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Τροπολογία 1
Dace Melbārde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση 
στη νέα γενιά της Ευρώπης, την 
κοινωνική συνοχή και την καλλιέργεια 
ευρωπαϊκής συνείδησης· επαναβεβαιώνει 
ότι η σημαντική αύξηση του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Erasmus+ έχει ζωτική σημασία και 
αποτελεί μεγάλη προσδοκία των πολιτών, 
όπως αποδεικνύει ο όγκος των αιτήσεων 
που υποβάλλονται, οι οποίες υπερβαίνουν 
κατά πολύ τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί επαρκώς η 
χρηματοδότηση του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2020 σε όλα τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για το 
Erasmus+· επαναλαμβάνει ότι το 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα Erasmus+ στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή·

1. Υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση 
που, πρωτίστως για τη νέα γενιά της 
Ευρώπης, στηρίζει τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, συμβάλλει στην ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και στην 
καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης· 
επαναβεβαιώνει ότι η σημαντική αύξηση 
του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Erasmus+ έχει ζωτική σημασία, ώστε το 
πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα 
στη ζήτηση, όπως αποδεικνύει ο όγκος 
των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες 
υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αυξηθεί επαρκώς η χρηματοδότηση του 
σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 σε 
όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού για 
το Erasmus+· επαναλαμβάνει ότι το 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα Erasmus+ στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή· επισημαίνει ότι, ενώ το 
πρόγραμμα Erasmus+ είναι από τα πιο 
γνωστά προγράμματα της Ένωσης, ο 
προϋπολογισμός του είναι σχετικά μικρός, 
αφού αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 
2 % του τρέχοντος ΠΔΠ· σημειώνει, ως 
εκ τούτου, ότι ο τριπλασιασμός του 
προϋπολογισμού δεν θα υπονομεύσει τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το 
επόμενο ΠΔΠ και είναι επίσης συμβατός 
με τους στόχους περιορισμού των 
δαπανών που έχει θέσει το Συμβούλιο·
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Τροπολογία 2
Niklas Nienaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση 
στη νέα γενιά της Ευρώπης, την κοινωνική 
συνοχή και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής 
συνείδησης· επαναβεβαιώνει ότι η 
σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού 
για το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ζωτική 
σημασία και αποτελεί μεγάλη προσδοκία 
των πολιτών, όπως αποδεικνύει ο όγκος 
των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες 
υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αυξηθεί επαρκώς η χρηματοδότηση του 
σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 σε 
όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού για 
το Erasmus+· επαναλαμβάνει ότι το 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα Erasmus+ στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή·

1. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση 
στη νέα γενιά της Ευρώπης, την κοινωνική 
συνοχή και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής 
συνείδησης, συνεπώς αποτελεί επένδυση 
στο μέλλον της Ένωσης· επαναβεβαιώνει 
ότι η σημαντική αύξηση του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Erasmus+ έχει ζωτική σημασία και 
αποτελεί μεγάλη προσδοκία των πολιτών, 
όπως αποδεικνύει ο όγκος των αιτήσεων 
που υποβάλλονται, οι οποίες υπερβαίνουν 
κατά πολύ τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί επαρκώς η 
χρηματοδότηση του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2020 σε όλα τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για το 
Erasmus+· επαναλαμβάνει ότι το 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα Erasmus+ στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 3
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση 
στη νέα γενιά της Ευρώπης, την κοινωνική 
συνοχή και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής 
συνείδησης· επαναβεβαιώνει ότι η 
σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού 

1. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus+ είναι μια στρατηγική επένδυση 
στη νέα γενιά της Ευρώπης, την κοινωνική 
συνοχή και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής 
συνείδησης· επαναβεβαιώνει ότι η 
σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού 



AM\1188309EL.docx 5/20 PE641.115v01-00

EL

για το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ζωτική 
σημασία και αποτελεί μεγάλη προσδοκία 
των πολιτών, όπως αποδεικνύει ο όγκος 
των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες 
υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αυξηθεί επαρκώς η χρηματοδότηση του 
σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 σε 
όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού για 
το Erasmus+· επαναλαμβάνει ότι το 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα Erasmus+ στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή·

