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Grozījums Nr. 1
Dace Melbārde

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka programma “Erasmus 
+” ir stratēģisks ieguldījums Eiropas 
jaunajā paaudzē, sociālajā kohēzijā un 
Eiropas piederības sajūtas veidošanā; 
atkārtoti apstiprina, ka svarīgi ir būtiski 
palielināt programmas “Erasmus +” 
budžetu, jo to sagaida iedzīvotāji — par to 
liecina saņemto pieteikumu skaits, kas 
ievērojami pārsniedz pieejamo 
finansējumu; tādēļ aicina pienācīgi 
palielināt 2020. gada budžeta projektā 
finansējumu visās programmai “Erasmus 
+” paredzētajās budžeta pozīcijās; atkārtoti 
pauž Parlamenta atbalstu programmas 
“Erasmus +” budžeta trīskāršošanai 
nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
satvarā un savu nodomu uzstāt uz šo 
palielinājumu;

1. atgādina, ka programma 
“Erasmus+” ir stratēģisks ieguldījums, kas 
ir galvenokārt paredzēts Eiropas jaunajai 
paaudzei un atbalsta izglītības un 
apmācības iespējas visā Eiropā, palīdz 
palielināt sociālo kohēziju un veidot 
Eiropas piederības sajūtu;  atkārtoti 
apstiprina, ka ārkārtīgi svarīgi ir būtiski 
palielināt programmas “Erasmus+” 
budžetu, lai labāk pielāgotu to 
pieprasījumam, par kura apmēru liecina 
saņemto pieteikumu skaits, kas ievērojami 
pārsniedz pieejamo finansējumu; tādēļ 
aicina pienācīgi palielināt 2020. gada 
budžeta projektā finansējumu visās 
programmai “Erasmus+” paredzētajās 
budžeta pozīcijās; atkārtoti pauž 
Parlamenta atbalstu programmas 
“Erasmus+” budžeta trīskāršošanai 
nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
satvarā un savu nodomu uzstāt uz šo 
palielinājumu; uzsver, ka programma 
"Erasmus+" ir viena no vislabāk 
pazīstamajām Savienības programmām, 
bet tās budžets ir relatīvi mazs — mazāk 
nekā 2 % no pašreizējās DFS; tādēļ 
norāda, ka budžeta trīskāršošana 
nekavētu nākamajai DFS noteikto 
prioritāšu īstenošanu un turklāt atbilst 
Padomes izdevumu samazināšanas 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Niklas Nienaß

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka programma “Erasmus 
+” ir stratēģisks ieguldījums Eiropas 
jaunajā paaudzē, sociālajā kohēzijā un 
Eiropas piederības sajūtas veidošanā; 
atkārtoti apstiprina, ka svarīgi ir būtiski 
palielināt programmas “Erasmus +” 
budžetu, jo to sagaida iedzīvotāji — par to 
liecina saņemto pieteikumu skaits, kas 
ievērojami pārsniedz pieejamo 
finansējumu; tādēļ aicina pienācīgi 
palielināt 2020. gada budžeta projektā 
finansējumu visās programmai “Erasmus 
+” paredzētajās budžeta pozīcijās; atkārtoti 
pauž Parlamenta atbalstu programmas 
“Erasmus +” budžeta trīskāršošanai 
nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
satvarā un savu nodomu uzstāt uz šo 
palielinājumu;

1. atgādina, ka programma 
“Erasmus+” ir stratēģisks ieguldījums 
Eiropas jaunajā paaudzē, sociālajā kohēzijā 
un Eiropas piederības sajūtas veidošanā un 
tādēļ ir ieguldījums Savienības nākotnē; 
atkārtoti apstiprina, ka svarīgi ir būtiski 
palielināt programmas “Erasmus+” 
budžetu, jo to sagaida iedzīvotāji — par to 
liecina saņemto pieteikumu skaits, kas 
ievērojami pārsniedz pieejamo 
finansējumu; tādēļ aicina pienācīgi 
palielināt 2020. gada budžeta projektā 
finansējumu visās programmai “Erasmus+” 
paredzētajās budžeta pozīcijās; atkārtoti 
pauž Parlamenta atbalstu programmas 
“Erasmus+” budžeta trīskāršošanai 
nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
satvarā un savu nodomu uzstāt uz šo 
palielinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Domènec Ruiz Devesa

