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Amendamentul 1
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că programul Erasmus 
+ este o investiție strategică în tânăra 
generație din Europa, în coeziunea socială 
și în construirea unui sentiment european 
de apartenență; reafirmă că o creștere 
substanțială a bugetului pentru programul 
Erasmus + este esențială și foarte 
așteptată de către cetățeni, după cum o 
demonstrează volumul de cereri primite, 
care depășește cu mult fondurile 
disponibile; solicită, prin urmare, o 
majorare adecvată a finanțării pentru 
proiectul de buget pentru 2020 în cadrul 
tuturor liniilor bugetare Erasmus +; 
reiterează sprijinul Parlamentului pentru 
triplarea bugetului programului Erasmus + 
în următorul cadru financiar multianual 
(CFM) și intenția sa de a sprijini această 
creștere;

1. reamintește că programul Erasmus 
+ este o investiție strategică care sprijină 
oportunitățile de educație și formare, în 
special pentru tânăra generație din Europa, 
contribuie la creșterea coeziunii sociale și 
la construirea unui sentiment european de 
apartenență; reafirmă că o creștere 
substanțială a bugetului pentru programul 
Erasmus + este extrem de importantă 
pentru a-l alinia mai bine la cerere, după 
cum o demonstrează volumul de cereri 
primite, care depășește cu mult fondurile 
disponibile; solicită, prin urmare, o 
majorare adecvată a finanțării pentru 
proiectul de buget pentru 2020 în cadrul 
tuturor liniilor bugetare Erasmus +; 
reiterează sprijinul Parlamentului pentru 
triplarea bugetului programului Erasmus + 
în următorul cadru financiar multianual 
(CFM) și intenția sa de a sprijini această 
creștere; subliniază că Erasmus + este 
unul dintre cele mai cunoscute programe 
ale Uniunii, deși bugetul său este relativ 
mic, reprezentând mai puțin de 2 % din 
actualul CFM; constată, prin urmare, că 
triplarea bugetului nu subminează 
prioritățile stabilite pentru următorul 
CFM și este, de asemenea, compatibilă cu 
obiectivul de a cheltui moderat al 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 2
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
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Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că programul Erasmus 
+ este o investiție strategică în tânăra 
generație din Europa, în coeziunea socială 
și în construirea unui sentiment european 
de apartenență; reafirmă că o creștere 
substanțială a bugetului pentru programul 
Erasmus + este esențială și foarte așteptată 
de către cetățeni, după cum o demonstrează 
volumul de cereri primite, care depășește 
cu mult fondurile disponibile; solicită, prin 
urmare, o majorare adecvată a finanțării 
pentru proiectul de buget pentru 2020 în 
cadrul tuturor liniilor bugetare Erasmus +; 
reiterează sprijinul Parlamentului pentru 
triplarea bugetului programului Erasmus + 
în următorul cadru financiar multianual 
(CFM) și intenția sa de a sprijini această 
creștere;

1. reamintește că programul Erasmus 
+ este o investiție strategică în tânăra 
generație din Europa, în coeziunea socială 
și în construirea unui sentiment european 
de apartenență; prin urmare, el reprezintă 
o investiție în viitorul Uniunii; reafirmă că 
o creștere substanțială a bugetului pentru 
programul Erasmus + este esențială și 
foarte așteptată de către cetățeni, după cum 
o demonstrează volumul de cereri primite, 
care depășește cu mult fondurile 
disponibile; solicită, prin urmare, o 
majorare adecvată a finanțării pentru 
proiectul de buget pentru 2020 în cadrul 
tuturor liniilor bugetare Erasmus +; 
reiterează sprijinul Parlamentului pentru 
triplarea bugetului programului Erasmus + 
în următorul cadru financiar multianual 
(CFM) și intenția sa de a sprijini această 
creștere;

Or. en

Amendamentul 3
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că programul Erasmus 
+ este o investiție strategică în tânăra 
generație din Europa, în coeziunea socială 
și în construirea unui sentiment european 
de apartenență; reafirmă că o creștere 
substanțială a bugetului pentru programul 
Erasmus + este esențială și foarte așteptată 
de către cetățeni, după cum o demonstrează 
volumul de cereri primite, care depășește 
cu mult fondurile disponibile; solicită, prin 
urmare, o majorare adecvată a finanțării 

