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Amendement 1
Dace Melbārde
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1.
herinnert eraan dat het Erasmus+programma een strategische investering is
in de jonge generatie van Europa, sociale
cohesie en de ontwikkeling van een
Europees gevoel van verbondenheid; wijst
er nogmaals op dat een aanzienlijke
verhoging van de begroting voor het
Erasmus+-programma van cruciaal belang
is en ten zeerste door de burgers wordt
gewenst, zoals blijkt uit de omvang van de
ontvangen aanvragen, die de beschikbare
financiering ruimschoots overtreft; dringt
daarom aan op een adequate verhoging van
de financiering van de ontwerpbegroting
2020 voor alle begrotingslijnen in het
kader van Erasmus+; herhaalt de steun van
het Parlement voor een verdriedubbeling
van de begroting voor het Erasmus+programma in het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging;

1.
herinnert eraan dat het Erasmus+programma een strategische investering is
die, vooral ten behoeve van de jonge
generatie van Europa, onderwijs- en
opleidingskansen in heel Europa steunt
en bijdraagt aan meer sociale cohesie en
de ontwikkeling van een Europees gevoel
van verbondenheid; wijst er nogmaals op
dat een aanzienlijke verhoging van de
begroting voor het Erasmus+-programma
van cruciaal belang is om beter in te spelen
op de vraag naar het programma, zoals
blijkt uit de omvang van de ontvangen
aanvragen, die de beschikbare financiering
ruimschoots overtreft; dringt daarom aan
op een adequate verhoging van de
financiering van de ontwerpbegroting 2020
voor alle begrotingslijnen in het kader van
Erasmus+; herhaalt de steun van het
Parlement voor een verdriedubbeling van
de begroting voor het Erasmus+programma in het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging; wijst erop dat Erasmus+ een
van de bekendste programma’s van de
Unie is, en dat terwijl zijn begroting
relatief klein is en minder dan 2 % van
het huidige MFK bedraagt; wijst er dan
ook op dat een verdriedubbeling van de
begroting geen afbreuk zou doen aan de
prioriteiten voor het volgende MFK en
ook verenigbaar is met de doelstelling van
de Raad om de uitgaven te matigen;
Or. en

Amendement 2
Niklas Nienaß
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1.
herinnert eraan dat het Erasmus+programma een strategische investering is
in de jonge generatie van Europa, sociale
cohesie en de ontwikkeling van een
Europees gevoel van verbondenheid; wijst
er nogmaals op dat een aanzienlijke
verhoging van de begroting voor het
Erasmus+-programma van cruciaal belang
is en ten zeerste door de burgers wordt
gewenst, zoals blijkt uit de omvang van de
ontvangen aanvragen, die de beschikbare
financiering ruimschoots overtreft; dringt
daarom aan op een adequate verhoging van
de financiering van de ontwerpbegroting
2020 voor alle begrotingslijnen in het
kader van Erasmus+; herhaalt de steun van
het Parlement voor een verdriedubbeling
van de begroting voor het Erasmus+programma in het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging;

1.
herinnert eraan dat het Erasmus+programma een strategische investering is
in de jonge generatie van Europa, sociale
cohesie en de ontwikkeling van een
Europees gevoel van verbondenheid, en zo
een investering in de toekomst van de
Unie vormt; wijst er nogmaals op dat een
aanzienlijke verhoging van de begroting
voor het Erasmus+-programma van
cruciaal belang is en ten zeerste door de
burgers wordt gewenst, zoals blijkt uit de
omvang van de ontvangen aanvragen, die
de beschikbare financiering ruimschoots
overtreft; dringt daarom aan op een
adequate verhoging van de financiering
van de ontwerpbegroting 2020 voor alle
begrotingslijnen in het kader van
Erasmus+; herhaalt de steun van het
Parlement voor een verdriedubbeling van
de begroting voor het Erasmus+programma in het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging;
Or. en