για το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ζωτική 
σημασία και αποτελεί μεγάλη προσδοκία 
των πολιτών, όπως αποδεικνύει ο όγκος 
των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες 
υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αυξηθεί επαρκώς η χρηματοδότηση του 
σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 σε 
όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού για 
το Erasmus+· επαναλαμβάνει ότι το 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον 
τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα Erasmus+ και των δικαιούχων 
του στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) και προτίθεται να 
υπερασπιστεί την αύξηση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 4
Dace Melbārde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στο 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», οι 
οποίες υπονομεύουν τον ρόλο του στην 
υποστήριξη του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα της Ένωσης και, ως 
εκ τούτου, στην προώθηση της 
ευρωπαϊκής συνείδησης, της κοινωνικής 
συνοχής, της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης· εμμένει στην άποψη ότι τα 
επίπεδα χρηματοδότησης θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του 
προγράμματος και υπενθυμίζει ότι το 
πρόγραμμα πάσχει από χρόνια 
υποχρηματοδότηση· ζητεί, κατά συνέπεια, 
αντιτιθέμενο στις περικοπές, να 
αποκατασταθούν και να ενισχυθούν τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
αντιστοιχούν στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την 
ενίσχυση του δημιουργικού και του 

2. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στο 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», οι 
οποίες αναμένεται να υπονομεύσουν 
περαιτέρω τον στόχο του, ο οποίος 
συνίσταται στην υποστήριξη του 
πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, 
καθώς και των οπτικοακουστικών έργων, 
της Ένωσης και, κατ’ επέκταση, στην 
προώθηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, 
της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης 
και της ανάπτυξης· εμμένει στην άποψη ότι 
τα επίπεδα χρηματοδότησης θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του 
προγράμματος και υπενθυμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 
εδώ και χρόνια χαμηλός και ανεπαρκής· 
ζητεί, κατά συνέπεια, αντιτιθέμενο στις 
περικοπές, να αποκατασταθούν και να 
ενισχυθούν τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού που αντιστοιχούν στο 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», 
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πολιτιστικού τομέα· επαναλαμβάνει ότι το 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον διπλασιασμό 
του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Δημιουργική Ευρώπη στο επόμενο ΠΔΠ 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να υποστηρίζει την 
πολυγλωσσική προσφορά ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων πολιτιστικής τηλεόρασης 
υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη 
μέσω του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη»·

προκειμένου να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες για την ενίσχυση του 
δημιουργικού και του πολιτιστικού τομέα· 
επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο 
υποστηρίζει τον διπλασιασμό του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Δημιουργική Ευρώπη στο επόμενο ΠΔΠ 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να υποστηρίζει την 
πολυγλωσσική προσφορά ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων πολιτιστικής τηλεόρασης 
υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη 
μέσω του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 5
Niklas Nienaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στο 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», οι 
οποίες υπονομεύουν τον ρόλο του στην 
υποστήριξη του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα της Ένωσης και, ως 
εκ τούτου, στην προώθηση της ευρωπαϊκής 
συνείδησης, της κοινωνικής συνοχής, της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης· εμμένει 
στην άποψη ότι τα επίπεδα 
χρηματοδότησης θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του 
προγράμματος και υπενθυμίζει ότι το 
πρόγραμμα πάσχει από χρόνια 
υποχρηματοδότηση· ζητεί, κατά συνέπεια, 
αντιτιθέμενο στις περικοπές, να 
αποκατασταθούν και να ενισχυθούν τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
αντιστοιχούν στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την 
ενίσχυση του δημιουργικού και του 
πολιτιστικού τομέα· επαναλαμβάνει ότι το 