1. reamintește că programul Erasmus 
+ este o investiție strategică în tânăra 
generație din Europa, în coeziunea socială 
și în construirea unui sentiment european 
de apartenență; reafirmă că o creștere 
substanțială a bugetului pentru programul 
Erasmus + este esențială și foarte așteptată 
de către cetățeni, după cum o demonstrează 
volumul de cereri primite, care depășește 
cu mult fondurile disponibile; solicită, prin 
urmare, o majorare adecvată a finanțării 
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pentru proiectul de buget pentru 2020 în 
cadrul tuturor liniilor bugetare Erasmus +; 
reiterează sprijinul Parlamentului pentru 
triplarea bugetului programului Erasmus + 
în următorul cadru financiar multianual 
(CFM) și intenția sa de a sprijini această 
creștere;

pentru proiectul de buget pentru 2020 în 
cadrul tuturor liniilor bugetare Erasmus +; 
reiterează sprijinul Parlamentului pentru 
triplarea bugetului și a numărului de 
beneficiari ai programului Erasmus + în 
următorul cadru financiar multianual 
(CFM) și intenția sa de a sprijini această 
creștere;

Or. en

Amendamentul 4
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge reducerile propuse de 
Consiliu pentru programul „Europa 
creativă”, care îi subminează acestuia rolul 
în sprijinirea sectoarelor culturale și 
creative ale Uniunii ce promovează un 
sentiment european de apartenență, 
coeziune socială, locuri de muncă și 
creștere economică; insistă asupra faptului 
că nivelurile de finanțare ar trebui să 
corespundă ambițiilor programului și 
reamintește că acesta a fost subfinanțat în 
mod cronic; prin urmare, ca opoziție la 
reduceri, solicită ca liniile bugetare care 
corespund programului „Europa creativă” 
să fie restabilite și consolidate pentru a 
stimula eforturile de consolidare a 
sectoarelor culturale și creative; reiterează 
sprijinul Parlamentului pentru dublarea 
bugetului programului „Europa creativă” în 
următorul CFM și intenția sa de a sprijini 
această creștere; invită Comisia să sprijine 
în continuare oferta multilingvă de 
programe europene de difuzare a 
programelor de televiziune de calitate în 
Europa prin intermediul programului 
„Europa creativă”;

2. deplânge reducerile propuse de 
Consiliu pentru programul „Europa 
creativă”, care îi subminează acestuia și 
mai mult obiectivul de a sprijini sectoarele 
culturale și creative ale Uniunii și operele 
audiovizuale europene ce promovează un 
sentiment european de apartenență, 
coeziunea socială, locurile de muncă și 
creșterea economică; insistă asupra 
faptului că nivelurile de finanțare ar trebui 
să corespundă ambițiilor programului și 
reamintește că bugetul programului a fost 
foarte mic și necorespunzător; prin 
urmare, ca opoziție la reduceri, solicită ca 
liniile bugetare care corespund 
programului „Europa creativă” să fie 
restabilite și consolidate pentru a stimula 
eforturile de consolidare a sectoarelor 
culturale și creative; reiterează sprijinul 
Parlamentului pentru dublarea bugetului 
programului „Europa creativă” în 
următorul CFM și intenția sa de a sprijini 
această creștere; invită Comisia să sprijine 
în continuare oferta multilingvă de 
programe europene de difuzare a 
programelor de televiziune de calitate în 
Europa prin intermediul programului 
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„Europa creativă”;

Or. en

Amendamentul 5
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge reducerile propuse de 
Consiliu pentru programul „Europa 
creativă”, care îi subminează acestuia rolul 
în sprijinirea sectoarelor culturale și 
creative ale Uniunii ce promovează un 
sentiment european de apartenență, 
coeziune socială, locuri de muncă și 
creștere economică; insistă asupra faptului 
că nivelurile de finanțare ar trebui să 
corespundă ambițiilor programului și 
reamintește că acesta a fost subfinanțat în 
mod cronic; prin urmare, ca opoziție la 
reduceri, solicită ca liniile bugetare care 
corespund programului „Europa creativă” 
să fie restabilite și consolidate pentru a 
stimula eforturile de consolidare a 
sectoarelor culturale și creative; reiterează 
sprijinul Parlamentului pentru dublarea 
bugetului programului „Europa creativă” în 
următorul CFM și intenția sa de a sprijini 
această creștere; invită Comisia să sprijine 
în continuare oferta multilingvă de 
programe europene de difuzare a 
programelor de televiziune de calitate în 
Europa prin intermediul programului 
„Europa creativă”;