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka programma “Erasmus 
+” ir stratēģisks ieguldījums Eiropas 
jaunajā paaudzē, sociālajā kohēzijā un 
Eiropas piederības sajūtas veidošanā; 
atkārtoti apstiprina, ka svarīgi ir būtiski 
palielināt programmas “Erasmus +” 
budžetu, jo to sagaida iedzīvotāji — par to 
liecina saņemto pieteikumu skaits, kas 
ievērojami pārsniedz pieejamo 
finansējumu; tādēļ aicina pienācīgi 
palielināt 2020. gada budžeta projektā 
finansējumu visās programmai “Erasmus 
+” paredzētajās budžeta pozīcijās; atkārtoti 
pauž Parlamenta atbalstu programmas 
“Erasmus +” budžeta trīskāršošanai 
nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
satvarā un savu nodomu uzstāt uz šo 

1. atgādina, ka programma “Erasmus 
+” ir stratēģisks ieguldījums Eiropas 
jaunajā paaudzē, sociālajā kohēzijā un 
Eiropas piederības sajūtas veidošanā; 
atkārtoti apstiprina, ka svarīgi ir būtiski 
palielināt programmas “Erasmus +” 
budžetu, jo to sagaida iedzīvotāji — par to 
liecina saņemto pieteikumu skaits, kas 
ievērojami pārsniedz pieejamo 
finansējumu; tādēļ aicina pienācīgi 
palielināt 2020. gada budžeta projektā 
finansējumu visās programmai “Erasmus 
+” paredzētajās budžeta pozīcijās; atkārtoti 
pauž Parlamenta atbalstu programmas 
“Erasmus +” budžeta un labuma guvēju 
skaita trīskāršošanai nākamās daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) satvarā un savu 
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palielinājumu; nodomu uzstāt uz šo palielinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Dace Melbārde

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par Padomes 
ierosinātajiem programmas “Radošā 
Eiropa” samazinājumiem, kas negatīvi 
ietekmē tās nozīmi Savienības kultūras un 
radošo industriju atbalstīšanā un tādējādi 
Eiropas piederības izjūtas, sociālās 
kohēzijas, nodarbinātības un izaugsmes 
sekmēšanā; uzstāj, ka finansējuma 
līmeņiem būtu jāatbilst programmas 
mērķiem, un atgādina, ka programma 
pastāvīgi nesaņem pietiekamu 
finansējumu; tādēļ tā vietā, lai samazinātu, 
prasa atjaunot un pastiprināt budžeta 
pozīcijas, kurās paredzēti līdzekļi 
programmai “Radošā Eiropa”, lai veicinātu 
centienus kultūras un radošo industriju 
nostiprināšanā; atkārtoti pauž Parlamenta 
atbalstu programmas “Radošā Eiropa” 
budžeta dubultošanai nākamās DFS satvarā 
un savu nodomu uzstāt uz šo 
palielinājumu; aicina Komisiju turpināt 
atbalstīt kvalitatīvu Eiropas kultūras TV 
programmu daudzvalodu piedāvājumu visā 
Eiropā, izmantojot programmu “Radošā 
Eiropa”;