2. καταδικάζει τις περικοπές που 
προτείνει το Συμβούλιο στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», οι οποίες 
υπονομεύουν τον ρόλο του στην 
υποστήριξη του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα της Ένωσης και, ως 
εκ τούτου, στην προώθηση της ευρωπαϊκής 
συνείδησης, της κοινωνικής συνοχής, της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης· εμμένει 
στην άποψη ότι τα επίπεδα 
χρηματοδότησης θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του 
προγράμματος και υπενθυμίζει ότι το 
πρόγραμμα πάσχει από χρόνια 
υποχρηματοδότηση· ζητεί, κατά συνέπεια, 
αντιτιθέμενο στις περικοπές, να 
αποκατασταθούν και να ενισχυθούν τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
αντιστοιχούν στο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη», προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την 
ενίσχυση του δημιουργικού και του 
πολιτιστικού τομέα· επαναλαμβάνει ότι το 
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Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον διπλασιασμό 
του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Δημιουργική Ευρώπη στο επόμενο ΠΔΠ 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να υποστηρίζει την 
πολυγλωσσική προσφορά ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων πολιτιστικής τηλεόρασης 
υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη 
μέσω του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη»·

Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον διπλασιασμό 
του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
Δημιουργική Ευρώπη στο επόμενο ΠΔΠ 
και προτίθεται να υπερασπιστεί την 
αύξηση αυτή· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να υποστηρίζει την 
πολυγλωσσική προσφορά ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων πολιτιστικής τηλεόρασης 
υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη 
μέσω του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 6
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι  η διοργανική 
συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχει 
τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής 
προϋπολογισμός για τη λειτουργία του 
προγράμματος·

3. σημειώνει ότι η διοργανική 
συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχει 
τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής 
προϋπολογισμός για τη λειτουργία του 
προγράμματος· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να έχει 
σημαντικά μεγαλύτερη χρηματοδότηση 
στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, μεταξύ άλλων για την προώθησή 
του·

Or. en

Τροπολογία 7
Michaela Šojdrová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι  η διοργανική 
συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχει 

3. σημειώνει ότι η διοργανική 
συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχει 
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τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής 
προϋπολογισμός για τη λειτουργία του 
προγράμματος·

τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής 
προϋπολογισμός για τη λειτουργία του 
προγράμματος· αναγνωρίζει ότι το σκέλος 
του προγράμματος που αφορά τον 
εθελοντισμό έχει προσελκύσει μεγάλο 
ενδιαφέρον μεταξύ συμμετεχόντων και 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 8
Niklas Nienaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι  η διοργανική 
συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχει 
τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής 
προϋπολογισμός για τη λειτουργία του 
προγράμματος·

3. σημειώνει ότι η διοργανική 
συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχει 
τηρηθεί και ότι έχει διατεθεί επαρκής μεν, 
ωστόσο όχι πραγματικά ικανοποιητικός, 
προϋπολογισμός για τη λειτουργία του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 9
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την αξία που έχει το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για 
την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών 
όσον αφορά την Ένωση και την τόνωση 
του αισθήματος του πολίτη· εκφράζει, ως 
εκ τούτου, τη λύπη του για τις περικοπές 
που προτείνει το Συμβούλιο στον 
προϋπολογισμό· ζητεί την επαναφορά και 
την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων του 
προϋπολογισμού προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στα 

4. τονίζει την αξία που έχει το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για 
την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών 
όσον αφορά την Ένωση και την τόνωση 
του αισθήματος του πολίτη· εκφράζει, ως 
εκ τούτου, τη λύπη του για τις περικοπές 
που προτείνει το Συμβούλιο στον 
προϋπολογισμό· ζητεί την επαναφορά και 
την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων του 
προϋπολογισμού προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στα 
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κοινά και η δημοκρατική συμμετοχή· 
τονίζει ότι το επόμενο πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες» χρειάζεται 
κατάλληλη χρηματοδότηση στο επόμενο 
ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027,  ωστόσο 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, 
ισότητα, δικαιώματα και αξίες»·

κοινά και η δημοκρατική συμμετοχή· 
τονίζει ότι το επόμενο πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες» χρειάζεται 
κατάλληλη χρηματοδότηση στο επόμενο 
ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027, ωστόσο 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, 
ισότητα, δικαιώματα και αξίες»· θεωρεί 
ότι η περαιτέρω ενίσχυση θα πρέπει να 
κατευθυνθεί αποκλειστικά στην 
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγωγή του 
πολίτη, προκειμένου να παρέχονται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
κατανόηση του θεσμικού πλαισίου της 
Ένωσης και για την ενεργό συμμετοχή 
των πολιτών στην αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων και των 
τρεχουσών διεθνών κοινωνικοπολιτικών 
μεταβολών·

