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Ändringsförslag 1
Dace Melbārde

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att 
programmet Erasmus+ är en strategisk 
investering i Europas unga generation, 
samt i social sammanhållning och 
skapande av en europeisk 
samhörighetskänsla. Parlamentet bekräftar 
än en gång att det ovillkorligen behövs en 
kraftig utökning av budgeten för 
programmet Erasmus+ och att 
medborgarna starkt förväntar sig detta, 
vilket ju framgår av mängden ansökningar 
som inkommit, där de tillgängliga anslagen 
med bred marginal överskrids. Parlamentet 
vill därför att anslagstilldelningen till alla 
budgetposter för Erasmus+ på lämpligt sätt 
ska utökas, jämfört med budgetförslaget 
för 2020. Parlamentet upprepar sitt stöd till 
en tredubblad budget för Erasmus+ i nästa 
fleråriga budgetplan, liksom att 
parlamentet ställer sig bakom en sådan 
utökning.

1. Europaparlamentet erinrar om att 
programmet Erasmus+ är en strategisk 
investering som, i huvudsak för Europas 
unga generation, stöder möjligheter till 
utbildning och yrkesutbildning över hela 
Europa, bidrar till ökad social 
sammanhållning och bygger upp en 
europeisk samhörighetskänsla.  
Parlamentet bekräftar än en gång att det är 
livsviktigt med en kraftig utökning av 
budgeten för programmet Erasmus+ för att 
programmet bättre ska motsvara den 
efterfråga det röner, vilket ju framgår av 
mängden ansökningar som inkommit, där 
de tillgängliga anslagen med bred marginal 
överskrids. Parlamentet vill därför att 
anslagstilldelningen till alla budgetposter 
för Erasmus+ på lämpligt sätt ska utökas, 
jämfört med budgetförslaget för 2020. 
Parlamentet upprepar sitt stöd till en 
tredubblad budget för Erasmus+ i nästa 
fleråriga budgetplan, liksom att 
parlamentet ställer sig bakom en sådan 
utökning. Parlamentet framhåller att 
Erasmus+ är ett av unionens mest 
välkända program, samtidigt som dess 
budget är rätt liten och utgör mindre än 2 
% av den nuvarande fleråriga 
budgetplanen. Parlamentet konstaterar 
därför att en tredubbling av budgeten 
varken skulle undergräva 
prioriteringarna för nästa fleråriga 
budgetplan eller strida mot rådets ökade 
återhållsamhet på utgiftssidan.

Or. en

Ändringsförslag 2
Niklas Nienaß
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Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att 
programmet Erasmus+ är en strategisk 
investering i Europas unga generation, 
samt i social sammanhållning och 
skapande av en europeisk 
samhörighetskänsla. Parlamentet bekräftar 
än en gång att det ovillkorligen behövs en 
kraftig utökning av budgeten för 
programmet Erasmus+ och att 
medborgarna starkt förväntar sig detta, 
vilket ju framgår av mängden ansökningar 
som inkommit, där de tillgängliga anslagen 
med bred marginal överskrids. Parlamentet 
vill därför att anslagstilldelningen till alla 
budgetposter för Erasmus+ på lämpligt sätt 
ska utökas, jämfört med budgetförslaget 
för 2020. Parlamentet upprepar sitt stöd till 
en tredubblad budget för Erasmus+ i nästa 
fleråriga budgetplan, liksom att 
parlamentet ställer sig bakom en sådan 
utökning.

1. Europaparlamentet erinrar om att 
programmet Erasmus+ är en strategisk 
investering i Europas unga generation, 
samt i social sammanhållning och 
skapande av en europeisk 
samhörighetskänsla, och således en 
investering i unionens framtid. 
Parlamentet bekräftar än en gång att det 
ovillkorligen behövs en kraftig utökning av 
budgeten för programmet Erasmus+ och att 
medborgarna starkt förväntar sig detta, 
vilket ju framgår av mängden ansökningar 
som inkommit, där de tillgängliga anslagen 
med bred marginal överskrids. Parlamentet 
vill därför att anslagstilldelningen till alla 
budgetposter för Erasmus+ på lämpligt sätt 
ska utökas, jämfört med budgetförslaget 
för 2020. Parlamentet upprepar sitt stöd till 
en tredubblad budget för Erasmus+ i nästa 
fleråriga budgetplan, liksom att 
parlamentet ställer sig bakom en sådan 
utökning.