2. pauž nožēlu par Padomes 
ierosinātajiem programmas “Radošā 
Eiropa” finansējuma samazinājumiem, kas 
negatīvi ietekmēs iespējas sasniegt tās 
mērķi Savienības kultūras un radošo 
industriju un audiovizuālo darbu 
atbalstīšanā un tādējādi Eiropas piederības 
izjūtas, sociālās kohēzijas, nodarbinātības 
un izaugsmes sekmēšanā; uzstāj, ka 
finansējuma līmeņiem būtu jāatbilst 
programmas mērķiem, un atgādina, ka 
programmas budžets ir bijis ārkārtīgi 
mazs un nepietiekams; tādēļ tā vietā, lai 
samazinātu, prasa atjaunot un pastiprināt 
budžeta pozīcijas, kurās paredzēti līdzekļi 
programmai “Radošā Eiropa”, lai veicinātu 
centienus kultūras un radošo industriju 
nostiprināšanā; atkārtoti pauž Parlamenta 
atbalstu programmas “Radošā Eiropa” 
budžeta dubultošanai nākamās DFS satvarā 
un savu nodomu uzstāt uz šo 
palielinājumu; aicina Komisiju turpināt 
atbalstīt kvalitatīvu Eiropas kultūras TV 
programmu daudzvalodu piedāvājumu visā 
Eiropā, izmantojot programmu “Radošā 
Eiropa”;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Niklas Nienaß

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par Padomes 
ierosinātajiem programmas “Radošā 
Eiropa” samazinājumiem, kas negatīvi 
ietekmē tās nozīmi Savienības kultūras un 
radošo industriju atbalstīšanā un tādējādi 
Eiropas piederības izjūtas, sociālās 
kohēzijas, nodarbinātības un izaugsmes 
sekmēšanā; uzstāj, ka finansējuma 
līmeņiem būtu jāatbilst programmas 
mērķiem, un atgādina, ka programma 
pastāvīgi nesaņem pietiekamu 
finansējumu; tādēļ tā vietā, lai samazinātu, 
prasa atjaunot un pastiprināt budžeta 
pozīcijas, kurās paredzēti līdzekļi 
programmai “Radošā Eiropa”, lai veicinātu 
centienus kultūras un radošo industriju 
nostiprināšanā; atkārtoti pauž Parlamenta 
atbalstu programmas “Radošā Eiropa” 
budžeta dubultošanai nākamās DFS satvarā 
un savu nodomu uzstāt uz šo 
palielinājumu; aicina Komisiju turpināt 
atbalstīt kvalitatīvu Eiropas kultūras TV 
programmu daudzvalodu piedāvājumu visā 
Eiropā, izmantojot programmu “Radošā 
Eiropa”;

2. pauž nosodījumu par Padomes 
ierosinātajiem programmas “Radošā 
Eiropa” samazinājumiem, kas negatīvi 
ietekmē tās nozīmi Savienības kultūras un 
radošo industriju atbalstīšanā un tādējādi 
Eiropas piederības izjūtas, sociālās 
kohēzijas, nodarbinātības un izaugsmes 
sekmēšanā; uzstāj, ka finansējuma 
līmeņiem būtu jāatbilst programmas 
mērķiem, un atgādina, ka programma 
pastāvīgi nesaņem pietiekamu 
finansējumu; tādēļ tā vietā, lai samazinātu, 
prasa atjaunot un pastiprināt budžeta 
pozīcijas, kurās paredzēti līdzekļi 
programmai “Radošā Eiropa”, lai veicinātu 
centienus kultūras un radošo industriju 
nostiprināšanā; atkārtoti pauž Parlamenta 
atbalstu programmas “Radošā Eiropa” 
budžeta dubultošanai nākamās DFS satvarā 
un savu nodomu uzstāt uz šo 
palielinājumu; aicina Komisiju turpināt 
atbalstīt kvalitatīvu Eiropas kultūras TV 
programmu daudzvalodu piedāvājumu visā 
Eiropā, izmantojot programmu “Radošā 
Eiropa”;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Domènec Ruiz Devesa

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka ir ievērots Iestāžu 
nolīgums par Eiropas Solidaritātes korpusa 
finansēšanu un ir piešķirts atbilstīgs 
budžets programmas darbībai;

3. atzīst, ka ir ievērots Iestāžu 
nolīgums par Eiropas Solidaritātes korpusa 
finansēšanu un ir piešķirts atbilstīgs 
budžets programmas darbībai; uzskata, ka 
Eiropas Solidaritātes korpusam nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā būtu jāpiešķir 
ievērojami lielāks finansējums, tostarp tā 
popularizēšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Michaela Šojdrová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka ir ievērots Iestāžu 
nolīgums par Eiropas Solidaritātes korpusa 
finansēšanu un ir piešķirts atbilstīgs 
budžets programmas darbībai;