Amendement 3
Domènec Ruiz Devesa
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1.
herinnert eraan dat het Erasmus+programma een strategische investering is
in de jonge generatie van Europa, sociale
cohesie en de ontwikkeling van een
Europees gevoel van verbondenheid; wijst
er nogmaals op dat een aanzienlijke
verhoging van de begroting voor het
Erasmus+-programma van cruciaal belang
is en ten zeerste door de burgers wordt

1.
herinnert eraan dat het Erasmus+programma een strategische investering is
in de jonge generatie van Europa, sociale
cohesie en de ontwikkeling van een
Europees gevoel van verbondenheid; wijst
er nogmaals op dat een aanzienlijke
verhoging van de begroting voor het
Erasmus+-programma van cruciaal belang
is en ten zeerste door de burgers wordt
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gewenst, zoals blijkt uit de omvang van de
ontvangen aanvragen, die de beschikbare
financiering ruimschoots overtreft; dringt
daarom aan op een adequate verhoging van
de financiering van de ontwerpbegroting
2020 voor alle begrotingslijnen in het
kader van Erasmus+; herhaalt de steun van
het Parlement voor een verdriedubbeling
van de begroting voor het Erasmus+programma in het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging;

gewenst, zoals blijkt uit de omvang van de
ontvangen aanvragen, die de beschikbare
financiering ruimschoots overtreft; dringt
daarom aan op een adequate verhoging van
de financiering van de
ontwerpbegroting 2020 voor alle
begrotingslijnen in het kader van
Erasmus+; herhaalt de steun van het
Parlement voor een verdriedubbeling van
de begroting en het aantal begunstigden
van het Erasmus+-programma in het
volgende meerjarig financieel kader
(MFK) en zijn voornemen om zich hard te
maken voor deze verhoging;
Or. en

Amendement 4
Dace Melbārde
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
betreurt de door de Raad
voorgestelde bezuinigingen op het
programma Creatief Europa, die de rol
ervan ondermijnen bij de ondersteuning
van de culturele en de creatieve sector van
de Unie en bij de bevordering van een
Europees gevoel van verbondenheid,
sociale cohesie, banen en groei; dringt erop
aan dat de financieringsniveaus aansluiten
bij de ambities van het programma en
herinnert eraan dat er sprake is van
chronische onderfinanciering; verzoekt
bijgevolg om niet op de begrotingslijnen
voor het programma Creatief Europa te
bezuinigen, maar deze juist te herstellen en
te versterken teneinde de inspanningen ter
versterking van de creatieve en de culturele
sector te stimuleren; herhaalt de steun van
het Parlement voor een verdubbeling van
de begroting voor het programma Creatief
Europa in het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging; verzoekt de Commissie het

2.
betreurt de door de Raad
voorgestelde bezuinigingen op het
programma Creatief Europa, die de
doelstelling ervan, namelijk de
ondersteuning van de culturele en de
creatieve sector en de audiovisuele
productie van de Unie en de bevordering
van een Europees gevoel van
verbondenheid, sociale cohesie, banen en
groei, verder zullen ondermijnen; dringt
erop aan dat de financieringsniveaus
aansluiten bij de ambities van het
programma en herinnert eraan dat de
begroting van het programma tot dusver
zeer klein en onvoldoende is; verzoekt
bijgevolg om niet op de begrotingslijnen
voor het programma Creatief Europa te
bezuinigen, maar deze juist te herstellen en
te versterken teneinde de inspanningen ter
versterking van de creatieve en de culturele
sector te stimuleren; herhaalt de steun van
het Parlement voor een verdubbeling van
de begroting voor het programma Creatief
Europa in het volgende meerjarig
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meertalige aanbod van Europese
hoogwaardige culturele tv-programma’s in
Europa via het programma Creatief Europa
te blijven steunen;

financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging; verzoekt de Commissie het
meertalige aanbod van Europese
hoogwaardige culturele tv-programma’s in
Europa via het programma Creatief Europa
te blijven steunen;
Or. en

