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Amendment 1
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice a zároveň umožnit většímu 
počtu účastníků využívat jejich přínosy, a 
to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy mohou 
přispět k cíli EU řešit globální výzvy, jako 
je změna klimatu;

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury, protože se 
týkají příštích generací a podporují 
evropskou identitu a rozmanitost, a 
potřebu poskytnout dostatečné finanční 
prostředky, pokud mají tyto programy 
naplnit své zvýšené ambice a mají být více 
integrační, a umožnit tak většímu počtu 
účastníků využívat jejich přínosy, zejména 
těm, kteří mají méně příležitostí; 
zdůrazňuje, že program Erasmus+ je 
dosáhl celoevropského úspěchu, protože 
spojuje lidi, umožňuje jim rozvíjet 
dovednosti důležité pro život a práci a 
podporuje mezikulturní vzdělávání a 
skutečný pocit evropské sounáležitosti; 
domnívá se, že kulturní, vzdělávací a tvůrčí 
programy mohou přispět k cíli EU řešit 
globální výzvy, jako je změna klimatu;

Or. de

Amendment 2
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice a zároveň umožnit většímu 
počtu účastníků využívat jejich přínosy, a 
to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy mohou 

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice, a zároveň umožnit 
většímu počtu účastníků využívat jejich 
přínosy, a to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí nebo žijí ve vzdálených 
regionech; domnívá se, že kulturní, 
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přispět k cíli EU řešit globální výzvy, jako 
je změna klimatu;

vzdělávací a tvůrčí programy dokážou 
posílit své sociální cíle, přičemž zvláštní 
důraz musí klást na sociální začlenění, a 
zajistit rovné podmínky a že současně 
mohou přispět k cíli EU řešit globální 
výzvy, jako jsou hospodářský růst, 
vytváření pracovních míst a změna 
klimatu;

Or. en

Amendment 3
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční 
prostředky, pokud mají tyto programy 
naplnit své zvýšené ambice a zároveň 
umožnit většímu počtu účastníků využívat 
jejich přínosy, a to zejména těm, kteří mají 
méně příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy mohou 
přispět k cíli EU řešit globální výzvy, jako 
je změna klimatu;

1. znovu zdůrazňuje význam 
programů v oblasti vzdělávání, mládeže, 
občanství, kultury a tvorby a připomíná, že 
je třeba zvýšit jejich financování, aby 
mohly naplnit očekávání občanů a své 
stanovené ambiciózní cíle; domnívá se, že 
náležitě navýšené financování těchto 
programů má zásadní význam pro 
budoucnost Evropy, protože umožní 
většímu počtu účastníků využívat jejich 
přínosy, a to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že tyto programy 
podporují sociální začlenění a přispívají 
k plnění sociálních cílů na úrovni EU i 
k řešení globálních výzev, jako je změna 
klimatu;

Or. en

Amendment 4
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice a zároveň umožnit většímu 
počtu účastníků využívat jejich přínosy, a 
to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy mohou 
přispět k cíli EU řešit globální výzvy, jako 
je změna klimatu;

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice, a zároveň umožnit 
většímu počtu účastníků využívat jejich 
přínosy, a to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy dokážou 
posílit své sociální cíle, přičemž zvláštní 
důraz musí klást na sociální začlenění, a 
že mohou přispět k cíli EU řešit globální 
výzvy, jako je změna klimatu;

Or. en

Amendment 5
Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice a zároveň umožnit většímu 
počtu účastníků využívat jejich přínosy, a 
to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy mohou 
přispět k cíli EU řešit globální výzvy, jako 
je změna klimatu;

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice, a zároveň umožnit 
většímu počtu účastníků využívat jejich 
přínosy, a to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy mohou 
přispět k cíli EU bojovat proti nerovnosti a 
řešit globální výzvy, jako je změna 
klimatu;

Or. en

Amendment 6
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice a zároveň umožnit většímu 
počtu účastníků využívat jejich přínosy, a 
to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy mohou 
přispět k cíli EU řešit globální výzvy, jako 
je změna klimatu;

1. připomíná význam programů v 
oblasti vzdělávání a kultury a potřebu 
poskytnout dostatečné finanční prostředky, 
pokud mají tyto programy naplnit své 
zvýšené ambice, a zároveň umožnit 
většímu počtu účastníků využívat jejich 
přínosy, a to zejména těm, kteří mají méně 
příležitostí; domnívá se, že kulturní, 
vzdělávací a tvůrčí programy mohou 
přispět k cílům EU v oblasti sociálního 
začlenění a při řešení globálních výzev, 
jako je změna klimatu;