3. atzīst, ka ir ievērots Iestāžu 
nolīgums par Eiropas Solidaritātes korpusa 
finansēšanu un ir piešķirts atbilstīgs 
budžets programmas darbībai; norāda, ka 
programmas brīvprātīgā darba sadaļa ir 
izraisījusi lielu dalībnieku un 
organizāciju interesi;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Niklas Nienaß

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka ir ievērots Iestāžu 
nolīgums par Eiropas Solidaritātes korpusa 
finansēšanu un ir piešķirts atbilstīgs 
budžets programmas darbībai;

3. atzīst, ka ir ievērots Iestāžu 
nolīgums par Eiropas Solidaritātes korpusa 
finansēšanu un ir piešķirts pietiekams, bet 
joprojām ne īsti atbilstīgs budžets 
programmas darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Domènec Ruiz Devesa

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver programmas “Eiropa 
pilsoņiem” nozīmi pilsoņu izpratnes par ES 
uzlabošanā un pilsoniskuma apziņas 

4. uzsver programmas “Eiropa 
pilsoņiem” nozīmi pilsoņu izpratnes par ES 
uzlabošanā un pilsoniskuma apziņas 
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veicināšanā; tādēļ pauž nožēlu par 
Padomes ierosinātajiem budžeta 
samazinājumiem; prasa atjaunot un 
palielināt attiecīgās budžeta pozīcijas, lai 
veicinātu pilsoņu iesaisti un demokrātisko 
līdzdalību; uzsver, ka nākamajā DFS 
laikposmam no 2021. gada līdz 2027. 
gadam nākamajai programmai “Eiropa 
pilsoņiem” ir nepieciešams pienācīgs 
finansējums, lai gan tas būtu jāiekļauj 
Pilsoņu, vienlīdzības, tiesību un vērtību 
programmas satvarā;

veicināšanā; tādēļ pauž nožēlu par 
Padomes ierosinātajiem budžeta 
samazinājumiem; prasa atjaunot un 
palielināt attiecīgās budžeta pozīcijas, lai 
veicinātu pilsoņu iesaisti un demokrātisko 
līdzdalību; uzsver, ka nākamajā DFS 
laikposmam no 2021. gada līdz 
2027. gadam nākamajai programmai 
“Eiropa pilsoņiem” ir nepieciešams 
pienācīgs finansējums, lai gan tas būtu 
jāiekļauj Pilsoņu, vienlīdzības, tiesību un 
vērtību programmas satvarā; uzskata, ka 
Eiropas un pasaules līmenī būtu vēl 
vairāk jāstiprina pilsoniskā audzināšana, 
lai sniegtu informāciju, kas ir 
nepieciešama Savienības iestāžu struktūru 
izpratnei, un veidotu aktīvus pilsoņus, kas 
spētu iesaistīties pasaules mēroga 
jautājumu risināšanā un stāties pretī 
pašreizējām starptautiskajām sociāli 
politiskajām pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Domènec Ruiz Devesa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju izmantot 
uzmanību, ko piesaistīja Eiropas Kultūras 
mantojuma gads (EYCH) (2018. gads), lai 
izstrādātu saskaņotu ilgtermiņa stratēģiju 
kultūras mantojuma popularizēšanai un 
aizsardzībai Eiropā un šim nolūkam 2020. 
gadā un pēc tā piešķirt nepieciešamos 
līdzekļus; šajā sakarībā prasa, izmantojot 
attiecīgās DFS programmas, darīt pieejamu 
īpašu finansējumu;

