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Poprawka 1
Dace Melbārde

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że program Erasmus+ 
stanowi strategiczną inwestycją w młode 
pokolenie Europy oraz w jej spójność 
społeczną i w budowanie poczucia 
przynależności do Europy; potwierdza, że 
znaczny wzrost budżetu programu 
Erasmus+ ma decydujące znaczenie i jest 
bardzo oczekiwany przez obywateli, o 
czym świadczy liczba otrzymanych 
wniosków, znacznie przewyższająca 
dostępne środki finansowe; w związku z 
tym wzywa do odpowiedniego zwiększenia 
finansowania w projekcie budżetu na 2020 
r. we wszystkich pozycjach budżetowych 
programu Erasmus+; przypomina, że 
Parlament popiera potrojenie budżetu 
programu Erasmus+ w następnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) i 
zamierza bronić tego zwiększenia 
środków;

1. przypomina, że program Erasmus+ 
stanowi strategiczną inwestycją, dzięki 
której wspiera się edukację i możliwości w 
zakresie szkolenia w całej Europie, 
głównie z myślą o młodym pokoleniu 
Europejczyków, i która przyczynia się do 
większej spójności społecznej i do 
budowania poczucia przynależności do 
Europy; potwierdza, że znaczny wzrost 
budżetu programu Erasmus+ jest niezwykle 
ważny, aby jeszcze lepiej dostosować ten 
program do skali zainteresowania nim, o 
czym świadczy liczba otrzymanych 
wniosków, znacznie przewyższająca 
dostępne środki finansowe; w związku z 
tym wzywa do odpowiedniego zwiększenia 
finansowania w projekcie budżetu na 
2020 r. we wszystkich pozycjach 
budżetowych programu Erasmus+; 
przypomina, że Parlament popiera 
potrojenie budżetu programu Erasmus+ w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) i zamierza bronić tego 
zwiększenia środków; podkreśla, że 
Erasmus+ jest jednym z najbardziej 
znanych programów Unii, choć 
przeznaczane nań środki są stosunkowo 
niskie i stanowią mniej niż 2% obecnych 
wieloletnich ram finansowych; zauważa 
wobec tego, że potrojenie budżetu nie 
zagroziłoby priorytetom określonym w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych ani nie byłoby sprzeczne z 
celami Rady w zakresie umiarkowanego 
wydatkowania środków;

Or. en

Poprawka 2
Niklas Nienaß
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że program Erasmus+ 
stanowi strategiczną inwestycją w młode 
pokolenie Europy oraz w jej spójność 
społeczną i w budowanie poczucia 
przynależności do Europy; potwierdza, że 
znaczny wzrost budżetu programu 
Erasmus+ ma decydujące znaczenie i jest 
bardzo oczekiwany przez obywateli, o 
czym świadczy liczba otrzymanych 
wniosków, znacznie przewyższająca 
dostępne środki finansowe; w związku z 
tym wzywa do odpowiedniego zwiększenia 
finansowania w projekcie budżetu na 2020 
r. we wszystkich pozycjach budżetowych 
programu Erasmus+; przypomina, że 
Parlament popiera potrojenie budżetu 
programu Erasmus+ w następnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) i 
zamierza bronić tego zwiększenia 
środków;

1. przypomina, że program Erasmus+ 
stanowi strategiczną inwestycją w młode 
pokolenie Europejczyków oraz w jej 
spójność społeczną i w budowanie 
poczucia przynależności do Europy, a 
zatem jest to inwestycja w przyszłość Unii; 
potwierdza, że znaczny wzrost budżetu 
programu Erasmus+ ma decydujące 
znaczenie i jest bardzo oczekiwany przez 
obywateli, o czym świadczy liczba 
otrzymanych wniosków, znacznie 
przewyższająca dostępne środki finansowe; 
w związku z tym wzywa do 
odpowiedniego zwiększenia finansowania 
w projekcie budżetu na 2020 r. we 
wszystkich pozycjach budżetowych 
programu Erasmus+; przypomina, że 
Parlament popiera potrojenie budżetu 
programu Erasmus+ w następnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) i 
zamierza bronić tego zwiększenia 
środków;