2. condamnă reducerile propuse de 
Consiliu pentru programul „Europa 
creativă”, care îi subminează acestuia rolul 
în sprijinirea sectoarelor culturale și 
creative ale Uniunii ce promovează un 
sentiment european de apartenență, 
coeziunea socială, locurile de muncă și 
creșterea economică; insistă asupra 
faptului că nivelurile de finanțare ar trebui 
să corespundă ambițiilor programului și 
reamintește că acesta a fost subfinanțat în 
mod cronic; prin urmare, ca opoziție la 
reduceri, solicită ca liniile bugetare care 
corespund programului „Europa creativă” 
să fie restabilite și consolidate pentru a 
stimula eforturile de consolidare a 
sectoarelor culturale și creative; reiterează 
sprijinul Parlamentului pentru dublarea 
bugetului programului „Europa creativă” în 
următorul CFM și intenția sa de a sprijini 
această creștere; invită Comisia să sprijine 
în continuare oferta multilingvă de 
programe europene de difuzare a 
programelor de televiziune de calitate în 
Europa prin intermediul programului 
„Europa creativă”;

Or. en

Amendamentul 6
Domènec Ruiz Devesa
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că acordul 
interinstituțional privind finanțarea 
Corpului european de solidaritate a fost 
respectat și a fost alocat un buget adecvat 
pentru funcționarea programului;

3. ia act de faptul că acordul 
interinstituțional privind finanțarea 
Corpului european de solidaritate a fost 
respectat și a fost alocat un buget adecvat 
pentru funcționarea programului; 
consideră că Corpul european de 
solidaritate ar trebui să beneficieze de o 
finanțare majorată în următorul cadru 
financiar multianual, inclusiv pentru 
promovarea sa;

Or. en

Amendamentul 7
Michaela Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că acordul 
interinstituțional privind finanțarea 
Corpului european de solidaritate a fost 
respectat și a fost alocat un buget adecvat 
pentru funcționarea programului;

3. ia act de faptul că acordul 
interinstituțional privind finanțarea 
Corpului european de solidaritate a fost 
respectat și a fost alocat un buget adecvat 
pentru funcționarea programului; 
recunoaște că componenta „voluntariat” 
a programului a stârnit un mare interes în 
rândul participanților și al organizațiilor;

Or. en

Amendamentul 8
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul
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3. ia act de faptul că acordul 
interinstituțional privind finanțarea 
Corpului european de solidaritate a fost 
respectat și a fost alocat un buget adecvat 
pentru funcționarea programului;

3. ia act de faptul că acordul 
interinstituțional privind finanțarea 
Corpului european de solidaritate a fost 
respectat și a fost alocat un buget suficient, 
însă nu cu adevărat adecvat pentru 
funcționarea programului;

Or. en

Amendamentul 9
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază valoarea programului 
„Europa pentru cetățeni” în îmbunătățirea 
înțelegerii cetățenilor cu privire la Uniune 
și în stimularea unui sentiment al 
cetățeniei; regretă, prin urmare, reducerile 
bugetare propuse de Consiliu; solicită 
reinstituirea și consolidarea liniilor 
bugetare aferente, pentru a încuraja 
angajamentul civic și participarea 
democratică; subliniază că programul 
„Europa pentru cetățeni” necesită o 
finanțare adecvată în următorul CFM 
pentru perioada 2021-2027, chiar dacă 
aceasta va avea loc în cadrul programului 
„Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”;