5. aicina Komisiju izmantot 
uzmanību, ko piesaistīja Eiropas Kultūras 
mantojuma gads (EYCH) (2018. gads), lai 
izstrādātu saskaņotu ilgtermiņa stratēģiju 
kultūras mantojuma popularizēšanai un 
aizsardzībai Eiropā un šim nolūkam 
2020. gadā un pēc tā piešķirt 
nepieciešamos līdzekļus; šajā sakarībā 
prasa, izmantojot attiecīgās DFS 
programmas, darīt pieejamu īpašu 
finansējumu, tostarp pētījumiem un 
publikācijām par kopīgo Eiropas kultūras 
mantojumu, atceri un vēsturi;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Niklas Nienaß

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju izmantot 
uzmanību, ko piesaistīja Eiropas Kultūras 
mantojuma gads (EYCH) (2018. gads), lai 
izstrādātu saskaņotu ilgtermiņa stratēģiju 
kultūras mantojuma popularizēšanai un 
aizsardzībai Eiropā un šim nolūkam 2020. 
gadā un pēc tā piešķirt nepieciešamos 
līdzekļus; šajā sakarībā prasa, izmantojot 
attiecīgās DFS programmas, darīt pieejamu 
īpašu finansējumu;

5. aicina Komisiju izmantot 
uzmanību, ko piesaistīja Eiropas Kultūras 
mantojuma gads (EYCH) (2018. gads), lai 
izstrādātu saskaņotu un ilgtspējīgu 
ilgtermiņa stratēģiju kultūras mantojuma 
popularizēšanai un aizsardzībai Eiropā un 
šim nolūkam 2020. gadā un pēc tā piešķirt 
nepieciešamos līdzekļus; šajā sakarībā 
prasa, izmantojot attiecīgās DFS 
programmas, darīt pieejamu īpašu 
finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju arī pievērst 
uzmanību dalībvalstu aizjūras teritorijām, 
kurās dzīvo vairāk nekā 5 miljoni 
Savienības pilsoņu, ņemot vērā to, ka 
programmas "Erasmus+" sporta sadaļa ir 
guvusi milzīgus panākumus un sekmējusi 
kopīgas Eiropas sabiedrības kohēziju un 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.d šajā sakarībā prasa nodrošināt 
reālistisku līdzekļu apmēra palielinājumu 
2021.-2027. gada DFS iekļautajām 
budžeta pozīcijām, kas paredzētas 
attāluma intervāliem sporta sadaļā, 
tostarp transnacionālām sanāksmēm 
programmas "Erasmus+" sporta 
apakšprogrammas satvarā, iekļaujot arī 
attālumus, kas lielāki par 3000 km;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e tādēļ uzskata, ka ir svarīgi 
palielināt centienus, lai pielāgotu ceļa 
izmaksas attāluma intervāliem, kas 
pārsniedz 3000 km, ievērojot budžetu, kas 
paredzēts programmas "Erasmus+" 
1. pamatdarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Petra Kammerevert

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina saglabāt un nodrošināt 
Komisijas 2020. gada budžeta projektu 
multivides darbībām, tostarp Euranet + 
tīkla budžetam tajā budžeta pozīcijā, kas 
paredzēta rīcībai saistībā ar multividi;

7. aicina Komisiju uzlabot ārējās 
saziņas darbības un saiknes ar 
iedzīvotājiem, lai cīnītos pret viltus ziņām 
un nepatiesas informācijas izplatīšanu 
par Savienību; tādēļ mudina Komisiju 
nodrošināt un palielināt 2020. gada 
budžeta projektā paredzētos līdzekļus 
multivides darbībām; šajā sakarībā prasa 
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piešķirt šajā budžeta pozīcijā papildu 
saistību apropriācijas 1 036 600 EUR 
apmērā (par 5 % vairāk), lai nodrošinātu, 
ka atlikušajā DFS laikā Euranet+ var 
veikt savu svarīgo darbu; 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Niyazi Kizilyürek

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina saglabāt un nodrošināt 
Komisijas 2020. gada budžeta projektu 
multivides darbībām, tostarp Euranet + 
tīkla budžetam tajā budžeta pozīcijā, kas 
paredzēta rīcībai saistībā ar multividi;

