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22.2.2017 A8-0030/1 

Poprawka  1 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając art. 167 i 173 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając art. 6, 167 i 173 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Poprawka  2 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 

stycznia 2016 r. w sprawie roli dialogu 

międzykulturowego, różnorodności 

kulturowej i edukacji w promowaniu 

podstawowych wartości UE2, 

___________  

2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0005. 

skreśla się 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Poprawka  3 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że program 

„Kreatywna Europa”, a w szczególności 

podprogram „Kultura”, jest poważnie 

niedofinansowany, przez co powstają 

trudności w spełnianiu wysokich 

oczekiwań; 

C. mając na uwadze, że program 

„Kreatywna Europa”, w tym jego 

podprogram „Kultura”, korzysta z budżetu, 

którego całkowita kwota na lata 2014–

2020, ujęta w dziale 3 wieloletnich ram 

finansowych, wynosi 1,46 mld EUR, 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Poprawka  4 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że komponent 

międzysektorowy tylko częściowo 

rozwinął swój strategiczny cel promowania 

ponadnarodowej i międzysektorowej 

współpracy kulturalnej; 

H. mając na uwadze, że komponent 

międzysektorowy tylko częściowo 

rozwinął swój strategiczny cel promowania 

ponadnarodowej i międzysektorowej 

współpracy kulturalnej, zwłaszcza z 

powodu rozproszenia realizowanych w 

jego ramach zadań w wyniku dodania 

szczególnego działania na rzecz integracji 

społecznej uchodźców; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Poprawka  5 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że w 2016 r. w 

ramach komponentu międzysektorowego 

opublikowano zaproszenie do składania 

wniosków dotyczących projektów 

włączania uchodźców w społeczeństwo 

europejskie, aby promować i wspierać 

kreatywność i dialog międzykulturowy; 

M. mając na uwadze, że w 2016 r. w 

ramach komponentu międzysektorowego 

opublikowano zaproszenie do składania 

wniosków dotyczących projektów 

włączania uchodźców w społeczeństwo 

europejskie, aby promować i wspierać 

kreatywność i dialog międzykulturowy; 

mając na uwadze, że działanie to zostało 

sfinansowane w 2015 r. w kwocie 1,6 mln 

EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Poprawka  6 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że choć 

rozporządzenie przewiduje zawieranie 

dwustronnych porozumień z państwami 

trzecimi z myślą o umożliwieniu im 

udziału w programie lub jego częściach, 

jak dotąd tylko kilka państw ukończyło tę 

procedurę; 

O. mając na uwadze, że choć 

rozporządzenie przewiduje zawieranie 

dwustronnych porozumień z państwami 

trzecimi z myślą o umożliwieniu im 

udziału w programie lub jego częściach, 

ograniczony budżet programu 

„Kreatywna Europa”, a także jego 

konkretne cele związane z kulturą 

europejską powinny skłonić do skupienia 

się na wnioskach od państw 

członkowskich; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Poprawka  7 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw R 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

R. mając na uwadze, że odsetek 

wnioskodawców, którym przyznano 

pomoc, wynosi 15 % w przypadku 

podprogramu Kultura i 44 % w przypadku 

podprogramu MEDIA, niemniej jest on 

niższy (32 %) w tym drugim 

podprogramie, jeśli wyłączy się z tego 

zestawienia automatyczne schematy; 

R. mając na uwadze, że odsetek 

wnioskodawców, którym przyznano 

pomoc, wynosi 15 % w przypadku 

podprogramu Kultura i 44 % w przypadku 

podprogramu MEDIA, niemniej jest on 

niższy (32 %) w tym drugim 

podprogramie, jeśli wyłączy się z tego 

zestawienia automatyczne schematy; 

mając ponadto na uwadze, że w przypadku 

podprogramu „Kultura” wybrane projekty 

zostały w większości przedłożone przez 

organizacje nienastawione na zysk, co 

mogłoby sugerować, że program nie radzi 

sobie z finansowaniem organizacji 

nastawionych na zysk, takich jak średnie 

przedsiębiorstwa; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Poprawka  8 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia budżetu programu 