4. subliniază valoarea programului 
„Europa pentru cetățeni” în îmbunătățirea 
înțelegerii cetățenilor cu privire la Uniune 
și în stimularea unui sentiment al 
cetățeniei; regretă, prin urmare, reducerile 
bugetare propuse de Consiliu; solicită 
reinstituirea și consolidarea liniilor 
bugetare aferente, pentru a încuraja 
angajamentul civic și participarea 
democratică; subliniază că programul 
„Europa pentru cetățeni” necesită o 
finanțare adecvată în următorul CFM 
pentru perioada 2021-2027, chiar dacă 
aceasta va avea loc în cadrul programului 
„Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”; 
consideră că ar trebui să se consolideze 
mai mult educația privind cetățenia 
europeană și mondială , pentru a oferi 
informațiile necesare înțelegerii cadrului 
instituțional al Uniunii și pentru a da 
posibilitatea cetățenilor să se implice activ 
se în soluționarea provocărilor mondiale 
și în abordarea schimbărilor sociopolitice 
ce au loc în prezent la nivel internațional;

Or. en
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Amendamentul 10
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să utilizeze atenția 
generată de Anul European al 
Patrimoniului Cultural (EYCH) 2018 
pentru a elabora o strategie coerentă pe 
termen lung privind promovarea și 
protejarea patrimoniului cultural în Europa 
și să aloce fondurile necesare în acest scop 
în 2020 și în anii următori; solicită, în acest 
sens, ca fondurile dedicate să fie puse la 
dispoziție prin intermediul programelor 
relevante din cadrul CFM;

5. invită Comisia să utilizeze atenția 
generată de Anul European al 
Patrimoniului Cultural (EYCH) 2018 
pentru a elabora o strategie coerentă pe 
termen lung privind promovarea și 
protejarea patrimoniului cultural în Europa 
și să aloce fondurile necesare în acest scop 
în 2020 și în anii următori; solicită, în acest 
sens, ca fondurile dedicate să fie puse la 
dispoziție prin intermediul programelor 
relevante din cadrul CFM, inclusiv prin 
activități de cercetare și publicații privind 
patrimoniul cultural european comun, 
memoria comună și istoria comună;

Or. en

Amendamentul 11
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să utilizeze atenția 
generată de Anul European al 
Patrimoniului Cultural (EYCH) 2018 
pentru a elabora o strategie coerentă pe 
termen lung privind promovarea și 
protejarea patrimoniului cultural în Europa 
și să aloce fondurile necesare în acest scop 
în 2020 și în anii următori; solicită, în acest 
sens, ca fondurile dedicate să fie puse la 
dispoziție prin intermediul programelor 
relevante din cadrul CFM;

5. invită Comisia să utilizeze atenția 
generată de Anul European al 
Patrimoniului Cultural (EYCH) 2018 
pentru a elabora o strategie coerentă și 
sustenabilă pe termen lung privind 
promovarea și protejarea patrimoniului 
cultural în Europa și să aloce fondurile 
necesare în acest scop în 2020 și în anii 
următori; solicită, în acest sens, ca 
fondurile dedicate să fie puse la dispoziție 
prin intermediul programelor relevante din 
cadrul CFM;



PE641.115v01-00 10/19 AM\1188309RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 12
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită Comisia să ia în considerare 
și teritoriile de peste mări ale statelor 
membre, în care locuiesc peste 5 milioane 
de cetățeni ai Uniunii, având în vedere că 
componenta sportivă a programului 
Erasmus + a fost încununată de succes, 
contribuind la coeziunea și dezvoltarea 
unei societăți europene comune;

Or. en

Amendamentul 13
Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. solicită, în acest sens, o creștere 
realistă a liniilor bugetare în cadrul CFM 
2021-2027 pentru intervalele de distanță 
din capitolul referitor la sport, inclusiv 
pentru reuniunile transnaționale din 
cadrul programului sportiv al Erasmus +, 
și pentru distanțele mai mari de 3000 de 
kilometri;

Or. en

Amendamentul 14
Iuliu Winkler
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Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. consideră, prin urmare, că este 
important să se depună mai multe eforturi 
pentru a adapta cheltuielile de călătorie 
pentru intervalele de distanță mai mari de 
3000 de kilometri, în conformitate cu 
bugetul acțiunii-cheie nr. 1 din cadrul 
programului Erasmus +;

Or. en

Amendamentul 15
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă să se mențină și să se 
garanteze proiectul de buget 2020 al 
Comisiei pentru acțiuni multimedia, 
inclusiv bugetul rețelei Euranet +, în 
cadrul liniei bugetare a acțiunilor 
multimedia;