Amendement 5
Niklas Nienaß
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
betreurt de door de Raad
voorgestelde bezuinigingen op het
programma Creatief Europa, die de rol
ervan ondermijnen bij de ondersteuning
van de culturele en de creatieve sector van
de Unie en bij de bevordering van een
Europees gevoel van verbondenheid,
sociale cohesie, banen en groei; dringt erop
aan dat de financieringsniveaus aansluiten
bij de ambities van het programma en
herinnert eraan dat er sprake is van
chronische onderfinanciering; verzoekt
bijgevolg om niet op de begrotingslijnen
voor het programma Creatief Europa te
bezuinigen, maar deze juist te herstellen en
te versterken teneinde de inspanningen ter
versterking van de creatieve en de culturele
sector te stimuleren; herhaalt de steun van
het Parlement voor een verdubbeling van
de begroting voor het programma Creatief
Europa in het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging; verzoekt de Commissie het
meertalige aanbod van Europese
hoogwaardige culturele tv-programma’s in
Europa via het programma Creatief Europa
te blijven steunen;

2.
hekelt de door de Raad
voorgestelde bezuinigingen op het
programma Creatief Europa, die de rol
ervan ondermijnen bij de ondersteuning
van de culturele en de creatieve sector van
de Unie en bij de bevordering van een
Europees gevoel van verbondenheid,
sociale cohesie, banen en groei; dringt erop
aan dat de financieringsniveaus aansluiten
bij de ambities van het programma en
herinnert eraan dat er sprake is van
chronische onderfinanciering; verzoekt
bijgevolg om niet op de begrotingslijnen
voor het programma Creatief Europa te
bezuinigen, maar deze juist te herstellen en
te versterken teneinde de inspanningen ter
versterking van de creatieve en de culturele
sector te stimuleren; herhaalt de steun van
het Parlement voor een verdubbeling van
de begroting voor het programma Creatief
Europa in het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) en zijn voornemen
om zich hard te maken voor deze
verhoging; verzoekt de Commissie het
meertalige aanbod van Europese
hoogwaardige culturele tv-programma’s in
Europa via het programma Creatief Europa
te blijven steunen;
Or. en
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Amendement 6
Domènec Ruiz Devesa
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
erkent dat het interinstitutioneel
akkoord over de financiering van het
Europees Solidariteitskorps in acht is
genomen en dat er voldoende middelen
zijn uitgetrokken voor de werking van het
programma;

3.
erkent dat het interinstitutioneel
akkoord over de financiering van het
Europees Solidariteitskorps in acht is
genomen en dat er voldoende middelen
zijn uitgetrokken voor de werking van het
programma; Is van mening dat het
Europees Solidariteitskorps in het
volgende meerjarig financieel kader
aanzienlijk meer financiering moet
krijgen, onder meer om het te promoten;
Or. en

Amendement 7
Michaela Šojdrová
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
erkent dat het interinstitutioneel
akkoord over de financiering van het
Europees Solidariteitskorps in acht is
genomen en dat er voldoende middelen
zijn uitgetrokken voor de werking van het
programma;

3.
erkent dat het interinstitutioneel
akkoord over de financiering van het
Europees Solidariteitskorps in acht is
genomen en dat er voldoende middelen
zijn uitgetrokken voor de werking van het
programma; stelt vast dat het onderdeel
vrijwilligerswerk van het programma veel
belangstelling heeft gewekt bij deelnemers
en organisaties;
Or. en

Amendement 8
Niklas Nienaß
Ontwerpadvies
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Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
erkent dat het interinstitutioneel
akkoord over de financiering van het
Europees Solidariteitskorps in acht is
genomen en dat er voldoende middelen
zijn uitgetrokken voor de werking van het
programma;

3.
erkent dat het interinstitutioneel
akkoord over de financiering van het
Europees Solidariteitskorps in acht is
genomen en dat er voldoende, maar niet
echt adequate middelen zijn uitgetrokken
voor de werking van het programma;
Or. en