„Kreatywna Europa”, aby spełniał on 

oczekiwania obywateli europejskich i był 

zgodny z ambicjami każdego 

podprogramu, i do uznania tym samym, że 

wartości produkcji kulturalnej nie można 

zmierzyć wyłącznie za pomocą danych 

ekonomicznych, oraz do umożliwienia 

osiągnięcia większej skuteczności i 

lepszych wyników; 

1. sugeruje, że państwa członkowskie 

powinny wprowadzić zoptymalizowane 

zarządzanie dostępnymi funduszami, 

zwłaszcza przez przywrócenie równowagi 

podprogramów „Kultura” i „Media”, a 

także przez zaprzestanie dalszego 

rozszerzania celów i przyjmowania 

nowych uczestniczących państw trzecich, 

tak aby skupić się na kluczowych 

projektach zgłoszonych przez 

wnioskodawców z państw członkowskich; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Poprawka  9 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zwraca się do Komisji, by 

współpracowała tak ściśle, jak to możliwe 

z UNESCO, Radą Europy, a także z 

OECD, aby wypracować silniejszą 

podstawę wspólnego wkładu w realizację 

celów programu i ocenę wpływu, 

zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym, 

a także w zakresie poszanowania 

szczególnych wartości ludzkich i 

ekonomicznych kultury i twórczości; 

6. ponownie przypomina, że państwa 

członkowskie mogą współpracować tak 

ściśle, jak to możliwe z UNESCO, Radą 

Europy, a także z OECD, aby wypracować 

silniejszą podstawę wspólnego wkładu w 

realizację celów programu i ocenę wpływu, 

zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym, 

a także w zakresie poszanowania 

szczególnych wartości ludzkich i 

ekonomicznych kultury i twórczości; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Poprawka  10 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. przyjmuje z zadowoleniem bieżące 

prace Komisji i EACEA służące 

modyfikacji systemu punktów 

automatycznych by zapewnić rzeczywiście 

równe warunki działania z 

uwzględnieniem w wyważony sposób 

wszystkich kryteriów wymienionych w 

programie „Kreatywna Europa” 

(charakteru ponadnarodowego, rozwoju 

współpracy ponadnarodowej, oszczędności 

skali, masy krytycznej, efektu dźwigni), a 

także z uwzględnieniem zdolności 

produkcyjnych oraz istniejących 

krajowych programów wsparcia dla 

branży audiowizualnej; 

21. przyjmuje z zadowoleniem bieżące 

prace Komisji i EACEA służące 

modyfikacji systemu punktów 

automatycznych, ponieważ może to 

prowadzić do powstania systemu 

„pozytywnej dyskryminacji” na rzecz 

państw o mniejszych zdolnościach 

produkcyjnych, co będzie miało 

negatywny wpływ na jakość artystyczną 

projektów i ich potencjał pod kątem 

innowacyjności, a tym samym będzie 

stanowić „karę” dla państw o wysokim 

potencjale produkcyjnym;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Poprawka  11 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. zaleca zabezpieczenie i udostępnienie 

europejskiego dziedzictwa 

audiowizualnego na potrzeby badań, 

zaangażowania odbiorców i wzmacniania 

jego wartości ekonomicznej dzięki 

digitalizacji filmów i archiwów 

audiowizualnych; 

24. zaleca zabezpieczenie i udostępnienie 

europejskiego dziedzictwa 

audiowizualnego na potrzeby badań, 

zaangażowania odbiorców i wzmacniania 

jego wartości ekonomicznej dzięki 

digitalizacji filmów i archiwów 

audiowizualnych, przy jednoczesnym 

zapewnieniu poszanowania praw 

autorskich i praw pokrewnych; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Poprawka  12 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. podkreśla, że na międzynarodowym i 

coraz bardziej konkurencyjnym rynku 

filmowym europejski sektor 

audiowizualny w dalszym ciągu 

potrzebuje środków wsparcia w celu 

zabezpieczenia jego różnorodności i 

niezależności; podkreśla, że należy 

wspierać bezpośrednio europejskie 

produkcje audiowizualne, zwłaszcza na 

etapie opracowywania projektów, oraz że 

powinno się to odbywać poprzez 

rozszerzenie zakresu szkoleń, tak by 

obejmowały one więcej działań i 

wzmocniły konkurencyjność sektora; 