Or. en

Ändringsförslag 3
Domènec Ruiz Devesa

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att 
programmet Erasmus+ är en strategisk 
investering i Europas unga generation, 
samt i social sammanhållning och 
skapande av en europeisk 
samhörighetskänsla. Parlamentet bekräftar 
än en gång att det ovillkorligen behövs en 
kraftig utökning av budgeten för 
programmet Erasmus+ och att 
medborgarna starkt förväntar sig detta, 
vilket ju framgår av mängden ansökningar 

1. Europaparlamentet erinrar om att 
programmet Erasmus+ är en strategisk 
investering i Europas unga generation, 
samt i social sammanhållning och 
skapande av en europeisk 
samhörighetskänsla. Parlamentet bekräftar 
än en gång att det ovillkorligen behövs en 
kraftig utökning av budgeten för 
programmet Erasmus+ och att 
medborgarna starkt förväntar sig detta, 
vilket ju framgår av mängden ansökningar 
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som inkommit, där de tillgängliga anslagen 
med bred marginal överskrids. Parlamentet 
vill därför att anslagstilldelningen till alla 
budgetposter för Erasmus+ på lämpligt sätt 
ska utökas, jämfört med budgetförslaget 
för 2020. Parlamentet upprepar sitt stöd till 
en tredubblad budget för Erasmus+ i nästa 
fleråriga budgetplan, liksom att 
parlamentet ställer sig bakom en sådan 
utökning.

som inkommit, där de tillgängliga anslagen 
med bred marginal överskrids. Parlamentet 
vill därför att anslagstilldelningen till alla 
budgetposter för Erasmus+ på lämpligt sätt 
ska utökas, jämfört med budgetförslaget 
för 2020. Parlamentet upprepar sitt stöd, 
dels till en tredubblad budget för 
Erasmus+, dels till en tredubbling av dess 
stödmottagare, i nästa fleråriga 
budgetplan, liksom att parlamentet ställer 
sig bakom en sådan utökning.

Or. en

Ändringsförslag 4
Dace Melbārde

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar djupt 
de budgetnedskärningar som rådet 
föreslagit för programmet Kreativa Europa, 
eftersom de undergräver programmets roll 
att stödja den kulturella och den kreativa 
sektorn inom unionen och således 
stimulera till europeisk 
samhörighetskänsla, social 
sammanhållning, sysselsättningsskapande 
och tillväxt. Parlamentet håller fast vid att 
anslagsnivåerna bör motsvara programmets 
ambitioner och påminner om att 
programmet hela tiden fått för små 
anslag. Parlamentet motsätter sig därför 
nedskärningarna och vill således att 
budgetposterna för programmet Kreativa 
Europa ska återinföras och förstärkas, 
såsom stöd till insatserna för att förstärka 
den kulturella och den kreativa sektorn. 
Parlamentet upprepar sitt stöd till en 
tredubblad budget för programmet 
Kreativa Europa i nästa fleråriga 
budgetplan, liksom sin avsikt att ställa sig 
bakom en sådan utökning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genom 
programmet Kreativa Europa fortsätta 
stödja det flerspråkiga utbudet av 

2. Europaparlamentet beklagar djupt 
de budgetnedskärningar som rådet 
föreslagit för programmet Kreativa Europa, 
eftersom de ytterligare skulle undergräva 
programmets mål att stödja den kulturella 
och den kreativa sektorn inom unionen, 
jämte audiovisuella verk inom den, och 
således stimulera till europeisk 
samhörighetskänsla, social 
sammanhållning, sysselsättningsskapande 
och tillväxt. Parlamentet håller fast vid att 
anslagsnivåerna bör motsvara programmets 
ambitioner och påminner om att 
programmets budget varit både mycket 
liten och otillräcklig. Parlamentet 
motsätter sig därför nedskärningarna och 
vill således att budgetposterna för 
programmet Kreativa Europa ska 
återinföras och förstärkas, såsom stöd till 
insatserna för att förstärka den kulturella 
och den kreativa sektorn. Parlamentet 
upprepar sitt stöd till en tredubblad budget 
för programmet Kreativa Europa i nästa 
fleråriga budgetplan, liksom sin avsikt att 
ställa sig bakom en sådan utökning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genom programmet Kreativa Europa 
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europeiska kulturprogram av god kvalitet i 
tv runt om i Europa.