Or. en

Poprawka 3
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że program Erasmus+ 
stanowi strategiczną inwestycją w młode 
pokolenie Europy oraz w jej spójność 
społeczną i w budowanie poczucia 
przynależności do Europy; potwierdza, że 
znaczny wzrost budżetu programu 
Erasmus+ ma decydujące znaczenie i jest 
bardzo oczekiwany przez obywateli, o 
czym świadczy liczba otrzymanych 
wniosków, znacznie przewyższająca 

1. przypomina, że program Erasmus+ 
stanowi strategiczną inwestycją w młode 
pokolenie Europy oraz w jej spójność 
społeczną i w budowanie poczucia 
przynależności do Europy; potwierdza, że 
znaczny wzrost budżetu programu 
Erasmus+ ma decydujące znaczenie i jest 
bardzo oczekiwany przez obywateli, o 
czym świadczy liczba otrzymanych 
wniosków, znacznie przewyższająca 
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dostępne środki finansowe; w związku z 
tym wzywa do odpowiedniego zwiększenia 
finansowania w projekcie budżetu na 2020 
r. we wszystkich pozycjach budżetowych 
programu Erasmus+; przypomina, że 
Parlament popiera potrojenie budżetu 
programu Erasmus+ w następnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) i 
zamierza bronić tego zwiększenia 
środków;

dostępne środki finansowe; w związku z 
tym wzywa do odpowiedniego zwiększenia 
finansowania w projekcie budżetu na 
2020 r. we wszystkich pozycjach 
budżetowych programu Erasmus+; 
przypomina, że Parlament popiera 
potrojenie budżetu i liczby beneficjentów 
programu Erasmus+ w następnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) i 
zamierza bronić tego zwiększenia 
środków;

Or. en

Poprawka 4
Dace Melbārde

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu cięć 
zaproponowanych przez Radę w programie 
„Kreatywna Europa”, ponieważ osłabiają 
one jego rolę we wspieraniu sektora 
kultury i sektora kreatywnego w Unii, a 
tym samym we wzmacnianiu poczucia 
przynależności do Europy oraz w 
sprzyjaniu spójności społecznej, 
zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu; 
podkreśla, że poziomy finansowania 
powinny odpowiadać ambicjom programu, 
i przypomina, że jest on stale 
niedofinansowany; w związku z tym 
sprzeciwia się cięciom oraz zwraca się o 
przywrócenie i wzmocnienie pozycji 
budżetowych dotyczących programu 
„Kreatywna Europa” w celu zwiększenia 
wysiłków na rzecz wzmocnienia sektora 
kreatywnego i sektora kultury; 
przypomina, że Parlament popiera 
podwojenie budżetu programu „Kreatywna 
Europa” w następnych WRF i zamierza 
bronić tego zwiększenia środków; wzywa 
Komisję do dalszego wspierania 
wielojęzycznej oferty europejskich 
kulturalnych programów telewizyjnych 
wysokiej jakości w całej Europie za 

2. wyraża ubolewanie z powodu cięć 
zaproponowanych przez Radę w programie 
„Kreatywna Europa”, ponieważ jeszcze 
bardziej osłabiłyby one jego cel polegający 
na wspieraniu sektora kultury, sektora 
kreatywnego i sektora dzieł 
audiowizualnych w Unii, a tym samym na 
wzmacnianiu poczucia przynależności do 
Europy oraz na sprzyjaniu spójności 
społecznej, zatrudnieniu i wzrostowi 
gospodarczemu; podkreśla, że poziomy 
finansowania powinny odpowiadać 
ambicjom programu, i przypomina, że 
budżet programu jest bardzo niski i 
nieodpowiedni; w związku z tym 
sprzeciwia się cięciom oraz zwraca się o 
przywrócenie i wzmocnienie pozycji 
budżetowych dotyczących programu 
„Kreatywna Europa” w celu zwiększenia 
wysiłków na rzecz wzmocnienia sektora 
kreatywnego i sektora kultury; 
przypomina, że Parlament popiera 
podwojenie budżetu programu „Kreatywna 
Europa” w następnych WRF i zamierza 
bronić tego zwiększenia środków; wzywa 
Komisję do dalszego wspierania 
wielojęzycznej oferty europejskich 
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pośrednictwem programu „Kreatywna 
Europa”;

kulturalnych programów telewizyjnych 
wysokiej jakości w całej Europie za 
pośrednictwem programu „Kreatywna 
Europa”;