Or. en

Amendment 7
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
kontinuitu víceletých finančních rámců 
na období 2014 až 2020 a 2021 až 2021 
pro programy Erasmus+, Kreativní 
Evropa a Evropský sbor solidarity; vyzývá 
Evropskou komisi, aby vysvětlila, jaké má 
pohotovostní plány k řešení případného 
finančního schodku mezi rozpočtovými 
cykly;

Or. en

Amendment 8
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. trvá na tom, že rozpočet na rok 
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2021 musí být výrazně vyšší než rozpočet 
na rok 2020 a musí na něj navazovat 
lineární a postupný růst ročních přídělů, 
aby se již od prvního roku rozšířila 
přístupnost a aby se předešlo 
nepřiměřenému nárůstu a problémům s 
absorpcí v posledních letech VFR na 
období 2021–2027;

Or. en

Amendment 9
Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že do vzdělávacích a 
kulturních programů je nutné plně 
začlenit genderové hledisko a genderové 
rozpočtování, protože tyto oblasti politiky 
patří k nejlepším prostředkům pro 
posilování rovného postavení žen a mužů;

Or. en

Amendment 10
Victor Negrescu, Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že Erasmus+ je hlavním 
programem na podporu vzdělávací 
mobility mezi lidmi všech věkových 
skupin, přičemž poptávka zdaleka 
převyšuje dostupné finanční prostředky; 
opakuje proto, že rozpočet na rok 2021 
musí být v souladu s požadavkem 
ztrojnásobit rozpočet programu Erasmus+ 
v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027; trvá na tom, že 

2. připomíná, že Erasmus+ je hlavním 
programem na podporu vzdělávací 
mobility mezi lidmi všech věkových 
skupin, přičemž poptávka zdaleka 
převyšuje dostupné finanční prostředky; 
opakuje proto, že rozpočet na rok 2021 
musí být v souladu s požadavkem 
ztrojnásobit rozpočet programu Erasmus+ 
v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027;
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rozpočet na rok 2021 musí být výrazně 
vyšší než rozpočet na rok 2020 a musí na 
něj navazovat lineární a postupný růst 
ročních přídělů, aby se již od prvního 
roku rozšířila přístupnost a předešlo se 
nepřiměřenému nárůstu a problémům s 
absorpcí v posledních letech VFR na 
období 2021–2027;

Or. en

Amendment 11
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že Erasmus+ je hlavním 
programem na podporu vzdělávací 
mobility mezi lidmi všech věkových 
skupin, přičemž poptávka zdaleka 
převyšuje dostupné finanční prostředky; 
opakuje proto, že rozpočet na rok 2021 
musí být v souladu s požadavkem 
ztrojnásobit rozpočet programu Erasmus+ 
v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027; trvá na tom, že 
rozpočet na rok 2021 musí být výrazně 
vyšší než rozpočet na rok 2020 a musí na 
něj navazovat lineární a postupný růst 
ročních přídělů, aby se již od prvního roku 
rozšířila přístupnost a předešlo se 
nepřiměřenému nárůstu a problémům s 
absorpcí v posledních letech VFR na 
období 2021–2027;

2. připomíná, že Erasmus+ je hlavním 
nástrojem k posílení pocitu sounáležitosti 
s Evropou, který je společně s právními a 
politickými atributy nezbytnou složkou 
evropského občanství, a hlavním 
programem na podporu vzdělávací 
mobility mezi lidmi všech věkových 
skupin, přičemž poptávka zdaleka 
převyšuje dostupné finanční prostředky; 
opakuje proto, že rozpočet na rok 2021 
musí být v souladu s požadavkem 
ztrojnásobit rozpočet programu Erasmus+ 
v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027; trvá na tom, že 
rozpočet na rok 2021 musí být výrazně 
vyšší než rozpočet na rok 2020 a musí na 
něj navazovat lineární a postupný růst 
ročních přídělů, aby se již od prvního roku 
rozšířila přístupnost a předešlo se 
nepřiměřenému nárůstu a problémům s 
absorpcí v posledních letech VFR na 
období 2021–2027;