fortsätta stödja det flerspråkiga utbudet av 
europeiska kulturprogram av god kvalitet i 
tv runt om i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 5
Niklas Nienaß

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar djupt 
de budgetnedskärningar som rådet 
föreslagit för programmet Kreativa Europa, 
eftersom de undergräver programmets roll 
att stödja den kulturella och den kreativa 
sektorn inom unionen och således 
stimulera till europeisk 
samhörighetskänsla, social 
sammanhållning, sysselsättningsskapande 
och tillväxt. Parlamentet håller fast vid att 
anslagsnivåerna bör motsvara programmets 
ambitioner och påminner om att 
programmet hela tiden fått för små anslag. 
Parlamentet motsätter sig därför 
nedskärningarna och vill således att 
budgetposterna för programmet Kreativa 
Europa ska återinföras och förstärkas, 
såsom stöd till insatserna för att förstärka 
den kulturella och den kreativa sektorn. 
Parlamentet upprepar sitt stöd till en 
tredubblad budget för programmet 
Kreativa Europa i nästa fleråriga 
budgetplan, liksom sin avsikt att ställa sig 
bakom en sådan utökning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genom 
programmet Kreativa Europa fortsätta 
stödja det flerspråkiga utbudet av 
europeiska kulturprogram av god kvalitet i 
tv runt om i Europa.

2. Europaparlamentet fördömer de 
budgetnedskärningar som rådet föreslagit 
för programmet Kreativa Europa, eftersom 
de undergräver programmets roll att stödja 
den kulturella och den kreativa sektorn 
inom unionen och således stimulera till 
europeisk samhörighetskänsla, social 
sammanhållning, sysselsättningsskapande 
och tillväxt. Parlamentet håller fast vid att 
anslagsnivåerna bör motsvara programmets 
ambitioner och påminner om att 
programmet hela tiden fått för små anslag. 
Parlamentet motsätter sig därför 
nedskärningarna och vill således att 
budgetposterna för programmet Kreativa 
Europa ska återinföras och förstärkas, 
såsom stöd till insatserna för att förstärka 
den kulturella och den kreativa sektorn. 
Parlamentet upprepar sitt stöd till en 
tredubblad budget för programmet 
Kreativa Europa i nästa fleråriga 
budgetplan, liksom sin avsikt att ställa sig 
bakom en sådan utökning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genom 
programmet Kreativa Europa fortsätta 
stödja det flerspråkiga utbudet av 
europeiska kulturprogram av god kvalitet i 
tv runt om i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 6
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Domènec Ruiz Devesa

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att det 
interinstitutionella avtalet om finansiering 
av Europeiska solidaritetskåren följts och 
att en lämplig budget avsatts för att 
programmet ska kunna fungera.

3. Europaparlamentet erkänner att det 
interinstitutionella avtalet om finansiering 
av Europeiska solidaritetskåren följts och 
att en lämplig budget avsatts för att 
programmet ska kunna fungera. 
Parlamentet anser att Europeiska 
solidaritetskåren bör få åtskilligt större 
anslag i nästa fleråriga budgetplan, vilka 
också bör användas för främjandet av 
den.

Or. en

Ändringsförslag 7
Michaela Šojdrová

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att det 
interinstitutionella avtalet om finansiering 
av Europeiska solidaritetskåren följts och 
att en lämplig budget avsatts för att 
programmet ska kunna fungera.

3. Europaparlamentet erkänner att det 
interinstitutionella avtalet om finansiering 
av Europeiska solidaritetskåren följts och 
att en lämplig budget avsatts för att 
programmet ska kunna fungera. 
Parlamentet instämmer med att den del av 
programmet som handlar om 
frivilligarbete väckt ett starkt intresse från 
deltagare och organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 8
Niklas Nienaß

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att det 
interinstitutionella avtalet om finansiering 
av Europeiska solidaritetskåren följts och 
att en lämplig budget avsatts för att 
programmet ska kunna fungera.