Or. en

Poprawka 5
Niklas Nienaß

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża ubolewanie z powodu cięć 
zaproponowanych przez Radę w 
programie „Kreatywna Europa”, ponieważ 
osłabiają one jego rolę we wspieraniu 
sektora kultury i sektora kreatywnego w 
Unii, a tym samym we wzmacnianiu 
poczucia przynależności do Europy oraz w 
sprzyjaniu spójności społecznej, 
zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu; 
podkreśla, że poziomy finansowania 
powinny odpowiadać ambicjom programu, 
i przypomina, że jest on stale 
niedofinansowany; w związku z tym 
sprzeciwia się cięciom oraz zwraca się o 
przywrócenie i wzmocnienie pozycji 
budżetowych dotyczących programu 
„Kreatywna Europa” w celu zwiększenia 
wysiłków na rzecz wzmocnienia sektora 
kreatywnego i sektora kultury; 
przypomina, że Parlament popiera 
podwojenie budżetu programu „Kreatywna 
Europa” w następnych WRF i zamierza 
bronić tego zwiększenia środków; wzywa 
Komisję do dalszego wspierania 
wielojęzycznej oferty europejskich 
kulturalnych programów telewizyjnych 
wysokiej jakości w całej Europie za 
pośrednictwem programu „Kreatywna 
Europa”;

2. potępia cięcia zaproponowane 
przez Radę w programie „Kreatywna 
Europa”, ponieważ osłabiają one jego rolę 
we wspieraniu sektora kultury i sektora 
kreatywnego w Unii, a tym samym we 
wzmacnianiu poczucia przynależności do 
Europy oraz w sprzyjaniu spójności 
społecznej, zatrudnieniu i wzrostowi 
gospodarczemu; podkreśla, że poziomy 
finansowania powinny odpowiadać 
ambicjom programu, i przypomina, że jest 
on stale niedofinansowany; w związku z 
tym sprzeciwia się cięciom oraz zwraca się 
o przywrócenie i wzmocnienie pozycji 
budżetowych dotyczących programu 
„Kreatywna Europa” w celu zwiększenia 
wysiłków na rzecz wzmocnienia sektora 
kreatywnego i sektora kultury; 
przypomina, że Parlament popiera 
podwojenie budżetu programu „Kreatywna 
Europa” w następnych WRF i zamierza 
bronić tego zwiększenia środków; wzywa 
Komisję do dalszego wspierania 
wielojęzycznej oferty europejskich 
kulturalnych programów telewizyjnych 
wysokiej jakości w całej Europie za 
pośrednictwem programu „Kreatywna 
Europa”;

Or. en



AM\1188309PL.docx 7/19 PE641.115v01-00

PL

Poprawka 6
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że uszanowano 
porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie finansowania Europejskiego 
Korpusu Solidarności i przyznano 
odpowiedni budżet na funkcjonowanie 
programu;

3. uznaje, że uszanowano 
porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie finansowania Europejskiego 
Korpusu Solidarności i przyznano 
odpowiedni budżet na funkcjonowanie 
programu; uważa, że Europejski Korpus 
Solidarności powinien otrzymać znacznie 
wyższe środki finansowe w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych, w tym 
również na działania komunikacyjne;

Or. en

Poprawka 7
Michaela Šojdrová

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że uszanowano 
porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie finansowania Europejskiego 
Korpusu Solidarności i przyznano 
odpowiedni budżet na funkcjonowanie 
programu;

3. uznaje, że uszanowano 
porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie finansowania Europejskiego 
Korpusu Solidarności i przyznano 
odpowiedni budżet na funkcjonowanie 
programu; zwraca uwagę, że wolontariat 
jako komponent programu wzbudził 
ogromne zainteresowanie uczestników i 
organizacji;

Or. en

Poprawka 8
Niklas Nienaß

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że uszanowano 
porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie finansowania Europejskiego 
Korpusu Solidarności i przyznano 
odpowiedni budżet na funkcjonowanie 
programu;