7. invită Comisia să își 
îmbunătățească activitățile de comunicare 
externă și comunicarea cu cetățenii, 
pentru a combate știrile false și 
dezinformările referitoare la Uniune; prin 
urmare, îndeamnă Comisia să garanteze și 
să majoreze proiectul de buget 2020 pentru 
acțiuni multimedia; în acest sens, solicită 
să se aloce credite de angajament 
suplimentare în valoare de 
1 036 600 EUR (o creștere de 5 %) la linia 
bugetară respectivă, pentru a garanta 
activitatea esențială a Euranet + în 
perioada rămasă din CFM;

Or. en

Amendamentul 16
Niyazi Kizilyürek

Proiect de aviz
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Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă să se mențină și să se 
garanteze proiectul de buget 2020 al 
Comisiei pentru acțiuni multimedia, 
inclusiv bugetul rețelei Euranet +, în cadrul 
liniei bugetare a acțiunilor multimedia;

7. îndeamnă să se mențină și să se 
garanteze proiectul de buget 2020 al 
Comisiei pentru acțiuni multimedia, 
inclusiv bugetul rețelei Euranet + și al 
Euronews, în cadrul liniei bugetare a 
acțiunilor multimedia; subliniază că astfel 
de instituții sunt utile în dezvoltarea unui 
spațiu public european comun;

Or. en

Amendamentul 17
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă să se mențină și să se 
garanteze proiectul de buget 2020 al 
Comisiei pentru acțiuni multimedia, 
inclusiv bugetul rețelei Euranet +, în 
cadrul liniei bugetare a acțiunilor 
multimedia;

7. îndeamnă să se majoreze bugetul 
pentru acțiuni multimedia, urmărind să 
aplice această majorare și pentru alte 
platforme și canale de comunicare, cum 
ar fi rețeaua Euranet +; este imperios 
necesar ca această linie bugetară pentru 
acțiuni multimedia să devină transparentă 
prin stabilirea în mod clar a diferitelor 
proiecte care beneficiază de fondurile 
mobilizate; consideră că ar trebui propus 
un nou set de linii bugetare care să 
corespundă acțiunilor;

Or. en

Amendamentul 18
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. este alarmat de concluziile studiului 
de caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews, în care se afirmă că în 
Regulamentul financiar nu mai există 
nicio referire la faptul că Euronews 
urmărește un interes general al Uniunii; 
prin urmare, îndeamnă Comisia să pună 
capăt cooperării sale cu Euronews.

8. este alarmat de concluziile studiului 
de caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews, care evidențiază faptul 
că Euronews este în prezent deținut în 
proporție de 85 % de investitori privați și 
în proporție de doar 15 % de organisme 
de radiodifuziune din Uniune și din țări 
terțe și de autorități publice locale, că 
sprijinul financiar al Uniunii către 
Euronews este acordat într-un mod lipsit 
de transparență și de responsabilitate, că 
mecanismele de monitorizare și evaluare 
nu sunt îndeajuns de solide și că 
Euronews nu este accesibil pentru 
majoritatea sau totalitatea cetățenilor 
Uniunii; este deosebit de preocupat de 
constatarea că, în urma revizuirii din 
2018 a Regulamentului financiar, în care 
se elimină trimiterea la noțiunea de 
organisme care urmăresc un interes 
general al Uniunii, granturile se acordă 
Euronews în temeiul articolului 195 
literele (c) și (f) din Regulamentul 
financiar („monopol de facto”/competență 
tehnică specifică), și nu în temeiul 
articolului 180 din Regulamentul 
financiar (acțiuni destinate să susțină un 
obiectiv de politică al Uniunii/organism 
care se înscrie în cadrul unei politici a 
Uniunii și susține această politică), de 
unde se deduce faptul că Euronews nu mai 
urmărește niciun interes general al 
Uniunii; având în vedere considerațiile de 
mai sus, îndeamnă Comisia să pună capăt 
cooperării sale cu Euronews la sfârșitul 
actualului CFM; consideră, în plus, că nu 
ar trebui să se acorde Euronews nicio 
finanțare suplimentară în raport cu cea 
prevăzută deja de proiectul de buget 2020 
la linia bugetară a acțiunilor multimedia;

Or. en

Amendamentul 19
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Theodoros Zagorakis, Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este alarmat de concluziile 
studiului de caz rapid al Curții de Conturi 
Europene privind Euronews, în care se 
afirmă că în Regulamentul financiar nu 
mai există nicio referire la faptul că 
Euronews urmărește un interes general al 
Uniunii; prin urmare, îndeamnă Comisia 
să pună capăt cooperării sale cu 
Euronews.