25. podkreśla, że na międzynarodowym i 

coraz bardziej konkurencyjnym rynku 

filmowym należy nadal wspierać sektory 

audiowizualne państw członkowskich, a w 

tym celu należy dążyć do realizacji 

strategii politycznych na rzecz walki z 

dumpingiem podatkowym i społecznym 

oraz umożliwić państwom członkowskim 

ochronę ich sektora kultury i wyjątków 

kulturalnych, aby dopilnować, by sektor 

kultury, media oraz sektor kreatywny 

pozostały nieobjęte umowami o wolnym 

handlu, a także opracować szkolenia, w 

tym poprzez uproszczenie kształcenia, w 

celu uwzględnienia większej liczby 

środków i położenia stosownego nacisku 

na programy szkolenia instruktorów; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Poprawka  13 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. przyznaje, że pomimo wsparcia dla 

dystrybucji online europejskie platformy 

internetowe nadal nie są konkurencyjne na 

szczeblu międzynarodowym i że treści 

europejskie są trudne do znalezienia lub 

trudno dostępne na istniejących 

platformach; 

27. przyznaje, że pomimo wsparcia dla 

dystrybucji online europejskie platformy 

internetowe nadal nie są konkurencyjne na 

szczeblu międzynarodowym i że treści 

europejskie są trudne do znalezienia lub 

trudno dostępne na istniejących 

platformach; podkreśla, że liczne państwa 

europejskie dysponują ogromnym 

potencjałem w zakresie innowacji i 

nowych technologii oraz że jest to zatem 

kwestia pozostawienia im możliwości 

rozwijania tych sektorów za pomocą 

ambitnych krajowych strategii 

politycznych, tak aby zagwarantować ich 

pozycję na rynku międzynarodowym; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Poprawka  14 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. podkreśla, że Komisja powinna 

przedstawić oparty na danych projekt 

zaangażowania publiczności europejskiej, 

który miałby na celu zbadanie i 

wzmocnienie potencjału sektora 

audiowizualnego i filmowego w Europie i 

w ramach którego gromadzono by, 

analizowano i prognozowano dane 

dotyczące zachowań odbiorców w celu 

zwiększenia popytu na filmy europejskie 

pochodzące spoza kraju odbiorcy; 

skreśla się 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Poprawka  15 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. podkreśla, że udzielane jest stałe 

wsparcie niezależnym producentom 

telewizyjnym seriali fabularnych chcącym 

konkurować na szczeblu światowym, aby 

w szczególności zapewniać prawdziwie 

europejskie oferty w odpowiedzi na obecny 

duży międzynarodowy popyt na seriale 

wysokiej jakości, mimo że to produkcje 

dokumentalne i skierowane do dzieci 

odnoszą jak dotąd największe sukcesy; 

30. podkreśla, że należy zagwarantować 

wsparcie niezależnym producentom 

telewizyjnym seriali fabularnych chcącym 

konkurować na szczeblu światowym – 

czego dopilnować powinny przede 

wszystkim władze krajowe– aby w 

szczególności zapewniać prawdziwie 

europejskie oferty w odpowiedzi na obecny 

duży międzynarodowy popyt na seriale 

wysokiej jakości, mimo że to produkcje 

dokumentalne i skierowane do dzieci 

odnoszą jak dotąd największe sukcesy; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Poprawka  16 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca się do Komisji o zmianę 

systemu premiowego za równoczesne 

udostępnienie dzieł w kinach i na 

platformach VOD; 

