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Alteração 22
Manon Aubry
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
(2020/1998(BUD))

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Lamenta profundamente que a 
Comissão ainda não tenha reagido ao apelo 
do Parlamento para que se proceda a uma 
revisão exaustiva da rubrica orçamental 
destinada a ações multimédia, 
nomeadamente no que se refere ao 
contrato-quadro com a Euronews;  decide 
inscrever a sua dotação orçamental na 
reserva até que a Comissão responda às 
preocupações manifestadas pelo Tribunal 
de Contas;  observa, contudo, que o 
Tribunal de Contas não assinala qualquer 
falta da Euronews no que se refere às suas 
obrigações contratuais de transmitir 
informações no âmbito do quadro atual;

39. Lamenta profundamente que a 
Comissão ainda não tenha reagido ao apelo 
do Parlamento para que se proceda a uma 
revisão exaustiva da rubrica orçamental 
destinada a ações multimédia, 
nomeadamente no que se refere ao 
contrato-quadro com a Euronews; decide 
inscrever a sua dotação orçamental na 
reserva até que a Comissão responda às 
preocupações manifestadas pelo Tribunal 
de Contas; observa, contudo, que o 
Tribunal de Contas não assinala qualquer 
falta da Euronews no que se refere às suas 
obrigações contratuais de transmitir 
informações no âmbito do quadro atual; 
reitera o seu apoio à divulgação de 
informações imparciais sobre os assuntos 
da União; observa que a Euronews chega 
a 67% dos agregados familiares da União 
e do Reino Unido, atingindo diariamente 
milhões de europeus a quem transmite 
informações sobre os assuntos da UE; 
observa, além disso, que o recente estudo 
independente «Performance Audit of 
Actions Funded Across the Multimedia 
Actions Budget Line» chama a atenção 
para o facto de o «monopólio de facto» da 
Euronews se dever à sua forte perspetiva 
europeia e transfronteiriça, tanto na 
cobertura financiada como na não 
financiada pela União, bem como ao seu 
elevado número de línguas, à audiência 
alcançada e ao seu perfil digital em 
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muitos países europeus; salienta, 
portanto, a gravidade de inscrever na 
reserva a dotação atribuída à Euronews e 
exorta todas as partes a cooperarem para 
evitar esta situação a qualquer custo.
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