 
Sąjungos intereso; atsižvelgdamas į visus 
šiuos faktus, primygtinai ragina Komisiją 
dabartinės DFP pabaigoje liautis 
bendradarbiauti su kanalu „Euronews“; be 
to, mano, kad nereikėtų skirti papildomų 
lėšų kanalui „Euronews“, be to, kas jau 
įtraukta į 2020 m. biudžeto projektą, pagal 
multimedijos veiksmų biudžeto eilutę;

Or. en

Pakeitimas 19
Theodoros Zagorakis, Eva Kaili

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad 
Finansiniame reglamente nebeliko 
nuorodų į tai, kad kanalas „Euronews“ 
siektų bendro Sąjungos intereso; todėl 
ragina Komisiją nutraukti 
bendradarbiavimą su kanalu „Euronews“.

8. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadas „Kaip Komisija stebi ES paramą 
„Euronews“; pažymi, kad finansavimas 
kanalui „Euronews“, remiantis 
Finansiniu reglamentu, grįstas parama 
Sąjungos politikai informacijos srityje ir 
jo de facto monopolijai, nagrinėjant 
europinį pobūdį turinčius Sąjungos 
klausimus ir gilią specializaciją šioje 
srityje; pažymi, kad taip dar yra ir kad visi 
nepriklausomi pranešimai visuomet 
aiškiai parodo, kad kanalas „Euronews“ 
teikia paslaugą, kurią galima vertinti kaip 
piniginės vertės išraišką, todėl kanalas 
„Euronews“ vis dar turėtų gauti paramą 
iš Komisijos, visų pirma esant tokioms 
aplinkybėms, kai labiau nei bet kada 
reikia nešališkos informacijos apie 
Sąjungą;  vis dėlto, ragina Komisiją 
atsakyti į visas susirūpinimą keliančias 
Audito Rūmų pateiktas pastabas apie 
kanalui „Euronews“ suteiktų lėšų 
panaudojimą stebėjimą;

Or. en

Pakeitimas 20
Niyazi Kizilyürek

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad 
Finansiniame reglamente nebeliko nuorodų 
į tai, kad kanalas „Euronews“ siektų 
bendro Sąjungos intereso; todėl ragina 
Komisiją nutraukti bendradarbiavimą su 
kanalu „Euronews“.

8. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadas apie kanalą „Euronews“; su 
susirūpinimu pažymi, kad Finansiniame 
reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso; mano, kad visi 
dabartiniai žiniasklaidos subjektai, 
įtraukti į multimedijos veiksmų biudžeto 
eilutę, yra labai svarbūs kasdieniam ES 
piliečių gyvenimui, nes skatina 
daugiakalbystę ir bendrą europinę viešąją 
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erdvę; todėl primygtinai ragina Komisiją ir 
kanalą „Euronews“ atsakyti į 
susirūpinimą keliančias Audito Rūmų 
pateiktas pastabas apie kanalui 
„Euronews“ suteiktų lėšų panaudojimą 
stebėjimą; primygtinai ragina Europos 
Parlamentą surengti viešąjį klausymą 
šiais klausimais, į jį pakviečiant visus 
susijusius subjektus.

Or. en

Pakeitimas 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad Finansiniame 
reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso; todėl ragina Komisiją 
nutraukti bendradarbiavimą su kanalu 
„Euronews“.

8. yra susirūpinęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad Finansiniame 
reglamente nebeliko nuorodos į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso; todėl prašo Komisijos 
atlikti visapusišką kanalui „Euronews“ 
skirtos multimedijos veiksmų biudžeto 
eilutės peržiūrą 2020 m., kaip to prašyta 
CULT komiteto nuomonėje apie 2019 m. 
biudžetą, ir pasiūlyti sprendimą šioje 
situacijoje, vadovaujantis teisės aktais.

Or. en

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

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad Finansiniame 

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad Finansiniame 



AM\1188309LT.docx 15/18 PE641.115v01-00

LT

reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso; todėl ragina Komisiją 
nutraukti bendradarbiavimą su kanalu 
„Euronews“.

reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso;

Or. en

Pakeitimas 23
Niklas Nienaß

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad Finansiniame 
reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso; todėl ragina Komisiją 
nutraukti bendradarbiavimą su kanalu 
„Euronews“.