8. ia act de concluziile studiului de 
caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews intitulat „Modul în care 
Comisia monitorizează sprijinul acordat 
de UE pentru Euronews”; observă că 
finanțarea Euronews se bazează, potrivit 
Regulamentului financiar, atât pe 
sprijinul pe care acesta îl acordă politicii 
Uniunii în domeniul informării, cât și pe 
monopolul său „de facto” asupra 
afacerilor europene, oferind o perspectivă 
de televiziune europeană și fiind foarte 
specializat în acest domeniu; observă că, 
deoarece acest lucru este încă valabil și că 
toate rapoartele independente au arătat 
mereu fără îndoială că Euronews 
furnizează un serviciu al cărui raport 
calitate-preț poate fi considerat bun, 
Euronews ar trebui să primească în 
continuare finanțare din partea Comisiei, 
în special în contextul în care informațiile 
obiective despre Uniune sunt necesare 
mai mult decât oricând; invită, cu toate 
acestea, Comisia să răspundă tuturor 
preocupărilor exprimate de Curtea de 
Conturi cu privire la monitorizarea 
fondurilor acordate Euronews.

Or. en

Amendamentul 20
Niyazi Kizilyürek

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este alarmat de concluziile 8. ia act de concluziile studiului de 
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studiului de caz rapid al Curții de Conturi 
Europene privind Euronews, în care se 
afirmă că în Regulamentul financiar nu 
mai există nicio referire la faptul că 
Euronews urmărește un interes general al 
Uniunii; prin urmare, îndeamnă Comisia 
să pună capăt cooperării sale cu 
Euronews.

caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews; constată cu îngrijorare 
că în Regulamentul financiar nu mai există 
nicio referire la faptul că Euronews 
urmărește un interes general al Uniunii; 
este de părere că toate mijloacele de 
informare actuale din cadrul liniei 
bugetare a acțiunilor multimedia sunt de 
mare importanță pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor europeni, prin promovarea 
multilingvismului și a unui spațiu public 
european comun; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia și Euronews să răspundă tuturor 
preocupărilor exprimate de Curtea de 
Conturi cu privire la monitorizarea 
fondurilor acordate Euronews; îndeamnă 
Parlamentul European să organizeze o 
audiere publică pe această temă, invitând 
toate părțile interesate.

Or. en

Amendamentul 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este alarmat de concluziile 
studiului de caz rapid al Curții de Conturi 
Europene privind Euronews, în care se 
afirmă că în Regulamentul financiar nu mai 
există nicio referire la faptul că Euronews 
urmărește un interes general al Uniunii; 
prin urmare, îndeamnă Comisia să pună 
capăt cooperării sale cu Euronews.

8. este îngrijorat de concluziile 
studiului de caz rapid al Curții de Conturi 
Europene privind Euronews, în care se 
afirmă că în Regulamentul financiar nu mai 
există nicio referire la faptul că Euronews 
urmărește un interes general al Uniunii; 
prin urmare, solicită Comisiei să efectueze 
în 2020 o revizuire completă a liniei 
bugetare a acțiunilor multimedia în ceea 
ce privește Euronews, astfel cum se 
solicită în avizul Comisiei CULT referitor 
la bugetul pentru 2019, și să prezinte o 
soluție la această situație, în conformitate 
cu cadrul juridic.

Or. en
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Amendamentul 22
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este alarmat de concluziile studiului 
de caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews, în care se afirmă că în 
Regulamentul financiar nu mai există nicio 
referire la faptul că Euronews urmărește un 
interes general al Uniunii; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să pună capăt 
cooperării sale cu Euronews.