Or. en

Τροπολογία 10
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
την προσοχή που συγκέντρωσε το 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018 για την οικοδόμηση 
μιας συνεκτικής μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την προώθηση και τη 
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην Ευρώπη, και να διαθέσει τα αναγκαία 
κονδύλια για τον σκοπό αυτό εντός του 
2020 και μετέπειτα· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, να διατεθούν ειδικά κονδύλια μέσω 
των σχετικών προγραμμάτων του ΠΔΠ·

5. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
την προσοχή που συγκέντρωσε το 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018 για την οικοδόμηση 
μιας συνεκτικής μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την προώθηση και τη 
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην Ευρώπη, και να διαθέσει τα αναγκαία 
κονδύλια για τον σκοπό αυτό εντός του 
2020 και μετέπειτα· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, να διατεθούν ειδικά κονδύλια μέσω 
των σχετικών προγραμμάτων του ΠΔΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και 
των δημοσιεύσεων σχετικά με την κοινή 
ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, 
μνήμη και ιστορία·

Or. en
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Τροπολογία 11
Niklas Nienaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
την προσοχή που συγκέντρωσε το 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018 για την οικοδόμηση 
μιας συνεκτικής μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την προώθηση και τη 
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην Ευρώπη, και να διαθέσει τα αναγκαία 
κονδύλια για τον σκοπό αυτό εντός του 
2020 και μετέπειτα· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, να διατεθούν ειδικά κονδύλια μέσω 
των σχετικών προγραμμάτων του ΠΔΠ·

5. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
την προσοχή που συγκέντρωσε το 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018 για την οικοδόμηση 
μιας συνεκτικής και βιώσιμης 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την 
προώθηση και τη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, 
και να διαθέσει τα αναγκαία κονδύλια για 
τον σκοπό αυτό εντός του 2020 και 
μετέπειτα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
διατεθούν ειδικά κονδύλια μέσω των 
σχετικών προγραμμάτων του ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 12
Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί 
επίσης με τα υπερπόντια εδάφη των 
κρατών μελών, στα οποία κατοικούν 
περισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες 
της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
αθλητικό σκέλος του προγράμματος 
Erasmus+ είναι ένα εγχείρημα που έχει 
στεφθεί με επιτυχία και συμβάλλει στη 
συνοχή και την ανάπτυξη μιας κοινής 
ευρωπαϊκής κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Iuliu Winkler
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
ρεαλιστική αύξηση των κονδυλίων στο 
ΠΔΠ 2021-2027 για τις ζώνες 
αποστάσεων στο κεφάλαιο για τον 
αθλητισμό, μεταξύ άλλων για τις 
διακρατικές συναντήσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ - Αθλητισμός, 
λαμβανομένων επίσης υπόψη των 
αποστάσεων που είναι μεγαλύτερες των 
3000 χιλιομέτρων·

Or. en

Τροπολογία 14
Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ε. θεωρεί, ως εκ τούτου, σημαντικό 
να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια 
για την προσαρμογή των εξόδων ταξιδίου 
για τη ζώνη απόστασης άνω των 3000 
χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό της βασικής δράσης 1 
στο πρόγραμμα Erasmus+·

Or. en

Τροπολογία 15
Petra Kammerevert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί πιεστικά να διατηρηθεί και 
να διασφαλιστεί το σχέδιο 

7. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τις δραστηριότητές της όσον αφορά την 
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προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 
2020 για τις ενέργειες πολυμέσων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προϋπολογισμού του δικτύου Euranet+ 
στο πλαίσιο του κονδυλίου του 
προϋπολογισμού για τις ενέργειες 
πολυμέσων·