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad Finansiniame 
reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso; todėl ragina Komisiją iš 
naujo įvertinti savo požiūrį į 
bendradarbiavimą su kanalu „Euronews“.

Or. en

Pakeitimas 24
Dace Melbārde

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad Finansiniame 
reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso; todėl ragina Komisiją 
nutraukti bendradarbiavimą su kanalu 
„Euronews“.

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito 
Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo 
išvadų, kuriose teigiama, kad Finansiniame 
reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad 
kanalas „Euronews“ siektų bendro 
Sąjungos intereso; todėl ragina Komisiją iš 
naujo įvertinti savo bendradarbiavimą su 
kanalu „Euronews“.

Or. en
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Pakeitimas 25
Petra Kammerevert

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. atkreipia dėmesį į bandomųjų 
projektų ir parengiamųjų veiksmų 
teikiamas galimybes; mano, kad Komisija, 
atlikdama išankstinį bandomųjų projektų 
ir parengiamųjų veiksmų vertinimą, 
palieka labai mažai laiko nuomonę 
teikiantiems Europos Parlamento 
komitetams, kad šie galėtų reaguoti į 
vertinimus ir pastabas; taip pat 
apgailestauja, kad kai kuriais atvejais 
Komisijos pateikti vertinimai ir pastabos 
nėra visiškai objektyvūs ir atrodo, kad 
jiems įtakos turėjo instituciniai arba 
asmeniniai prioritetai; primena, jog žemas 
vertinimo balas negali būti grindžiamas 
tuo, kad bandomojo projekto ar 
parengiamųjų veiksmų nepavyko 
įgyvendinti Komisijoje; todėl ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę peržiūrėti 
procedūrą dėl išankstinio vertinimo, 
siekiant suteikti komitetams pakankamai 
laiko reaguoti į Komisijos išankstinio 
vertinimo rezultatus; be to, ragina 
Komisiją pateikti pastabas apie komitetų 
bandomųjų projektų ir parengiamųjų 
veiksmų įgyvendinimą, dėmesį atskirai 
skiriant sėkmingiems ir nesėkmingiems 
projektams;

Or. en

Pakeitimas 26
Niklas Nienaß

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pripažįsta, kad Europos 
visuomenei reikia stiprios ir 
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nepriklausomos žurnalistikos, kuri teiktų 
žinias, informaciją ir dokumentus iš 
europinės perspektyvos ir taip padėtų 
kurti Europos tapatybę; pripažįsta didelę 
techninę pažangą ir didelius vartotojų 
įpročių pokyčius žiniasklaidos ir 
transliavimo srityje, todėl primygtinai 
ragina Komisiją apsvarstyti alternatyvius 
būdus, kaip stiprinti žiniasklaidą, kuri 
Europos žiūrovams teiktų nepriklausomą 
ir visapusišką informaciją apie Europą.

Or. en

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

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Komisiją skaidriau ir 
atidžiau stebėti kanalui „Euronews“ 
teikiamas dotacijas, sykiu reguliariai 
tikrinant šio žiniasklaidos subjekto 
žurnalistinės produkcijos 
nepriklausomumą; taip pat ragina 
Komisiją apsvarstyti kitus būdus, kaip 
stiprinti žiniasklaidą, kuri Europos 
žiūrovams teiktų nepriklausomą ir 
visapusišką informaciją apie Europą.

Or. en

Pakeitimas 28
Niklas Nienaß

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primygtinai ragina Komisiją imtis 
reikalingų veiksmų, siekiant užtikrinti 
tinkamą skaidrų vidaus kanalui 
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„Euronews“ skiriamų lėšų panaudojimo 
stebėjimą, ir užtikrinti jo žurnalistinės 
produkcijos nepriklausomumą, taip pat 
bendrą lanksčią multimedijos veiksmų 
sistemą, pripažįstant, kad itin svarbu 
paslaugų teikimo sutartį tarp Komisijos ir 
kanalo „Euronews“ grįsti tokio stebėjimo 
rezultatais;  primygtinai ragina Komisiją 
įvertinti, ar kanalas „Euronews“ yra 
pagrįstas sprendimas būsimoms ES 
informacijos transliacijoms, atsižvelgiant į 
8a dalyje nurodytus tikslus.

Or. en