3. uznaje, że uszanowano 
porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie finansowania Europejskiego 
Korpusu Solidarności i przyznano 
wystarczający, choć jeszcze nie całkiem 
odpowiedni budżet na funkcjonowanie 
programu;

Or. en

Poprawka 9
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie programu 
„Europa dla Obywateli” dla poprawy 
zrozumienia Unii przez obywateli oraz dla 
propagowania poczucia obywatelstwa; w 
związku z tym ubolewa nad cięciami 
budżetowymi zaproponowanymi przez 
Radę; zwraca się o przywrócenie i 
wzmocnienie powiązanych pozycji 
budżetowych w celu zachęcania do 
zaangażowania obywatelskiego i 
uczestnictwa w życiu demokratycznym; 
podkreśla, że następny program „Europa 
dla Obywateli” wymaga odpowiedniego 
finansowania w następnych WRF 
obejmujących lata 2021–2027, choć 
wpisuje się on w ramy programu 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”;

4. podkreśla znaczenie programu 
„Europa dla Obywateli” dla poprawy 
zrozumienia Unii przez obywateli oraz dla 
propagowania poczucia obywatelstwa; w 
związku z tym ubolewa nad cięciami 
budżetowymi zaproponowanymi przez 
Radę; zwraca się o przywrócenie i 
wzmocnienie powiązanych pozycji 
budżetowych w celu zachęcania do 
zaangażowania obywatelskiego i 
uczestnictwa w życiu demokratycznym; 
podkreśla, że następny program „Europa 
dla Obywateli” wymaga odpowiedniego 
finansowania w następnych WRF 
obejmujących lata 2021–2027, choć 
wpisuje się on w ramy programu 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”; 
uważa, że dalszego wzmocnienia wymaga 
edukacja w zakresie obywatelstwa 
europejskiego i globalnego, aby 
rozpowszechniać wiedzę potrzebną do 
zrozumienia ram instytucjonalnych Unii 
oraz wspierać zaangażowanie aktywnych 
obywateli w rozwiązywanie światowych 
wyzwań i aktualnych problemów 
związanych z międzynarodowymi 
przemianami społeczno-politycznymi;

Or. en
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Poprawka 10
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, aby wykorzystała 
zainteresowanie wywołane Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018, 
aby stworzyć spójną długofalową strategię 
promowania i ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Europie oraz przeznaczyć 
na ten cel niezbędne środki w 2020 r. i w 
kolejnych latach; w związku z tym wzywa 
do udostępnienia specjalnych funduszy w 
ramach odpowiednich programów WRF;

5. wzywa Komisję, aby wykorzystała 
zainteresowanie wywołane Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018, 
aby stworzyć spójną długofalową strategię 
promowania i ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Europie oraz przeznaczyć 
na ten cel niezbędne środki w 2020 r. i w 
kolejnych latach; w związku z tym wzywa 
do udostępnienia specjalnych funduszy w 
ramach odpowiednich programów WRF, w 
tym również badań naukowych i 
publikacji na temat wspólnego 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
pamięci i historii;

Or. en

Poprawka 11
Niklas Nienaß

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, aby wykorzystała 
zainteresowanie wywołane Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018, 
aby stworzyć spójną długofalową strategię 
promowania i ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Europie oraz przeznaczyć 
na ten cel niezbędne środki w 2020 r. i w 
kolejnych latach; w związku z tym wzywa 
do udostępnienia specjalnych funduszy w 
ramach odpowiednich programów WRF;

5. wzywa Komisję, aby wykorzystała 
zainteresowanie wywołane Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018, 
aby stworzyć spójną i zrównoważoną 
długofalową strategię promowania i 
ochrony dziedzictwa kulturowego w 
Europie oraz przeznaczyć na ten cel 
niezbędne środki w 2020 r. i w kolejnych 
latach; w związku z tym wzywa do 
udostępnienia specjalnych funduszy w 
ramach odpowiednich programów WRF;

Or. en
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Poprawka 12
Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. apeluje do Komisji o poświęcenie 
uwagi również terytoriom zamorskim 
państw członkowskich, w których mieszka 
ponad pięć milionów obywateli Unii, 
zważywszy, że sport jako komponent 
programu Erasmus+ okazał się udanym 
elementem przyczyniającym się do 
spójności i rozwoju wspólnego 
społeczeństwa europejskiego;