Or. en

Amendment 12
Peter Pollák
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že Erasmus+ je hlavním 
programem na podporu vzdělávací 
mobility mezi lidmi všech věkových 
skupin, přičemž poptávka zdaleka 
převyšuje dostupné finanční prostředky; 
opakuje proto, že rozpočet na rok 2021 
musí být v souladu s požadavkem 
ztrojnásobit rozpočet programu Erasmus+ 
v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027; trvá na tom, že 
rozpočet na rok 2021 musí být výrazně 
vyšší než rozpočet na rok 2020 a musí na 
něj navazovat lineární a postupný růst 
ročních přídělů, aby se již od prvního roku 
rozšířila přístupnost a předešlo se 
nepřiměřenému nárůstu a problémům s 
absorpcí v posledních letech VFR na 
období 2021–2027;

2. připomíná, že Erasmus+ je hlavním 
programem na podporu vzdělávací 
mobility lidí všech věkových a sociálních 
skupin, přičemž poptávka zdaleka 
převyšuje dostupné finanční prostředky; 
opakuje proto, že rozpočet na rok 2021 
musí být v souladu s požadavkem 
ztrojnásobit rozpočet programu Erasmus+ 
v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027; trvá na tom, že 
rozpočet na rok 2021 musí být výrazně 
vyšší než rozpočet na rok 2020 a musí na 
něj navazovat lineární a postupný růst 
ročních přídělů, aby se již od prvního roku 
rozšířila přístupnost a předešlo se 
nepřiměřenému nárůstu a problémům s 
absorpcí v posledních letech VFR na 
období 2021–2027;

Or. en

Amendment 13
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že velký důraz je nutné 
klást na sociální výzvy spojené se změnou 
klimatu a že je třeba vyčlenit přiměřený 
rozpočet na programy Erasmus+, 
Evropský sbor solidarity a Kreativní 
Evropa tak, aby podporovaly udržitelný 
rozvoj a environmentální transformaci; 
zdůrazňuje, že vzdělávání a kultura jsou 
klíčovými nástroji k řešení společenských 
změn;

Or. en
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Amendment 14
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam programu 
Kreativní Evropa při podpoře 
audiovizuálního, kreativního a kulturního 
odvětví EU; trvá na tom, aby úrovně 
financování odpovídaly ambicím 
programu a aby byl rozpočet na rok 2021 
v souladu s požadavkem zdvojnásobit 
financování programu Kreativní Evropa v 
příštím VFR;

3. zdůrazňuje význam programu 
Kreativní Evropa při podpoře 
audiovizuálního, kreativního a kulturního 
odvětví EU; připomíná, že tento program 
je silně podfinancován, což se odráží v 
trvale nízké míře úspěšnosti financování 
projektů v rámci stávajícího programu, 
zejména ve složce „Kultura“; trvá na tom, 
že je třeba zvýšit potřebné financování, 
má-li program plnit své cíle a očekávání 
občanů; připomíná, že rozpočet na rok 
2021 musí být v souladu s potřebou 
zdvojnásobit financování programu 
Kreativní Evropa ve VFR na období 2021 
až 2027;

Or. en

Amendment 15
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam programu 
Kreativní Evropa při podpoře 
audiovizuálního, kreativního a kulturního 
odvětví EU; trvá na tom, aby úrovně 
financování odpovídaly ambicím programu 
a aby byl rozpočet na rok 2021 v souladu s 
požadavkem zdvojnásobit financování 
programu Kreativní Evropa v příštím VFR;

3. zdůrazňuje význam programu 
Kreativní Evropa při podpoře 
audiovizuálního, kreativního a kulturního 
odvětví EU; trvá na tom, aby úrovně 
financování odpovídaly ambicím programu 
a aby byl rozpočet na rok 2021 v souladu s 
požadavkem zdvojnásobit financování 
programu Kreativní Evropa v příštím VFR; 
zdůrazňuje, že tvůrčí a kulturní odvětví 
jsou významnou součástí hospodářství EU 
a že řádné financování přispěje nejen k 
nezbytnému a potřebnému šíření kultury, 
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ale i k hospodářskému růstu;

Or. en

Amendment 16
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam programu 
Kreativní Evropa při podpoře 
audiovizuálního, kreativního a kulturního 
odvětví EU; trvá na tom, aby úrovně 
financování odpovídaly ambicím programu 
a aby byl rozpočet na rok 2021 v souladu s 
požadavkem zdvojnásobit financování 
programu Kreativní Evropa v příštím VFR;