Amendement 9
Domènec Ruiz Devesa
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4.
benadrukt de waardevolle bijdrage
van het programma Europa voor de burger
om de burgers een beter inzicht te geven in
de Unie en een gevoel van burgerschap te
stimuleren; betreurt daarom de door de
Raad voorgestelde bezuinigingen; verzoekt
de desbetreffende begrotingslijnen te
herstellen en te versterken om
maatschappelijke betrokkenheid en
democratische participatie te bevorderen;
benadrukt dat het volgende programma
Europa voor de burger in het volgende
MFK voor de periode 2021-2027 adequate
financiering nodig heeft, zij het in het
kader van het programma Burgers,
gelijkheid, rechten en waarden;

4.
benadrukt de waardevolle bijdrage
van het programma Europa voor de burger
om de burgers een beter inzicht te geven in
de Unie en een gevoel van burgerschap te
stimuleren; betreurt daarom de door de
Raad voorgestelde bezuinigingen; verzoekt
de desbetreffende begrotingslijnen te
herstellen en te versterken om
maatschappelijke betrokkenheid en
democratische participatie te bevorderen;
benadrukt dat het volgende programma
Europa voor de burger in het volgende
MFK voor de periode 2021-2027 adequate
financiering nodig heeft, zij het in het
kader van het programma Burgers,
gelijkheid, rechten en waarden; is van
mening dat Europese en mondiale
burgerschapseducatie verder moet worden
bevorderd teneinde de nodige informatie
te verstrekken om het institutionele kader
van de Unie te begrijpen en om als actief
burger aan de slag te gaan met
wereldwijde uitdagingen en de huidige
internationale sociaal-politieke
veranderingen;
Or. en
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Amendement 10
Domènec Ruiz Devesa
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5.
verzoekt de Commissie gebruik te
maken van de aandacht die is ontstaan door
het Europees Jaar van het cultureel erfgoed
2018 (EYCH) om een coherente
langetermijnstrategie te ontwikkelen voor
de bevordering en bescherming van het
cultureel erfgoed in Europa en daarvoor in
2020 en daarna de benodigde middelen toe
te wijzen; verzoekt in dit verband om via
de relevante MFK-programma’s specifieke
middelen ter beschikking te stellen;

5.
verzoekt de Commissie gebruik te
maken van de aandacht die is ontstaan door
het Europees Jaar van het cultureel erfgoed
2018 (EYCH) om een coherente
langetermijnstrategie te ontwikkelen voor
de bevordering en bescherming van het
cultureel erfgoed in Europa en daarvoor in
2020 en daarna de benodigde middelen toe
te wijzen; verzoekt in dit verband om via
de relevante MFK-programma’s specifieke
middelen ter beschikking te stellen,
waaronder onderzoek naar en publicaties
over het cultureel erfgoed, de
herinneringen en de geschiedenis die de
Europeanen delen;
Or. en

Amendement 11
Niklas Nienaß
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5.
verzoekt de Commissie gebruik te
maken van de aandacht die is ontstaan door
het Europees Jaar van het cultureel erfgoed
2018 (EYCH) om een coherente
langetermijnstrategie te ontwikkelen voor
de bevordering en bescherming van het
cultureel erfgoed in Europa en daarvoor in
2020 en daarna de benodigde middelen toe
te wijzen; verzoekt in dit verband om via
de relevante MFK-programma’s specifieke
middelen ter beschikking te stellen;

5.
verzoekt de Commissie gebruik te
maken van de aandacht die is ontstaan door
het Europees Jaar van het cultureel erfgoed
2018 (EYCH) om een coherente en
duurzame langetermijnstrategie te
ontwikkelen voor de bevordering en
bescherming van het cultureel erfgoed in
Europa en daarvoor in 2020 en daarna de
benodigde middelen toe te wijzen; verzoekt
in dit verband om via de relevante MFKprogramma’s specifieke middelen ter
beschikking te stellen;
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Or. en

Amendement 12
Iuliu Winkler
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
6 quater.
verzoekt de Commissie ook
aandacht te besteden aan de overzeese
gebieden van de lidstaten, waar meer dan
5 miljoen EU-burgers wonen, aangezien
de sportcomponent van het Erasmus+programma een succes is geweest en
bijdraagt aan de cohesie en ontwikkeling
van een gemeenschappelijke Europese
samenleving;
Or. en