3. Europaparlamentet erkänner att det 
interinstitutionella avtalet om finansiering 
av Europeiska solidaritetskåren följts och 
att den budget som avsatts för att 
programmet ska kunna fungera visserligen 
är tillräcklig, men ändå inte lämpligt 
tillmätt.

Or. en

Ändringsförslag 9
Domènec Ruiz Devesa

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
programmet Ett Europa för medborgarna är 
av värde för att medborgarna bättre ska 
förstå EU och få en känsla av 
medborgarskap. Parlamentet beklagar 
därför djupt de budgetnedskärningar som 
rådet föreslagit, och vill att de hithörande 
budgetposterna ska återinföras och 
förstärkas, såsom uppmuntran till 
medborgarengagemang och demokratiskt 
deltagande. Parlamentet betonar att nästa 
program av typ Ett Europa för 
medborgarna behöver ordentliga anslag i 
nästa fleråriga budgetplan som omfattar 
perioden 2021–2027, låt vara inom ramen 
för programmet för medborgare, jämlikhet, 
rättigheter och värden.

4. Europaparlamentet betonar att 
programmet Ett Europa för medborgarna är 
av värde för att medborgarna bättre ska 
förstå EU och få en känsla av 
medborgarskap. Parlamentet beklagar 
därför djupt de budgetnedskärningar som 
rådet föreslagit, och vill att de hithörande 
budgetposterna ska återinföras och 
förstärkas, såsom uppmuntran till 
medborgarengagemang och demokratiskt 
deltagande. Parlamentet betonar att nästa 
program av typ Ett Europa för 
medborgarna behöver ordentliga anslag i 
nästa fleråriga budgetplan som omfattar 
perioden 2021–2027, låt vara inom ramen 
för programmet för medborgare, jämlikhet, 
rättigheter och värden. Parlamentet anser 
att utbildningen i europeiskt och globalt 
medborgarskap ytterligare bör stärkas för 
att den ska ge den information som 
medborgarna behöver för att kunna förstå 
unionens institutionella ramar och aktivt 
ta sig an utmaningarna i dagens värld och 
dagens samhällspolitiska omdaningar på 
det internationella planet.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Domènec Ruiz Devesa

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen dels att använda den 
uppmärksamhet som blev följden av 
Europaåret för kulturarv 2018 för att få till 
stånd en långsiktig strategi för att främja 
och värna kulturarvet i Europa, dels att 
anslå de medel som behövs för detta 
ändamål under 2020 och längre fram. 
Parlamentet efterlyser här att 
penningmedel för ändamålet ska göra 
tillgängliga genom den fleråriga 
budgetplanens relevanta program.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen dels att använda den 
uppmärksamhet som blev följden av 
Europaåret för kulturarv 2018 för att få till 
stånd en långsiktig strategi för att främja 
och värna kulturarvet i Europa, dels att 
anslå de medel som behövs för detta 
ändamål under 2020 och längre fram. 
Parlamentet efterlyser här att 
penningmedel för ändamålet ska göra 
tillgängliga genom den fleråriga 
budgetplanens relevanta program, också 
för forskning kring och publikationer om 
Europas gemensamma kulturarv, minne 
och historia.