εξωτερική επικοινωνία και την 
πληροφόρηση των πολιτών, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι ψευδείς ειδήσεις 
και η παραπληροφόρηση σχετικά με την 
Ένωση· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει και να αυξήσει 
το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 για 
τις ενέργειες πολυμέσων· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, συμπληρωματικές 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
ύψους 1 036 600 EUR (αύξηση κατά 5 %) 
σε αυτό το κονδύλιο του προϋπολογισμού 
για να διασφαλιστεί το κρίσιμο έργο του 
Euranet Plus για το υπόλοιπο του ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 16
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί πιεστικά να διατηρηθεί και να 
διασφαλιστεί το σχέδιο προϋπολογισμού 
της Επιτροπής για το 2020 για τις ενέργειες 
πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένου του 
προϋπολογισμού του δικτύου Euranet+ στο 
πλαίσιο του κονδυλίου του 
προϋπολογισμού για τις ενέργειες 
πολυμέσων·

7. ζητεί πιεστικά να διατηρηθεί και να 
διασφαλιστεί το σχέδιο προϋπολογισμού 
της Επιτροπής για το 2020 για τις ενέργειες 
πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
προϋπολογισμών του δικτύου Euranet+ 
και του Euronews στο πλαίσιο του 
κονδυλίου του προϋπολογισμού για τις 
ενέργειες πολυμέσων· υπογραμμίζει ότι οι 
οργανισμοί αυτοί συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού 
δημόσιου χώρου·

Or. en

Τροπολογία 17
Niklas Nienaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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7. ζητεί πιεστικά να διατηρηθεί και 
να διασφαλιστεί το σχέδιο 
προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 
2020 για τις ενέργειες πολυμέσων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προϋπολογισμού του δικτύου Euranet+ 
στο πλαίσιο του κονδυλίου του 
προϋπολογισμού για τις ενέργειες 
πολυμέσων·

7. ζητεί πιεστικά να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός για τις ενέργειες 
πολυμέσων, και να κατευθυνθεί η αύξηση 
αυτή σε άλλες πλατφόρμες και διαύλους 
επικοινωνίας, όπως το δίκτυο Euranet+· 
είναι επείγουσα ανάγκη να καταστεί 
διαφανές αυτό το κονδύλιο του 
προϋπολογισμού για τις ενέργειες 
πολυμέσων, μέσω του σαφούς 
καθορισμού των διαφόρων έργων που 
επωφελούνται από τα διατιθέμενα 
κονδύλια· θα πρέπει να προταθεί μια νέα 
σειρά γραμμών του προϋπολογισμού σε 
αντιστοιχία με τις ενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 18
Petra Kammerevert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης  του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θέσει τέλος στη 
συνεργασία της με το Euronews.

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου επισημαίνεται ότι το 
Euronews ανήκει πλέον κατά το 85 % σε 
ιδιώτες επενδυτές και μόνο κατά το 15 % 
σε ραδιοτηλεπτικούς οργανισμούς της 
Ένωσης και τρίτων χωρών και σε 
τοπικές δημόσιες αρχές, ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η 
Ένωση στο Euronews στερείται 
διαφάνειας και λογοδοσίας, ότι οι 
μηχανισμοί παρακολούθησης και 
αξιολόγησης δεν είναι επαρκώς 
αξιόπιστοι και ότι το Euronews δεν είναι 
προσβάσιμο από την πλειονότητα ή από 
το σύνολο των πολιτών της Ένωσης· 
εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη 
διαπίστωση ότι, μετά την αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού το 2018, 
με την οποία καταργήθηκε η αναφορά 
στην έννοια των οργανισμών που 
υπηρετούν το γενικό συμφέρον της 
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Ένωσης, προβλέπονται επιχορηγήσεις για 
το Euronews βάσει του άρθρου 195 
στοιχεία γ) και στ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού (εκ των πραγμάτων 
μονοπώλιο/ειδική τεχνική αρμοδιότητα) 
και όχι βάσει του άρθρου 180 του 
δημοσιονομικού κανονισμού (ενέργειες 
που αποσκοπούν στη στήριξη ενός 
στόχου πολιτικής της 
Ένωσης/οργανισμού που εντάσσεται σε 
πολιτική της Ένωσης ή που υποστηρίζει 
πολιτική της Ένωσης), γεγονός που 
συνεπάγεται ότι το Euronews δεν υπηρετεί 
πλέον το γενικό συμφέρον της Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει τέλος 
στη συνεργασία της με το Euronews στο 
τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· θεωρεί, 
επιπλέον, ότι δεν θα πρέπει να διατεθούν 
πρόσθετα κονδύλια, πέραν αυτών που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
προϋπολογισμού του 2020, στο Euronews 
στο πλαίσιο της γραμμής του 
προϋπολογισμού για τις ενέργειες 
πολυμέσων·