Amendement 13
Iuliu Winkler
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
6 quinquies. vraagt in dit verband om
een realistische verhoging van de
begrotingslijnen in het kader van het
MFK 2021-2027 voor reisafstanden in het
sporthoofdstuk, ook voor internationale
vergaderingen in het kader van het
Erasmus+- sportprogramma en afstanden
van meer dan 3 000 km;
Or. en

Amendement 14
Iuliu Winkler
Ontwerpadvies
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Paragraaf 6 sexies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
6 sexies.
Is daarom van mening dat
meer inspanningen moeten worden
geleverd om de reisvergoedingen voor
afstanden van meer dan 3 000 km aan te
passen, overeenkomstig de begroting van
kernactie 1 van het Erasmus+programma;
Or. en

Amendement 15
Petra Kammerevert
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7.
dringt erop aan dat de
ontwerpbegroting 2020 van de Commissie
voor multimedia-acties gehandhaafd en
zeker gesteld wordt, met inbegrip van de
begroting van het Euranet+-netwerk in het
kader van de begrotingslijn voor
multimedia-acties;

7.
verzoekt de Commissie haar
externe communicatie en haar contacten
met de burgers te verbeteren om
nepnieuws en slechte communicatie over
de Unie aan te pakken; dringt er daarom
bij de Commissie op aan de
ontwerpbegroting 2020 voor multimediaacties zeker te stellen en te verhogen;
vraagt in dit verband om extra
vastleggingskredieten ten belope van
1 036 600 EUR (een verhoging met 5 %)
voor dat begrotingsonderdeel om de
cruciale werkzaamheden van Euranet Plus
tijdens de rest van het MFK veilig te
stellen;
Or. en

Amendement 16
Niyazi Kizilyürek
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies

Amendement

7.
dringt erop aan dat de
ontwerpbegroting 2020 van de Commissie
voor multimedia-acties gehandhaafd en
zeker gesteld wordt, met inbegrip van de
begroting van het Euranet+-netwerk in het
kader van de begrotingslijn voor
multimedia-acties;

7.
dringt erop aan dat de
ontwerpbegroting 2020 van de Commissie
voor multimedia-acties gehandhaafd en
zeker gesteld wordt, met inbegrip van de
begrotingen van het Euranet+-netwerk en
Euronews in het kader van de
begrotingslijn voor multimedia-acties;
onderstreept dat deze instellingen een
gemeenschappelijke Europese publieke
ruimte helpen ontwikkelen;
Or. en

Amendement 17
Niklas Nienaß
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7.
dringt erop aan dat de
ontwerpbegroting 2020 van de Commissie
voor multimedia-acties gehandhaafd en
zeker gesteld wordt, met inbegrip van de
begroting van het Euranet+-netwerk in het
kader van de begrotingslijn voor
multimedia-acties;

7.
dringt erop aan dat de begroting
voor multimedia-acties wordt verhoogd en
dat deze verhoging gaat naar andere
platforms en communicatiekanalen, zoals
het Euranet+-netwerk; vindt dat deze
begrotingslijn voor multimedia-acties
dringend transparant moet worden
gemaakt door duidelijk vast te stellen
welke projecten van de uitgetrokken
middelen kunnen profiteren; aansluitend
bij de acties moet een nieuwe reeks
begrotingslijnen worden voorgesteld;
Or. en

Amendement 18
Petra Kammerevert
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies
8.

is gealarmeerd over de conclusies
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is gealarmeerd over de conclusies
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van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
Commissie op aan een einde te maken aan
haar samenwerking met Euronews.