3. zdůrazňuje význam programu 
Kreativní Evropa při podpoře 
audiovizuálního, kreativního a kulturního 
odvětví EU; trvá na tom, aby úrovně 
financování odpovídaly ambicím programu 
a aby financování směřovalo do 
geograficky rovnoměrně rozložených 
kvalitních projektů; trvá na tom, aby byl 
rozpočet na rok 2021 v souladu s 
požadavkem zdvojnásobit financování 
programu Kreativní Evropa v příštím VFR;

Or. en

Amendment 17
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. trvá na tom, že adekvátní 
financování programu Kreativní Evropa 
musí být spojeno s restrukturalizací 
způsobu rozdělování prostředků, přičemž 
je zejména nutné klást důraz na 
uměleckou kvalitu a nízkou 
administrativní zátěž;

Or. en
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Amendment 18
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby rozpočet na rok 
2021 na Evropský sbor solidarity byl v 
souladu s původním rozpočtem uvedeným 
v návrhu VFR, který předložila Komise, a 
umožňoval financování různých složek 
programu s cílem uspokojit řadu 
očekávání, která vzbudil mezi mladými 
lidmi v celé Evropě;

4. domnívá se, že Evropský sbor 
solidarity je zásadní nástroj pro podporu 
občanské angažovanosti v celé Unii a 
posilování občanství EU; trvá na tom, aby 
rozpočet na rok 2021 na Evropský sbor 
solidarity odpovídal velkým očekáváním, 
která vzbudil mezi mladými lidmi v celé 
Evropě, zejména ve složce 
„Dobrovolnictví“; žádá, aby byly 
vyčleněny dostatečné finanční prostředky 
na pokrytí vysoké poptávky po umístění 
dobrovolniků;

Or. en

Amendment 19
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby rozpočet na rok 
2021 na Evropský sbor solidarity byl v 
souladu s původním rozpočtem uvedeným 
v návrhu VFR, který předložila Komise, a 
umožňoval financování různých složek 
programu s cílem uspokojit řadu 
očekávání, která vzbudil mezi mladými 
lidmi v celé Evropě;

4. trvá na tom, aby rozpočet na rok 
2021 na Evropský sbor solidarity byl v 
souladu s původním rozpočtem uvedeným 
v návrhu VFR, který předložila Komise v 
souladu se stanoviskem Parlamentu a s 
částečným obecným přístupem Rady; 
domnívá se, že bude-li rozpočet zachován 
na této úrovni, umožní financování 
různých složek programu a uspokojí tak 
řadu očekávání, která vzbudil mezi 
mladými lidmi v celé Evropě;

Or. en

Amendment 20
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Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam programu 
Evropa pro občany při podpoře rozvoje 
společných evropských hodnot a 
zapojování občanů v celé Evropě; znovu 
potvrzuje své odhodlání poskytovat 
dostatečnou úroveň financování na složku 
Angažovanost a účast občanů v rámci 
nového programu Občané, rovnost, práva a 
hodnoty.

5. zdůrazňuje úspěch programu 
Evropa pro občany a jeho význam pro 
posilování pocitu sounáležitosti s EU a 
demokratické a občanské angažovanosti 
občanů a jejich zapojení do činností Unie; 
znovu zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
financování na složku Angažovanost a 
účast občanů v rámci nového programu 
Občané, rovnost, práva a hodnoty, a 
připomíná že tato částka by měla 
odpovídat 27,26 % celkového rozpočtu 
programu;

Or. en

Amendment 21
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zlepšila svou 
strategii pro externí komunikaci, a tak 
přístup občanů k informacím o činnosti 
Unie; potvrzuje, že Komise musí pro tyto 
účely zvážit nové cesty a prostředky a 
současně zohlednit aktuální technologický 
vývoj a změny v chování spotřebitelů; 
vyzývá proto Komisi, aby více 
diverzifikovala informační nástroje, které 
v současné době využívá a podporuje v 
rámci „multimediálních činností“; dále 
Komisi vzhledem k výše uvedenému 
důrazně vyzývá, aby rozptýlila všechny 
pochybnosti, které Účetní dvůr vyjádřil při 
kontrole stanice Euronews a aby svou 
spolupráci s vysílací společností 
přehodnotila; dále požaduje, aby v 
případě, že se Komise rozhodne s vysílací 
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stanicí Euronews spolupracovat i po roce 
2020, aby novou smlouvu uzavřela na 
maximálně dva roky;

