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Állásfoglalásra irányuló indítvány
39 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

39. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy 
a Bizottság még mindig nem válaszolt a 
Parlament azon kérésére, hogy átfogóan 
vizsgálják felül a multimédia területéhez 
kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó 
költségvetési sort, különös tekintettel a 
Euronews-zal kötött keretszerződésre; úgy 
határoz, hogy költségvetését tartalékba 
helyezi mindaddig, amíg a Bizottság nem 
válaszol a Számvevőszék által felvetett 
aggályokra; megjegyzi azonban, hogy a 
Számvevőszék nem állapít meg semmilyen 
hiányosságot az Euronews részéről a 
jelenlegi keret szerinti szerződéses 
jelentéstételi kötelezettségei tekintetében;

39. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy 
a Bizottság még mindig nem válaszolt a 
Parlament azon kérésére, hogy átfogóan 
vizsgálják felül a multimédia területéhez 
kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó 
költségvetési sort, különös tekintettel a 
Euronews-zal kötött keretszerződésre; úgy 
határoz, hogy költségvetését tartalékba 
helyezi mindaddig, amíg a Bizottság nem 
válaszol a Számvevőszék által felvetett 
aggályokra; megjegyzi azonban, hogy a 
Számvevőszék nem állapít meg semmilyen 
hiányosságot az Euronews részéről a 
jelenlegi keret szerinti szerződéses 
jelentéstételi kötelezettségei tekintetében; 
megismétli, hogy támogatja az uniós 
ügyekre vonatkozó pártatlan információk 
terjesztését; megjegyzi, hogy az Euronews 
adását az Unió és az Egyesült Királyság 
háztartásainak 67%-ában közvetítik, és az 
adás naponta több millió európait ér el az 
uniós ügyekre vonatkozó információkkal; 
megjegyzi továbbá, hogy a közelmúltban 
„A multimédiás fellépések költségvetési 
során keresztül finanszírozott fellépések 
teljesítmény-ellenőrzése” című független 
dokumentum rámutat arra, hogy az 
Euronews „de facto monopóliuma” 
annak tudható be, hogy „erős európai és 
határokon átnyúló perspektívával 
rendelkezik mind az uniós, mind a nem 
uniós finanszírozású beszámolói 
tekintetében, valamint annak, hogy 
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számos nyelvet feled, hogy mekkora 
közönséget ér el és hogy digitális profillal 
rendelkezik számos európai országban”; 
hangsúlyozza ezért az Euronews számára 
elkülönített költségvetés tartalékba 
helyezésének súlyosságát, és felhívja az 
összes felet, hogy működjenek együtt 
annak érdekében, hogy ezt a helyzetet 
mindenáron elkerüljék.
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