7. mudina saglabāt un nodrošināt 
Komisijas 2020. gada budžeta projektu 
multivides darbībām, tostarp Euranet Plus 
tīkla un Euronews budžetam tajā budžeta 
pozīcijā, kas paredzēta rīcībai saistībā ar 
multividi; uzsver, ka šādas struktūras 
palīdz veidot kopīgu Eiropas publisko 
telpu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Niklas Nienaß

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina saglabāt un nodrošināt 
Komisijas 2020. gada budžeta projektu 
multivides darbībām, tostarp Euranet + 
tīkla budžetam tajā budžeta pozīcijā, kas 
paredzēta rīcībai saistībā ar multividi;

7. mudina palielināt budžetu 
multivides darbībām, un šo līdzekļu 
palielinājumu novirzīt citām platformām 
un saziņas kanāliem, piemēram, Euranet+ 
tīklam; ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt šīs 
multivides darbībām paredzētās budžeta 
pozīcijas pārredzamību, skaidri norādot 
dažādos projektus, kas saņem novirzīto 
finansējumu; būtu jāierosina izveidot 
jaunu budžeta pozīciju kopumu atbilstīgi 
veicamajām darbībām;
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Petra Kammerevert

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž satraukumu par secinājumiem, 
kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas 
ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews darbojas 
Savienības vispārējās interesēs; tādēļ 
mudina Komisiju pārtraukt sadarbību ar 
Euronews.

8. pauž satraukumu par secinājumiem, 
kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas 
ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
ir uzsvērts, ka 85 % Euronews pieder 
privātiem investoriem un tikai 15 % — 
Savienības un trešo valstu 
raidorganizācijām un vietējās pašvaldības 
iestādēm, ka Euronews paredzētā 
Savienības finansiālā atbalsta sniegšanā 
trūkst pārredzamības un 
pārskatatbildības, ka uzraudzības un 
novērtēšanas mehānismi nav pietiekami 
stabili un ka Euronews nav pieejams 
lielākajai daļai Savienības iedzīvotāju vai 
pat nevienam no viņiem;  pauž īpašas 
bažas par konstatējumu, ka pēc Finanšu 
regulas pārskatīšanas 2018. gadā, kad no 
tās tika svītrota atsauce uz struktūrām, 
kuras īsteno mērķi, kam ir vispārēja 
Savienības nozīme, dotācijas Euronews 
tiek piešķirtas saskaņā ar Finanšu regulas 
195. panta c) un f) punktu (de facto 
monopols/ specifiska tehniskā 
kompetence), nevis saskaņā ar Finanšu 
regulas 180. pantu (pasākums, kas 
paredzēts, lai palīdzētu sasniegt 
Savienības politikas mērķi / tādas 
struktūras darbība, kuras mērķis ietilpst 
Savienības politikā un atbalsta to), 
tādējādi netieši norādot, ka Euronews 
vairs neīsteno mērķi, kam ir vispārēja 
Savienības nozīme; ņemot vērā 
iepriekšējos apsvērumus, mudina 
Komisiju pašreizējās DFS beigās pārtraukt 
sadarbību ar Euronews; turklāt uzskata, ka 
multivides darbībām paredzētajā budžeta 
pozīcijā Euronews nebūtu jāpiešķir 
līdzekļi papildus tiem, kas jau ir iekļauti 
2020. gada budžeta projektā; 
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Grozījums Nr. 19
Theodoros Zagorakis, Eva Kaili

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž satraukumu par 
secinājumiem, kas izklāstīti Eiropas 
Revīzijas palātas ātrajā stāvokļa apskatā 
par Euronews, kurā norādīts, ka Finanšu 
regulā vairs nav atsauces uz to, ka 
Euronews darbojas Savienības vispārējās 
interesēs; tādēļ mudina Komisiju 
pārtraukt sadarbību ar Euronews.