van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin wordt
benadrukt dat Euronews nu voor 85 %
eigendom is van particuliere investeerders
en slechts voor 15 % van omroepen en
lokale overheden binnen en buiten de
Unie, dat bij de financiële ondersteuning
van Euronews door de Unie onvoldoende
transparantie aan de dag wordt gelegd en
onvoldoende verantwoording wordt
afgelegd, dat de mechanismen voor
monitoring en evaluatie onvoldoende
degelijk zijn en dat Euronews niet voor de
meeste of alle burgers in de Europese
Unie toegankelijk is; is met name bezorgd
over de bevinding dat er, na de herziening
in 2018 van het Financieel Reglement,
waarbij de verwijzing naar het begrip
“organisaties die een algemeen belang
van de Unie nastreven” is geschrapt,
subsidies aan Euronews worden
toegekend op grond van de punten c) en f)
van artikel 195 van het Financieel
Reglement (feitelijke
monopoliepositie/specifieke technische
bekwaamheid) en niet op grond van
artikel 180 van het Financieel Reglement
(acties die beogen bij te dragen tot de
verwezenlijking van een
beleidsdoelstelling van de Unie/organen
die een in het kader en ter ondersteuning
van het beleid van de Unie passende
doelstelling nastreven), wat betekent dat
Euronews niet langer een algemeen belang
van de Unie nastreeft; dringt er, gezien
bovenstaande overwegingen, bij de
Commissie op aan haar samenwerking
met Euronews aan het einde van het
huidige MFK te beëindigen; is voorts van
mening dat er in het kader van de
begrotingslijn voor multimedia-acties
geen extra middelen aan Euronews
mogen worden toegewezen bovenop
hetgeen in de begroting 2020 is
uitgetrokken.
Or. en

Amendement 19
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Theodoros Zagorakis, Eva Kaili
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
Commissie op aan een einde te maken
aan haar samenwerking met Euronews.

8.
neemt kennis van de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer van “Hoe de Commissie de
EU-steun aan Euronews monitort”; merkt
op dat de financiering van Euronews
overeenkomstig het Financieel Reglement
is gebaseerd op zowel zijn ondersteuning
van het informatiebeleid van de Unie als
op zijn feitelijke monopoliepositie bij de
verslaggeving over EU-aangelegenheden
op televisie vanuit Europees perspectief en
zijn sterke specialisatie op dit gebied;
merkt op dat dit nog steeds het geval is en
dat uit alle onafhankelijke verslagen altijd
duidelijk is gebleken dat Euronews waar
voor zijn geld biedt, en dat Euronews dus
financiering van de Commissie moet
blijven ontvangen, zeker in een context
waarin objectieve informatie over de Unie
meer dan ooit nodig is; verzoekt de
Commissie evenwel een antwoord te geven
op alle punten van zorg van de
Rekenkamer over haar monitoring van de
aan Euronews toegewezen middelen.
Or. en

Amendement 20
Niyazi Kizilyürek
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
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8.
neemt kennis van de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews; stelt met
bezorgdheid vast dat er in het Financieel
Reglement niet langer melding wordt
gemaakt van het feit dat Euronews een
algemeen belang van de Unie nastreeft; is
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Commissie op aan een einde te maken
aan haar samenwerking met Euronews.

van mening dat alle media die momenteel
onder de begrotingslijn voor multimediaactiviteiten vallen, van groot belang zijn
voor het dagelijks leven van de Europese
burgers doordat ze meertaligheid
bevorderen en een gemeenschappelijke
Europese publieke ruimte tot stand helpen
brengen; verzoekt de Commissie en
Euronews daarom een antwoord te geven
op de punten van zorg van de
Rekenkamer over de monitoring van de
aan Euronews toegewezen middelen door
de Commissie; vraagt het Europees
Parlement een openbare hoorzitting over
de kwestie te organiseren waarop alle
betrokken partijen worden uitgenodigd.
Or. en

Amendement 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
Commissie op aan een einde te maken
aan haar samenwerking met Euronews.

8.
is bezorgd over de conclusies van
de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; verzoekt de Commissie
daarom in 2020 een volledige herziening
van de begrotingslijn voor multimediaactiviteiten voor Euronews uit te voeren,
zoals gevraagd in het advies van de
Commissie CULT over de begroting 2019,
en overeenkomstig het rechtskader een
oplossing voor de situatie voor te stellen.
Or. en

Amendement 22
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta,
Eva Kaili
AM\1188309NL.docx
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
Commissie op aan een einde te maken
aan haar samenwerking met Euronews.