Or. en

Poprawka 13
Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. w związku z tym apeluje o 
realistyczne podwyższenie środków w 
liniach budżetowych w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021-2027 z 
myślą o przedziałach odległościowych w 
dziale poświęconym sportowi, w tym 
również w odniesieniu do 
transnarodowych spotkań w ramach 
programu sportowego Erasmus+, tak aby 
odległości przekraczające 3000 km nie 
stanowiły przeszkody;

Or. en

Poprawka 14
Iuliu Winkler
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Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. uważa zatem, że ważne jest 
dołożenie większych starań, aby 
dostosować opłaty podróżne z myślą o 
przedziale odległościowym 
przekraczającym 3000 km, zgodnie z 
budżetem na działanie podstawowe nr 1 w 
programie Erasmus+;

Or. en

Poprawka 15
Petra Kammerevert

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o utrzymanie i 
zabezpieczenie projektu budżetu Komisji 
na 2020 r. w odniesieniu do działań 
multimedialnych, w tym budżetu sieci 
Euranet+ w ramach pozycji budżetowej 
dotyczącej działań multimedialnych;

7. apeluje do Komisji o usprawnienie 
zewnętrznych działań komunikacyjnych i 
kontaktów z obywatelami, aby 
przeciwdziałać fałszywym informacjom i 
nieporozumieniom dotyczącym Unii; w 
związku z tym apeluje do Komisji o 
zabezpieczenie i podwyższenie środków w 
projekcie budżetu na 2020 r. w odniesieniu 
do działań multimedialnych; w tym 
kontekście apeluje o dodatkowe środki na 
zobowiązania w wysokości 1 036 600 EUR 
(wzrost o 5%) w tej linii budżetowej, aby 
sfinansować ważne prace sieci Euranet 
Plus w końcowym okresie obowiązywania 
bieżących wieloletnich ram finansowych;

Or. en

Poprawka 16
Niyazi Kizilyürek

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o utrzymanie i 
zabezpieczenie projektu budżetu Komisji 
na 2020 r. w odniesieniu do działań 
multimedialnych, w tym budżetu sieci 
Euranet+ w ramach pozycji budżetowej 
dotyczącej działań multimedialnych;

7. apeluje o utrzymanie i 
zabezpieczenie projektu budżetu Komisji 
na 2020 r. w odniesieniu do działań 
multimedialnych, w tym budżetu sieci 
Euranet+ i Euronews w ramach pozycji 
budżetowej dotyczącej działań 
multimedialnych; podkreśla, że podmioty 
takie pomagają w rozwijaniu wspólnej 
europejskiej przestrzeni publicznej;

Or. en

Poprawka 17
Niklas Nienaß

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o utrzymanie i 
zabezpieczenie projektu budżetu Komisji 
na 2020 r. w odniesieniu do działań 
multimedialnych, w tym budżetu sieci 
Euranet+ w ramach pozycji budżetowej 
dotyczącej działań multimedialnych;

7. apeluje o podwyższenie środków w 
budżecie na działania multimedialne i 
przeznaczenie owych dodatkowych 
środków na inne platformy i środki 
masowego przekazu takie jak sieć 
Euranet+; sprawą najwyższej wagi jest 
uczynienie pozycji budżetowej dotyczącej 
działań multimedialnych przejrzystą 
poprzez jednoznaczne wyszczególnienie 
różnych projektów, na które przeznacza 
się fundusze; należy zaproponować nowe 
linie budżetowe w zależności od działań;

Or. en

Poprawka 18
Petra Kammerevert

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
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punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa 
w ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do zakończenia 
współpracy z Euronews.

punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, iż Euronews 
jest obecnie w 85% własnością 
prywatnych inwestorów oraz jedynie w 
15% własnością Unii, nadawcy spoza Unii 
i lokalnych władz publicznych, poza tym 
wsparcie finansowe Unii dla Euronews 
jest nieprzejrzyste, wątpliwości budzi 
kwestia rozliczalności, mechanizmy 
monitorowania i oceny są raczej słabe, a 
sama sieć jest niedostępna dla 
zdecydowanej większości obywateli Unii; 
wyraża szczególne zaniepokojenie w 
związku z tym, że po przeglądzie 
rozporządzenia finansowego w 2018 r., w 
wyniku czego skreślono odniesienie do 
pojęcia organów działających w ogólnym 
interesie Unii, dotacji dla Euronews 
udziela się w oparciu o art. 195 lit. c) i f) 
rozporządzenia finansowego (de facto 
monopol / specjalne kompetencje 
techniczne), a nie w oparciu o art. 180 
rozporządzenia finansowego (działania 
mające na celu wspieranie celów polityki 
Unii / organ wpisujący się w politykę Unii 
lub ją wspierający), co oznacza, że 
Euronews w ogóle już nie działa w 
ogólnym interesie Unii; w świetle 
powyższych rozważań wzywa Komisję do 
zakończenia współpracy z Euronews pod 
koniec bieżących wieloletnich ram 
finansowych; uważa ponadto, że w 
ramach linii budżetowej przeznaczonej na 
działania multimedialne nie należy 
przekazywać Euronews żadnych 
dodatkowych funduszy wykraczających 
poza kwoty ujęte w projekcie budżetu na 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 19
Theodoros Zagorakis, Eva Kaili

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa 
w ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do zakończenia 
współpracy z Euronews.

8. zwraca uwagę na wnioski 
wypływające z przeglądu punktowego w 
trybie pilnym, przeprowadzonego przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, i 
dotyczące monitorowania wsparcia UE 
dla Euronews przez Komisję; zauważa, że 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
podstawą finansowania dla Euronews jest 
zarówno wspieranie polityki Unii w 
dziedzinie informacji, jak i de facto 
monopol tej sieci w zakresie 
relacjonowania w telewizji spraw 
unijnych mających wymiar europejski 
oraz wysoki stopień specjalizacji w tej 
dziedzinie; zwraca uwagę, że ponieważ 
wciąż odpowiada to rzeczywistości, a ze 
wszystkich niezależnych sprawozdań 
zawsze jednoznacznie wynikało, iż 
Euronews świadczy usługi warte płaconej 
za nie ceny, sieć ta w dalszym ciągu 
powinna otrzymywać środki finansowe od 
Komisji, zwłaszcza w obecnej sytuacji, 
kiedy bezstronne informacje o Unii są 
potrzebne bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej; apeluje jednak do Komisji o 
zareagowanie na wszystkie obawy 
wyrażone przez Trybunał Obrachunkowy, 
dotyczące monitorowania funduszy 
przekazywanych Euronews.

Or. en

Poprawka 20
Niyazi Kizilyürek

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 

8. zwraca uwagę na wnioski 
wypływające z przeglądu punktowego w 
trybie pilnym, przeprowadzonego przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, i 
dotyczące Euronews; z niepokojem 
zauważa, że w rozporządzeniu finansowym 
nie ma już odniesienia do faktu, że 
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ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do zakończenia 
współpracy z Euronews.

Euronews działa w ogólnym interesie Unii; 
jest zdania, że wszystkie obecne środki 
masowego przekazu ujęte w linii 
budżetowej przeznaczonej na działania 
multimedialne mają duże znaczenie w 
codziennym życiu europejskich obywateli, 
gdyż promują wielojęzyczność i wspólną 
europejską przestrzeń publiczną; wobec 
tego apeluje do Komisji i Euronews o 
zareagowanie na obawy wyrażone przez 
Trybunał Obrachunkowy, dotyczące 
monitorowania funduszy przekazywanych 
Euronews; wzywa Parlament Europejski 
do zorganizowania wysłuchania 
publicznego w tej sprawie i zaproszenia 
nań wszystkich zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 
ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do zakończenia 
współpracy z Euronews.

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 
ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
zwraca się do Komisji o dokonanie 
pełnego przeglądu linii budżetowej 
przeznaczonej na działania multimedialne 
w odniesieniu do Euronews w 2020 r., o co 
wystąpiła Komisja Kultury i Edukacji w 
swojej opinii na temat budżetu na 2019 r., 
oraz o przedstawienie rozwiązania tej 
sytuacji zgodnie z ramami prawnymi.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 
ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do zakończenia 
współpracy z Euronews.