8. ņem vērā secinājumus, kas 
izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas ātrajā 
stāvokļa apskatā "Kā Komisija uzrauga 
ES atbalstu Euronews kanālam"; atzīmē, 
ka saskaņā ar Finanšu regulu 
finansējuma piešķiršana Euronews ir 
balstīta gan uz kanāla atbalstu Savienības 
politikai informācijas jomā, gan uz de 
facto monopolu televīzijas ziņu apraides 
jomā, informējot par Savienības 
jautājumiem no Eiropas perspektīvas un 
spēcīgi specializējoties šajā jomā;  norāda, 
ka, tā kā tas joprojām atbilst patiesībai un 
visi neatkarīgie ziņojumi ir vienmēr 
skaidri apliecinājuši, ka Euronews sniedz 
cenai atbilstīgu pakalpojumu, Komisijai 
būtu jāturpina piešķirt finansējumu 
Euronews, jo īpaši situācijā, kad vairāk 
nekā jebkad ir vajadzīga objektīva 
informācija par Savienību;  tomēr aicina 
Komisiju atbildēt uz visiem jautājumiem, 
ko Revīzijas palāta uzdevusi, veicot 
Euronews piešķirtā finansējuma kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Niyazi Kizilyürek

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž satraukumu par 
secinājumiem, kas izklāstīti Eiropas 
Revīzijas palātas ātrajā stāvokļa apskatā 

8. ņem vērā secinājumus, kas 
izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas ātrajā 
stāvokļa apskatā par Euronews; ar bažām 
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par Euronews, kurā norādīts, ka Finanšu 
regulā vairs nav atsauces uz to, ka 
Euronews darbojas Savienības vispārējās 
interesēs; tādēļ mudina Komisiju 
pārtraukt sadarbību ar Euronews.

konstatē, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews īsteno mērķi, 
kam ir vispārēja Savienības nozīme; 
uzskata, ka visiem pašreizējiem 
plašsaziņas līdzekļiem, kas ietverti 
multivides darbībai paredzētajā budžeta 
pozīcijā, ir būtiska nozīme Eiropas 
iedzīvotāju ikdienas dzīvē, jo tie sekmē 
daudzvalodību un kopīgas Eiropas 
publiskās telpas veidošanu;  tādēļ mudina 
Komisiju un Euronews atbildēt uz 
jautājumiem, ko Revīzijas palāta 
uzdevusi, veicot Euronews piešķirtā 
finansējuma kontroli; mudina Eiropas 
Parlamentu organizēt atklātu 
uzklausīšanu par šo jautājumu, uzaicinot 
tajā piedalīties visas attiecīgās 
ieinteresētās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž satraukumu par 
secinājumiem, kas izklāstīti Eiropas 
Revīzijas palātas ātrajā stāvokļa apskatā 
par Euronews, kurā norādīts, ka Finanšu 
regulā vairs nav atsauces uz to, ka 
Euronews darbojas Savienības vispārējās 
interesēs; tādēļ mudina Komisiju 
pārtraukt sadarbību ar Euronews.

8. pauž bažas par secinājumiem, kas 
izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas ātrajā 
stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews īsteno mērķi, 
kam ir vispārēja Savienības nozīme; tādēļ 
prasa Komisijai pilnībā pārskatīt 
multivides darbībai paredzēto budžeta 
pozīciju attiecībā uz Euronews 
finansējumu 2020. gadā, kā to savā 
atzinumā par 2019. gada budžetu 
prasījusi CULT komiteja, un nākt klajā ar 
tiesiskajam regulējumam atbilstīgu 
priekšlikumu situācijas atrisināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 22
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Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž satraukumu par secinājumiem, 
kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas 
ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews darbojas 
Savienības vispārējās interesēs; tādēļ 
mudina Komisiju pārtraukt sadarbību ar 
Euronews.

8. pauž satraukumu par secinājumiem, 
kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas 
ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews īsteno mērķi, 
kam ir vispārēja Savienības nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Niklas Nienaß

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž satraukumu par secinājumiem, 
kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas 
ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews darbojas 
Savienības vispārējās interesēs; tādēļ 
mudina Komisiju pārtraukt sadarbību ar 
Euronews.