Or. en

Τροπολογία 19
Θεόδωρος Ζαγοράκης, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης  του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θέσει τέλος στη 
συνεργασία της με το Euronews.

8. λαμβάνει υπό σημείωση τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
θέμα «Παρακολούθηση από την 
Επιτροπή της στήριξης που παρέχει η ΕΕ 
στον Euronews»· παρατηρεί ότι η 
χρηματοδότηση του Euronews βασίζεται, 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τόσο στη στήριξη που παρέχει 
στην πολιτική της Ένωσης στον τομέα 
της πληροφόρησης όσο και στο εκ των 
πραγμάτων μονοπώλιό του όσον αφορά 
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την κάλυψη των ενωσιακών υποθέσεων 
υπό ευρωπαϊκή σκοπιά στην τηλεόραση, 
καθώς και στη σημαντική εξειδίκευσή 
του στον εν λόγω τομέα· σημειώνει ότι, 
καθώς αυτό εξακολουθεί να ισχύει και 
όλες οι ανεξάρτητες εκθέσεις δείχνουν 
πάντα σαφώς ότι το Euronews παρέχει 
μια υπηρεσία που μπορεί να θεωρηθεί 
οικονομικά συμφέρουσα, θα πρέπει να 
συνεχίσει να λαμβάνει χρηματοδότηση 
από την Επιτροπή, ιδίως στο σημερινό 
πλαίσιο όπου η αμερόληπτη 
πληροφόρηση σχετικά με την Ένωση 
είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ· 
καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να 
απαντήσει σε όλες τις ανησυχίες που 
εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά 
με την παρακολούθηση των κονδυλίων 
που χορηγούνται στο Euronews.

Or. en

Τροπολογία 20
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης  του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θέσει τέλος στη 
συνεργασία της με το Euronews.

8. Λαμβάνει υπό σημείωση τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews· σημειώνει με ανησυχία ότι 
στον δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· είναι της άποψης ότι όλα τα 
μέσα που υπάγονται σήμερα στη γραμμή 
του προϋπολογισμού για τις ενέργειες 
πολυμέσων έχουν μεγάλη σημασία για την 
καθημερινή ζωή των ευρωπαίων 
πολιτών, καθώς προωθούν την 
πολυγλωσσία και έναν κοινό ευρωπαϊκό 
δημόσιο χώρο· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή και το Euronews να 
απαντήσουν σε όλες τις ανησυχίες που 
εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά 
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με την παρακολούθηση των κονδυλίων 
που χορηγούνται στο Euronews· 
προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διοργανώσει δημόσια ακρόαση σχετικά 
με το ζήτημα, προσκαλώντας όλους τους 
ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης  του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θέσει τέλος στη 
συνεργασία της με το Euronews.

8. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να προβεί σε πλήρη 
επανεξέταση της γραμμής του 
προϋπολογισμού για τις ενέργειες 
πολυμέσων όσον αφορά το Euronews το 
2020, όπως ζητήθηκε από την επιτροπή 
CULT στη γνωμοδότησή της για τον 
προϋπολογισμό του 2019, και να προτείνει 
μια λύση για την κατάσταση σύμφωνα με 
το νομικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 22
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης  του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θέσει τέλος στη 
συνεργασία της με το Euronews.

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 23
Niklas Nienaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης  του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θέσει τέλος στη 
συνεργασία της με το Euronews.

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
περιπτωσιολογικής επισκόπησης του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να επανεξετάσει την 
προσέγγισή της όσον αφορά τη 
συνεργασία της με το Euronews.