Or. en

Ändringsförslag 11
Niklas Nienaß

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen dels att använda den 
uppmärksamhet som blev följden av 
Europaåret för kulturarv 2018 för att få till 
stånd en långsiktig strategi för att främja 
och värna kulturarvet i Europa, dels att 
anslå de medel som behövs för detta 
ändamål under 2020 och längre fram. 
Parlamentet efterlyser här att 
penningmedel för ändamålet ska göra 
tillgängliga genom den fleråriga 
budgetplanens relevanta program.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen dels att använda den 
uppmärksamhet som blev följden av 
Europaåret för kulturarv 2018 för att få till 
stånd en enhetlig och hållbar långsiktig 
strategi för att främja och värna kulturarvet 
i Europa, dels att anslå de medel som 
behövs för detta ändamål under 2020 och 
längre fram. Parlamentet efterlyser här att 
penningmedel för ändamålet ska göra 
tillgängliga genom den fleråriga 
budgetplanens relevanta program.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att också ta sig an 
medlemsstaternas utomeuropeiska 
territorier där det bor över fem miljoner 
unionsmedborgare, mot bakgrund av att 
man lyckats bra med idrottsdelen av 
programmet Erasmus+ , som bidragit till 
sammanhållning inom och utveckling av 
ett gemensamt europeiskt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 13
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet efterlyser här 
att budgetposterna för avståndszonerna i 
kapitlet om idrott i den fleråriga 
finansplanen för 2021-2027 ska utökas på 
ett realistiskt sätt, också för 
gränsöverskridande tävlingar som ett led i 
idrottsprogrammet i Erasmus+, varvid 
också längre avstånd än 3 000 kilometer 
ska komma i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 14
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 6e (ny)



AM\1188309SV.docx 11/19 PE641.115v01-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet anser därför 
att man måste göra mera för att anpassa 
resekostnaderna för avståndszonen på 
över 3 000 kilometer, i enlighet med 
budgeten för nyckelåtgärd 1 i programmet 
Erasmus+.

Or. en

Ändringsförslag 15
Petra Kammerevert

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft till att det som budgeterats för 
multimedieåtgärder i kommissionens 
budgetförslag för 2020 ska få kvarstå och 
säkerställas, också budgeten för nätverket 
Euranet + inom budgetposten för 
multimedieåtgärder.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra sin 
kommunikationsverksamhet gentemot 
omvärlden och att bättre nå ut till 
medborgarna för att motverka falska 
nyheter och oriktiga uppgifter om 
unionen, och uppmanar därför med kraft 
kommissionen att säkerställa och öka 
anslagen för multimedieåtgärder i 
budgetförslaget för 2020.  Parlamentet vill 
här ha ytterligare 
åtagandebemyndiganden i 
storleksordningen 1 036 600 euro (en 
femprocentig ökning) av den 
budgetposten, för att den högst väsentliga 
verksamhet som bedrivs av Euranet Plus 
ska kunna tryggas för återstoden av den 
fleråriga budgetplanen.

Or. en

Ändringsförslag 16
Niyazi Kizilyürek

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft till att det som budgeterats för 
multimedieåtgärder i kommissionens 
budgetförslag för 2020 ska få kvarstå och 
säkerställas, också budgeten för nätverket 
Euranet + inom budgetposten för 
multimedieåtgärder.

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft till att det som budgeterats för 
multimedieåtgärder i kommissionens 
budgetförslag för 2020 ska få kvarstå och 
säkerställas, också budgetarna för 
nätverket Euranet + och Euronews inom 
budgetposten för multimedieåtgärder. 
Parlamentet understryker att dessa 
institutioner är till nytta för utvecklingen 
av ett gemensamt europeiskt offentligt 
rum.

Or. en

Ändringsförslag 17
Niklas Nienaß

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft till att det som budgeterats för 
multimedieåtgärder i kommissionens 
budgetförslag för 2020 ska få kvarstå och 
säkerställas, också budgeten för nätverket 
Euranet + inom budgetposten för 
multimedieåtgärder.

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft till en ökad budget för 
multimedieåtgärder, varvid ökningen bör 
inriktas på andra plattformar och 
kommunikationskanaler såsom nätverket 
Euranet + . Parlamentet anser att 
budgetposten för multimedieåtgärder 
ovillkorligen måste bli mera öppen för 
insyn genom klart angivande av vilka 
olika projekt som drar nytta av de medel 
som ges ut. En ny uppsättning 
budgetposter bör föreslås, i enlighet med 
åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 18
Petra Kammerevert

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen med kraft att avsluta sitt 
samarbete med Euronews.