8. pauž satraukumu par secinājumiem, 
kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas 
ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews īsteno mērķi, 
kam ir vispārēja Savienības nozīme; tādēļ 
mudina Komisiju atkārtoti izvērtēt savu 
pieeju sadarbībai ar Euronews.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Dace Melbārde

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž satraukumu par secinājumiem, 8. pauž satraukumu par secinājumiem, 
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kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas 
ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews darbojas 
Savienības vispārējās interesēs; tādēļ 
mudina Komisiju pārtraukt sadarbību ar 
Euronews.

kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas 
ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā 
norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav 
atsauces uz to, ka Euronews īsteno mērķi, 
kam ir vispārēja Savienības nozīme; tādēļ 
mudina Komisiju atkārtoti izvērtēt 
sadarbību ar Euronews.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Petra Kammerevert

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a norāda uz izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību potenciālu; 
uzskata, ka atzinumus sniedzošajām 
Eiropas Parlamenta komitejām ir ļoti maz 
laika, lai izskatītu novērtējumus un 
piezīmes Komisijas veiktajos 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas 
darbību sākotnējos izvērtējumos; turklāt 
pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos 
Komisijas sniegtie novērtējumi un 
piezīmes nav pilnībā objektīvi un tos 
šķietami ir ietekmējušas institucionālas 
vai personīgas vēlmes; atgādina, ka 
nespēja īstenot izmēģinājuma projektu vai 
sagatavošanas darbību Komisijā nekad 
nevar būt par iemeslu zemam 
novērtējumam; tādēļ aicina Komisiju 
apsvērt iespēju pārskatīt sākotnējo 
izvērtējumu procedūru, lai atvēlētu 
komitejām pietiekamu laiku izskatīt 
Komisijas sākotnējo izvērtējumu 
rezultātus; turklāt aicina Komisiju sniegt 
atgriezenisku informāciju par komitejas 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas 
darbību īstenošanu, koncentrējoties uz 
veiksmīgiem un neveiksmīgiem 
projektiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Niklas Nienaß

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzīst, ka Eiropas sabiedrībai ir 
vajadzīga spēcīga un neatkarīga 
žurnālistika, kas nodrošina ziņas, 
informāciju un dokumentāciju no Eiropas 
skatupunkta un tādējādi palīdz veidot 
Eiropas identitāti; atzīst, ka plašsaziņas 
līdzekļu un apraides jomā ir notikusi 
milzīga tehniskā attīstība, kā arī ir 
ievērojami mainījušies patērētāju 
ieradumi, un tādēļ mudina Komisiju 
izvērtēt alternatīvas iespējas, kā stiprināt 
plašsaziņas līdzekļus, kuri nodrošina 
Eiropas skatītājiem neatkarīgu un 
vispusīgu informāciju par Eiropu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju pārredzamāk un 
rūpīgāk uzraudzīt finansējumu, ko tā 
piešķir Euronews, vienlaikus regulāri 
pārbaudot šī plašsaziņu līdzekļa 
piedāvātās žurnālistikas neatkarību; 
turklāt mudina Komisiju izvērtēt citus 
veidus, kā stiprināt plašsaziņas līdzekļus, 
kuri nodrošina Eiropas skatītājiem 
neatkarīgu un vispusīgu informāciju par 
Eiropu.

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Niklas Nienaß

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b mudina Komisiju veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai panāktu 
pienācīgu un pārredzamu iekšējo 
uzraudzību attiecībā uz to, kā finansējums 
tiek piešķirts Euronews, un nodrošināt tā 
žurnālistisko neatkarību, kā arī 
funkcionējošu satvaru multivides 
darbībām kopumā, atzīstot, ka ir svarīgi 
noslēgt pakalpojumu sniegšanas līgumu 
starp Komisiju un Euronews, 
pamatojoties uz šādas uzraudzības 
rezultātiem; mudina Komisiju izvērtēt, vai 
Euronews ir saprātīgs risinājums 
turpmākai Eiropas informācijas apraidei, 
lai sasniegtu 8.a punktā norādītos 
mērķus. 

Or. en