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 
ogólnym interesie Unii;

Or. en

Poprawka 23
Niklas Nienaß

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 
ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do zakończenia 
współpracy z Euronews.

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 
ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do dokonania ponownej 
oceny swojego podejścia do kwestii 
współpracy z Euronews.

Or. en

Poprawka 24
Dace Melbārde

Projekt opinii
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Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 
ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do zakończenia 
współpracy z Euronews.

8. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że po przeprowadzeniu przeglądu 
punktowego w trybie pilnym w sprawie 
Euronews Europejski Trybunał 
Obrachunkowy doszedł do wniosku, że w 
rozporządzeniu finansowym nie ma już 
odniesienia do faktu, że Euronews działa w 
ogólnym interesie Unii; w związku z tym 
wzywa Komisję do dokonania ponownej 
oceny współpracy z Euronews.

Or. en

Poprawka 25
Petra Kammerevert

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca uwagę na możliwości w 
ramach projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych; uważa, że dokonana 
przez Komisję wstępna ocena projektów 
pilotażowych i działań przygotowawczych 
pozostawia bardzo niewiele czasu 
komisjom opiniodawczym w Parlamencie 
Europejskim na ustosunkowanie się do 
ocen i uwag; ubolewa ponadto, że w 
niektórych przypadkach oceny i uwagi 
przedstawione przez Komisję nie są 
całkowicie obiektywne, oraz wydaje się, że 
miały na nie wpływ preferencje 
poszczególnych instytucji lub osób; 
przypomina, że niewdrożenie danego 
projektu pilotażowego czy działania 
przygotowawczego w ramach Komisji 
nigdy nie może być powodem przyznania 
mu niskiej oceny; wobec tego apeluje do 
Komisji o rozważenie możliwości 
dokonania przeglądu procedury wstępnej 
oceny, aby dać komisjom wystarczająco 
dużo czasu na ustosunkowanie się do 
wyników wstępnej oceny przeprowadzonej 
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przez Komisję; ponadto zwraca się do 
Komisji Europejskiej o informacje 
zwrotne na temat wdrożenia projektów 
pilotażowych i działań przygotowawczych 
przez poszczególne komisje oraz o 
wskazanie udanych i nieudanych 
projektów;

Or. en

Poprawka 26
Niklas Nienaß

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. dostrzega, że społeczeństwo 
europejskie potrzebuje silnego i 
niezależnego dziennikarstwa 
udostępniającego informacje i materiały 
dokumentalne z europejskiej perspektywy, 
a tym samym przyczyniającego się do 
tworzenia europejskiej tożsamości; zwraca 
uwagę na postępujący rozwój techniczny i 
istotne zmiany w nawykach konsumentów 
w dziedzinie mediów i usług medialnych, 
wobec czego wzywa Komisję do 
rozważenia alternatywnych sposobów 
wzmocnienia mediów, które przedstawiają 
europejskim widzom niezależne i 
kompleksowe informacje o Europie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. apeluje do Komisji o bardziej 
przejrzyste i staranniejsze monitorowanie 
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funduszy przyznawanych Euronews, a 
jednocześnie o regularne weryfikowanie 
niezależności relacji dziennikarskich tego 
ośrodka przekazu; zachęca Komisję 
również do rozważenia innych sposobów 
wzmocnienia mediów, które przedstawiają 
europejskim widzom niezależne i 
kompleksowe informacje o Europie;

Or. en

Poprawka 28
Niklas Nienaß

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję do podjęcia 
niezbędnych kroków gwarantujących 
należyte i przejrzyste wewnętrzne 
monitorowanie sposobu przyznawania 
środków finansowych Euronews, a także 
do zagwarantowania niezależności relacji 
dziennikarskich tego ośrodka przekazu i 
udostępnienia praktycznych ram 
działalności multimedialnej w ogóle, gdyż 
decydujące znaczenie ma oparcie umowy 
o świadczenie usług między Komisją a 
Euronews na wynikach takich działań 
monitorujących; wzywa Komisję do oceny, 
czy Euronews to rozsądne rozwiązanie 
kwestii rozpowszechniania informacji o 
Europie w przyszłości, jeżeli wziąć pod 
uwagę cele określone w ust. 8a.

Or. en