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det 
framhålls att Euronews nu till 85 % ägs 
av privata investerare och endast till 15 % 
av programföretag i EU-länder eller i 
länder utanför EU samt lokala offentliga 
myndigheter och att EU:s finansiella stöd 
till Euronews uppvisar brister när det 
gäller öppenhet och ansvarsskyldighet, att 
mekanismerna för övervakning och 
utvärdering av Euronews inte är 
tillräckligt robusta och att Euronews inte 
är tillgängligt för de flesta eller alla 
unionsmedborgare. Särskilt oroar sig 
parlamentet över hur det gått efter den 
översyn av budgetförordningen som 
gjordes 2018 då hänvisningen till organ 
som arbetar för mål av allmänt 
unionsintresse togs bort. Sedan dess 
tillhandahålls bidragen till Euronews med 
stöd av artikel 195 c och 195 f i 
budgetförordningen (faktiskt 
monopol/särskild teknisk kompetens) och 
inte med stöd av artikel 180 i den 
förordningen (åtgärder avsedda till stöd 
för ett unionspolitiskt mål/organ som 
ingår i eller stöder unionens politik), 
varav det underförstått framgår att 
Euronews över huvud taget inte längre 
arbetar för något mål av allmänt 
unionsintresse. Mot bakgrund av det 
ovansagda uppmanar parlamentet 
kommissionen med kraft att avsluta sitt 
samarbete med Euronews vid den tidpunkt 
då den nuvarande fleråriga budgetplanen 
upphör att gälla,  och anser dessutom att 
inga ytterligare medel, utöver vad som 
tagits med i budgetförslaget för 2020, bör 
beviljas Euronews med stöd av 
budgetposten för multimedieåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 19
Theodoros Zagorakis, Eva Kaili
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Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen med kraft att avsluta sitt 
samarbete med Euronews.

8. Europaparlamentet konstaterar 
slutsatserna i Europeiska revisionsrättens 
snabbanalys ”Hur kommissionen 
övervakar EU:s stöd till Euronews”. 
Parlamentet påpekar att stödet till 
Euronews enligt budgetförordningen 
baserar sig både på att Euronews stöder 
unionens informationspolitik och på att 
Euronews dels har ett faktiskt monopol på 
tv-sändningar med ett europeiskt 
perspektiv på EU:s angelägenheter, dels 
är starkt specialiserat på detta.  
Parlamentet konstaterar att detta 
fortfarande stämmer och att alla 
oberoende rapporter alltid klart påvisat att 
Euronews levererar sådana tjänster som 
kan sägas ge valuta för pengarna. Därför 
bör Euronews få fortsatt finansiering av 
kommissionen, särskilt i en situation där 
det mer än någonsin behövs oförvanskad 
information om unionen. Parlamentet 
uppmanar dock kommissionen att bemöta 
alla farhågor som revisionsrätten 
aktualiserat beträffande kommissionens 
övervakning av de medel som beviljas 
Euronews.

Or. en

Ändringsförslag 20
Niyazi Kizilyürek

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 

8. Europaparlamentet konstaterar 
slutsatserna i Europeiska revisionsrättens 
snabbanalys om Euronews. Parlamentet 
konstaterar med oro att det i 
budgetförordningen inte längre finns någon 
hänvisning till att Euronews arbetar för mål 
av allmänt unionsintresse. Parlamentet 
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kommissionen med kraft att avsluta sitt 
samarbete med Euronews.

anser att alla medier som i dag omfattas 
av budgetposten för multimedieåtgärder 
spelar en högst väsentlig roll för 
unionsmedborgarnas vardagsliv genom 
att främja flerspråkighet och ett 
gemensamt europeiskt offentligt rum. 
Parlamentet uppmanar därför med kraft 
kommissionen och Euronews att bemöta 
de farhågor som revisionsrätten 
aktualiserat beträffande kommissionens 
övervakning av de medel som beviljas 
Euronews. Parlamentet uppmanar med 
kraft Europaparlamentet att ordna en 
offentlig utfrågning om detta och bjuda in 
alla berörda parter till utfrågningen.

Or. en

Ändringsförslag 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen med kraft att avsluta sitt 
samarbete med Euronews.

8. Europaparlamentet oroar sig över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
hänvisas till att Euronews arbetar för mål 
av allmänt unionsintresse. Parlamentet ber 
därför kommissionen att göra en 
fullständig översyn av budgetposten för 
multimedieåtgärder för Euronews under 
2020, såsom det efterlysts i 
kulturutskottets yttrande över budgeten 
för 2019, samt att lägga fram en lösning 
på situationen, i enlighet med den 
rättsliga ramen. 