8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft;

Or. en

Amendement 23
Niklas Nienaß
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
Commissie op aan een einde te maken aan
haar samenwerking met Euronews.

8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
Commissie op aan haar benadering van de
samenwerking met Euronews te
herbeoordelen.
Or. en

Amendement 24
Dace Melbārde
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies
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Amendement
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8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
Commissie op aan een einde te maken aan
haar samenwerking met Euronews.

8.
is gealarmeerd over de conclusies
van de snelle evaluatie van de Europese
Rekenkamer over Euronews, waarin staat
dat er in het Financieel Reglement niet
langer melding wordt gemaakt van het feit
dat Euronews een algemeen belang van de
Unie nastreeft; dringt er daarom bij de
Commissie op aan haar samenwerking met
Euronews te herbeoordelen.
Or. en

Amendement 25
Petra Kammerevert
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. wijst op het potentieel van
proefprojecten en voorbereidende acties
(PPPA's); betreurt dat de voorafgaande
beoordeling van PPPA's door de
Commissie de adviserende commissies
van het Europees Parlement zeer weinig
tijd laat om aandacht te besteden aan de
beoordelingen en opmerkingen; betreurt
bovendien dat de beoordelingen en
opmerkingen van de Commissie in
sommige gevallen niet geheel objectief
zijn en beïnvloed lijken te zijn door
institutionele of persoonlijke voorkeuren;
herinnert eraan dat het niet goedkeuren
van een PPPA binnen de Commissie nooit
een reden kan zijn voor een lage
beoordelingsgraad; verzoekt de
Commissie daarom te overwegen de
procedure voor de voorafgaande
beoordeling te herzien teneinde de EPcommissies voldoende tijd te geven om de
resultaten van de voorafgaande
beoordelingen door de Commissie te
onderzoeken; verzoekt de Commissie
voorts feedback te geven over de
uitvoering van de PPPA’s van de EPcommissies, met de nadruk op succesvolle
en niet-succesvolle projecten;
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Or. en

Amendement 26
Niklas Nienaß
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. erkent dat de Europese
samenleving sterke en onafhankelijke
journalistiek nodig heeft die nieuws,
informatie en documentatie vanuit een
Europees perspectief verstrekt en zo een
Europese identiteit tot stand helpt
brengen; is zich bewust van de enorme
technische ontwikkelingen en de grote
veranderingen in de gewoonten van de
consumenten op het gebied van media en
omroepen, en vraagt de Commissie
daarom alternatieve manieren te
overwegen om media te ondersteunen die
de Europese kijkers onafhankelijke en
volledige Europese informatie
verstrekken.
Or. en

Amendement 27
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta,
Eva Kaili
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. verzoekt de Commissie de
middelen die zij aan Euronews toewijst,
op een meer transparante en zorgvuldige
wijze te controleren, en ook de
onafhankelijkheid van de journalistieke
productie van dit mediakanaal regelmatig
te controleren; moedigt de Commissie aan
om ook andere manieren te overwegen om
media te ondersteunen die de Europese
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kijkers onafhankelijke en volledige
Europese informatie verstrekken.
Or. en

Amendement 28
Niklas Nienaß
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 ter. vraagt de Commissie werk te
maken van een degelijke en transparante
interne monitoring van de wijze waarop
financiering aan Euronews wordt
verstrekt, toe te zien op de
onafhankelijkheid van zijn journalistieke
productie en te zorgen voor een werkbaar
kader voor multimedia-acties in het
algemeen, en erkent dat het van cruciaal
belang is dat het dienstencontract tussen
de Commissie en Euronews wordt
gebaseerd op de resultaten van een deze
monitoring; vraagt de Commissie na te
gaan of Euronews met het oog op de in
paragraaf 8 bis genoemde doelstellingen
een zinvolle oplossing is voor de toekomst
van de Europese informatie-uitzendingen.
Or. en
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