Or. en

Τροπολογία 24
Dace Melbārde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 

8. είναι θορυβημένο από τα 
συμπεράσματα της συνοπτικής 
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περιπτωσιολογικής επισκόπησης  του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θέσει τέλος στη 
συνεργασία της με το Euronews.

περιπτωσιολογικής επισκόπησης του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
Euronews, όπου αναφέρεται ότι στον 
δημοσιονομικό κανονισμό δεν γίνεται 
πλέον αναφορά στο γεγονός ότι το 
Euronews επιδιώκει το γενικό συμφέρον 
της Ένωσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να επανεξετάσει τη 
συνεργασία της με το Euronews.

Or. en

Τροπολογία 25
Petra Kammerevert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. επισημαίνει τις δυνατότητες των 
δοκιμαστικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣΠΕ)· 
πιστεύει ότι η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των ΔΣΠΕ από την Επιτροπή 
αφήνει πολύ περιορισμένο χρόνο στις 
γνωμοδοτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για να εξετάσουν τις 
αξιολογήσεις και τα σχόλια· εκφράζει, 
επίσης, τη λύπη του για το γεγονός ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι αξιολογήσεις 
και τα σχόλια που καταθέτει η Επιτροπή 
δεν είναι απολύτως αντικειμενικά και 
φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από 
θεσμικές ή προσωπικές προτιμήσεις· 
υπενθυμίζει ότι, αν η Επιτροπή δεν 
προέβη στην υλοποίηση κάποιου από τα 
ΔΣΠΕ, αυτό δεν μπορεί ποτέ να 
αποτελέσει λόγο για χαμηλή αξιολόγηση· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της 
διαδικασίας εκ των προτέρων 
αξιολόγησης, προκειμένου να δοθεί στην 
επιτροπή επαρκής χρόνος για να εξετάσει 
τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης της Επιτροπής· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των ΔΣΠΕ, με έμφαση σε επιτυχημένα 
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και ανεπιτυχή έργα·

Or. en

Τροπολογία 26
Niklas Nienaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
κοινωνία χρειάζεται ισχυρή και 
ανεξάρτητη δημοσιογραφία που παρέχει 
ειδήσεις, πληροφορίες και τεκμηρίωση 
από ευρωπαϊκή σκοπιά και συμβάλλει, ως 
εκ τούτου, στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής 
ταυτότητας· αναγνωρίζει τις τεράστιες 
τεχνικές εξελίξεις καθώς και τις 
σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες των 
καταναλωτών στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης, 
και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους 
ενίσχυσης των μέσων ενημέρωσης που 
παρέχουν ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή πληροφόρηση στο ευρωπαϊκό 
ραδιοτηλεοπτικό κοινό.

Or. en

Τροπολογία 27
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί με μεγαλύτερη διαφάνεια 
και επιμέλεια τα κονδύλια που χορηγεί 
στο Euronews, ελέγχοντας τακτικά την 
ανεξαρτησία της δημοσιογραφικής 
παραγωγής του εν λόγω μέσου· 
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ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
εξετάσει περαιτέρω τρόπους ενίσχυσης 
των μέσων ενημέρωσης που παρέχουν 
ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή πληροφόρηση στους 
Ευρωπαίους τηλεθεατές.

Or. en

Τροπολογία 28
Niklas Nienaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα για τη δέουσα 
διαφανή εσωτερική παρακολούθηση του 
τρόπου με τον οποίο χορηγείται 
χρηματοδότηση στο Euronews, και να 
διασφαλίσει την ανεξαρτησία της 
δημοσιογραφικής παραγωγής του 
Euronews, καθώς και ένα λειτουργικό 
πλαίσιο για τις ενέργειες πολυμέσων εν 
γένει, αναγνωρίζοντας ότι είναι 
σημαντικό να βασίζεται η σύμβαση 
υπηρεσιών μεταξύ της Επιτροπής και του 
Euronews στα αποτελέσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης· παροτρύνει την 
Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον το 
Euronews αποτελεί εύλογη λύση για το 
μέλλον των ευρωπαϊκών ενημερωτικών 
εκπομπών όσον αφορά τους στόχους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8α.

Or. en