Or. de

Amendment 22
Christian Ehler

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje , že kulturní a kreativní 
odvětví mají ze své podstaty dvojí hodnotu, 
jelikož prostřednictvím přímých vazeb na 
umělce a tvůrce uchovávají a podporují 
kulturní a jazykovou rozmanitost a 
posilují evropskou, národní, regionální a 
místní identitu a současně podporují 
sociální soudržnost a pomocí různých 
modelů vytváření hodnoty významně 
přispívají k tvořivosti, investicím, 
inovacím a zaměstnanosti a jsou hnacím 
motorem udržitelného hospodářského 
růstu v EU a jejích členských státech; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že financování 
těchto odvětví a jejich přístup k finančním 
prostředkům by se měly stát jednou z 
politických priorit VFR;

Or. en

Amendment 23
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby co nejdříve 
předložila hodnocení návrhů pilotních 
projektů a přípravných akcí, aby příslušné 
výbory mohly o těchto návrzích 
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rozhodnout plně informovány; vyzývá 
proto Komisi, aby hodnocení návrhů 
podpořila vypracováním podrobných 
připomínek a aby dbala na 
transparentnost během celé realizace a 
průběžně podávala informace 
Parlamentu; 

Or. en

Amendment 24
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby výborům zavčas 
předložila hodnocení návrhů pilotních 
projektů a přípravných akcí, aby mohly o 
těchto návrzích rozhodnout plně 
informovány; vyzývá proto Komisi, aby 
posouzení návrhů podpořila 
vypracováním podrobných připomínek a 
aby dbala na transparentnost během celé 
realizace a průběžně podávala informace 
Parlamentu; 

Or. en

Amendment 25
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. znovu připomíná význam 
evropského vysokoškolského rámce a 
nových iniciativ na poli kultury, 
vzdělávání, mládeže a občanství pro 
diskuse o budoucnosti Evropy; 
zdůrazňuje, že Evropský parlament 
podporuje případné nové zdroje 
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financování pro již probíhající programy 
a schválené nové iniciativy v této oblasti;

Or. en

Amendment 26
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vítá skutečnost, že projekty 
související s kulturou a vzděláváním jsou 
podporovány z celé řady programů a 
nástrojů Unie, zejména z ESI fondů, z 
fondu EFSI a z programu Horizont 
Evropa; vyzývá Komisi, aby napříč 
programy Unie podporovala konzistentní 
strategie s cílem dále zvýšit podporu 
projektů týkajících se vzdělávání, mládeže, 
a kulturního a tvůrčího odvětví;

Or. en

Amendment 27
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je znepokojen tím, že do konce 
roku 2020 se nepodaří úspěšně uzavřít 
složitá jednání s Radou o příštím VFR; 
vyzývá proto Komisi k předložení 
krizového plánu, aby se od začátku roku 
2021 zajistilo další financování všech 
programů podporovaných z prostředků 
EU;

Or. de
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Amendment 28
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. připomíná, že programy 
v současném VFR zpočátku postupovaly 
pomalu, což zvyšuje pravděpodobnost, že 
se platební závazky přesunou do příštího 
VFR a budou muset být vyrovnány pod 
novými platebními stropy; zdůrazňuje, že 
je třeba zabránit opakování platební krize, 
ke které došlo na konci VFR 2007–2013, 
neboť příjemci v rámci vzdělávacích a 
kulturních programů jsou často 
jednotlivci a malé organizace, které si 
stěží mohou dovolit zpoždění v platbách; 
poukazuje na to, že zpoždění plateb vážně 
oslabuje přínosy programu a v konečném 
důsledku důvěru v evropský projekt;

Or. en

Amendment 29
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. trvá na tom, že v rozpočtu na rok 
2021 je nutné posílit rozpočtovou položku 
„Opatření v multimediální oblasti“, zvýšit 
její transparentnost a více ji rozlišit; 
zdůrazňuje, že svoboda slova, svoboda 
uměleckého projevu a pluralita 
sdělovacích prostředků jsou základními 
hodnotami Unie; vyzývá Komisi, aby 
podporovala vhodný mediální mix, včetně 
rozhlasu, televize a internetových médií, 
aby posílila jasnou komunikaci o 
záležitostech EU.

Or. en
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