8. este alarmat de concluziile studiului 
de caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews, în care se afirmă că în 
Regulamentul financiar nu mai există nicio 
referire la faptul că Euronews urmărește un 
interes general al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 23
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este alarmat de concluziile studiului 
de caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews, în care se afirmă că în 
Regulamentul financiar nu mai există nicio 
referire la faptul că Euronews urmărește un 
interes general al Uniunii; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să pună capăt 
cooperării sale cu Euronews.

8. este alarmat de concluziile studiului 
de caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews, în care se afirmă că în 
Regulamentul financiar nu mai există nicio 
referire la faptul că Euronews urmărește un 
interes general al Uniunii; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să își reexamineze 
abordarea cooperării cu Euronews.

Or. en

Amendamentul 24
Dace Melbārde
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este alarmat de concluziile studiului 
de caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews, în care se afirmă că în 
Regulamentul financiar nu mai există nicio 
referire la faptul că Euronews urmărește un 
interes general al Uniunii; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să pună capăt 
cooperării sale cu Euronews.

8. este alarmat de concluziile studiului 
de caz rapid al Curții de Conturi Europene 
privind Euronews, în care se afirmă că în 
Regulamentul financiar nu mai există nicio 
referire la faptul că Euronews urmărește un 
interes general al Uniunii; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să își reexamineze 
cooperarea cu Euronews.

Or. en

Amendamentul 25
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. atrage atenția asupra potențialului 
proiectelor-pilot și al acțiunilor 
pregătitoare (PPAP); consideră că 
evaluarea prealabilă a PPAP de către 
Comisie lasă comisiilor din Parlamentul 
European care emit avize un termen 
foarte limitat pentru a se ocupa de 
evaluări și observații; regretă, în plus, 
faptul că, în unele cazuri, evaluările și 
observațiile furnizate de Comisie nu sunt 
pe deplin obiective și par să fi fost 
influențate de preferințe instituționale sau 
personale; reamintește că neadoptarea 
unui proiect-pilot sau a unei acțiuni 
pregătitoare în cadrul Comisiei nu poate 
fi un motiv pentru a acorda o notă slabă 
la evaluare; invită, prin urmare, Comisia 
să aibă în vedere revizuirea procedurii de 
evaluare prealabilă, pentru a acorda 
comisiei timp suficient de analiză a 
rezultatelor acestor evaluări ale Comisiei; 
în plus, invită Comisia să ofere feedback 
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cu privire la punerea în aplicare a PPAP 
ale comisiilor, punând accentul pe 
proiectele de succes și pe cele nereușite;

Or. en

Amendamentul 26
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. recunoaște că societatea 
europeană are nevoie de un jurnalism 
puternic și independent, care să furnizeze 
știri, informații și documente dintr-o 
perspectivă europeană și, prin urmare, să 
ajute la construirea unei identități 
europene; recunoaște progresele uriașe 
ale tehnicii, precum și schimbările 
considerabile ale obiceiurilor 
consumatorilor în domeniul mass-mediei 
și al radiodifuziunii și, prin urmare, 
îndeamnă Comisia să ia în considerare 
modalități alternative de consolidare a 
mass-mediei ce oferă utilizatorilor 
europeni informații europene 
independente și cuprinzătoare.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să monitorizeze mai 
transparent și mai atent finanțarea pe 
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care o acordă Euronews, verificând 
totodată periodic independența producției 
jurnalistice a acestui mijloc de informare; 
încurajează, de asemenea, Comisia să ia 
în considerare și alte modalități de 
consolidare a mijloacelor de informare ce 
furnizează informații independente și 
cuprinzătoare utilizatorilor europeni.

Or. en

Amendamentul 28
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. îndeamnă Comisia să ia măsurile 
necesare pentru a asigura o monitorizare 
internă adecvată și transparentă a 
modului în care este finanțat Euronews și 
pentru a asigura independența producției 
sale jurnalistice, precum și un cadru 
funcțional pentru acțiuni multimedia în 
general, recunoscând că este esențial ca 
contractul de servicii dintre Comisie și 
Euronews să se bazeze pe rezultatele unei 
astfel de monitorizări; îndeamnă Comisia 
să evalueze dacă Euronews este o soluție 
rezonabilă pentru viitorul radiodifuziunii 
de informare europene, ținând seama de 
obiectivele menționate la punctul 8a.

Or. en