Or. en

Ändringsförslag 22
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili
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Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen med kraft att avsluta sitt 
samarbete med Euronews.

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse.

Or. en

Ändringsförslag 23
Niklas Nienaß

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen med kraft att avsluta sitt 
samarbete med Euronews.

8. Europaparlamentet är bestört över 
slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen med kraft att ompröva sitt 
tillvägagångssätt när det gäller 
samarbetet med Euronews.

Or. en

Ändringsförslag 24
Dace Melbārde

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bestört över 8. Europaparlamentet är bestört över 
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slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen med kraft att avsluta sitt 
samarbete med Euronews.

slutsatserna om Euronews i Europeiska 
revisionsrättens snabbanalys, där det heter 
att det i budgetförordningen inte längre 
finns någon hänvisning till att Euronews 
arbetar för mål av allmänt unionsintresse. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen med kraft att ompröva sitt 
samarbete med Euronews.

Or. en

Ändringsförslag 25
Petra Kammerevert

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påpekar vilka 
inneboende möjligheter det finns i 
pilotprojekt och förberedande åtgärder. 
Parlamentet anser att kommissionens 
förhandsbedömning av pilotprojekt och 
förberedande åtgärder ger de 
parlamentsutskott som avger yttranden en 
mycket begränsad tid för att behandla 
utlåtandena och kommentarerna. 
Parlamentet beklagar dessutom att de 
utlåtanden och kommentarer som lämnats 
av kommissionen i vissa fall inte är helt 
objektiva och förefaller ha påverkats av 
institutionella eller personliga 
preferenser. Parlamentet erinrar om att 
ett utlåtande som inte är särskilt positivt 
aldrig får föranledas av att kommissionen 
inte antagit ett pilotprojekt eller en 
förberedande åtgärd. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
överväga en översyn av förfarandet med 
förhandsbedömning för att utskottet ska 
hinna dryfta resultaten av kommissionens 
förhandsbedömning. Parlamentet 
uppmanar därutöver kommissionen att ge 
respons om genomförandet av de 
pilotprojekt och förberedande åtgärder 
som behandlats i utskottet, med 
tyngdpunkten förlagd till projekt som 
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lyckats eller misslyckats.

Or. en

Ändringsförslag 26
Niklas Nienaß

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet instämmer 
med att det europeiska samhället behöver 
en stark och självständig journalistik som 
förmedlar nyheter, information och 
dokument från ett europeiskt perspektiv 
och således bidrar till uppbyggnaden av 
en europeisk identitet. Parlamentet 
instämmer med att det skett en massiv 
teknisk utveckling och att 
konsumenternas vanor inom området 
medier och sändningsverksamhet avsevärt 
förändrats, och uppmanar därför med 
kraft kommissionen att överväga 
alternativa sätt att stärka medierna, så att 
europeiska tittare får oberoende och 
heltäckande information om europeiska 
frågor.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att med ökad insyn och 
noggrannhet övervaka de anslag den 
beviljar åt Euronews, och samtidigt med 
jämna mellanrum se efter att Euronews 
producerar självständigt journalistiskt 
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material. Parlamentet uppmannar också 
kommissionen att överväga alternativa 
sätt att stärka medierna, så att europeiska 
tittare får oberoende och heltäckande 
information om europeiska frågor.

Or. en

Ändringsförslag 28
Niklas Nienaß

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma 
en ordentlig och insynsmedgivande 
internövervakning av anslagsbeviljandet 
till Euronews och för att det ska 
säkerställas, att Euronews producerar 
självständigt journalistiskt material och 
erbjuder en fungerande ram för 
multimedieåtgärder överlag, varvid 
parlamentet inser att tjänsteavtalet mellan 
kommissionen och Euronews 
ovillkorligen måste bygga på resultaten av 
en sådan övervakning. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
utvärdera om Euronews är en vettig 
lösning för de europeiska 
informationsutsändningarnas framtid, 
med tanke på de mål som anges i punkt 
8a.

Or. en