32. zwraca się do Komisji o utrzymanie 

systemu premiowego, aby uniemożliwić 

równoczesne wyświetlanie dzieł w kinach i 

udostępnianie ich na platformach wideo 

na żądanie, zważywszy na różnice między 

poszczególnymi państwami europejskimi i 

konieczność zapewnienia, że utwór będzie 

pokazywany w pierwszej kolejności w 

salach kinowych, co jest często kluczową 

kwestią dla wielu małych, niezależnych 

kin; proponuje jako kolejny krok 

rozważyć wprowadzenie pewnych 

wyjątków, aby niektóre filmy mogły 

szybciej znaleźć się na platformach wideo 

na żądanie, mogły być rozpowszechniane 

w postaci wideo lub za pośrednictwem 

nowych mediów; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Poprawka  17 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. nalega, by stabilne i wysoce 

reprezentatywne europejskie sieci 

kulturalne odgrywały podstawową rolę w 

eksponowaniu kultury i działalności 

artystycznej w Europie oraz w stosunkach 

z państwami trzecimi, ponieważ często to 

one jako pierwsze podejmują współpracę w 

nowych dziedzinach, sektorach lub z 

nowymi krajami; uważa, że ich rola jako 

koordynatorów działań oraz promotorów 

kultury i kreatywności dla całej domeny 

artystycznej powinna otrzymywać 

wsparcie w postaci dotacji operacyjnych; 

uważa, że w związku z powyższym należy 

wcześniej ustanowić jasne i przejrzyste 

kryteria wyboru; 

40. nalega, by stabilne i wysoce 

reprezentatywne europejskie sieci 

kulturalne odgrywały podstawową rolę w 

eksponowaniu kultury i działalności 

artystycznej w Europie oraz w stosunkach 

z państwami trzecimi, ponieważ często to 

one jako pierwsze podejmują współpracę w 

nowych dziedzinach, sektorach lub z 

nowymi krajami; uważa, że ich rola jako 

koordynatorów działań oraz promotorów 

kultury i kreatywności dla całej domeny 

artystycznej nie powinna otrzymywać 

wsparcia w postaci dotacji operacyjnych, a 

jedynie w postaci dofinansowania 

projektów, ponieważ dotacje operacyjne 

stwarzają ryzyko uzależnienia 

administracyjno-finansowego oraz 

niewłaściwego zarządzania funduszami; 

uważa, że w związku z powyższym należy 

wcześniej ustanowić jasne i przejrzyste 

kryteria wyboru; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Poprawka  18 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. z zadowoleniem przyjmuje zbliżające 

się i planowane na 2020 r. rozszerzenie 

programu Europejska Stolica Kultury na 

państwa kandydujące i państwa EFTA i 

zaleca, by dalej dzielić się tym 

doświadczeniem w UE i poza nią; 

44. wyraża ubolewanie w związku ze 

zbliżającym się i planowanym na 2020 r. 

rozszerzeniem programu Europejska 

Stolica Kultury na państwa kandydujące i 

państwa EFTA, ponieważ – jak sama 

nazwa wskazuje – program ten powinien 

służyć promowaniu miast UE, zwłaszcza 
w kontekście polityki oszczędnościowej i 

kryzysu gospodarczego; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Poprawka  19 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. zaleca, by zwiększyć widoczność 

znaku dziedzictwa europejskiego, i 

podkreśla znaczenie obiektów 

materialnych i niematerialnych w 

tworzeniu tożsamości europejskiej, 

szerzeniu wspólnego poczucia 

przynależności do Europy, budowaniu UE 
i uczeniu się o różnorodnym dziedzictwie 

dla zapewnienia lepszej przyszłości; 

45. zaleca, by zwiększyć widoczność 

znaku dziedzictwa europejskiego, i 

podkreśla znaczenie obiektów 

materialnych i niematerialnych w 

tworzeniu tożsamości narodowych państw 

członkowskich i waloryzacji cywilizacji 

europejskiej za pośrednictwem wspólnego 

dziedzictwa; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Poprawka  20 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. zwraca się do Komisji o rozważenie 

sposobów ułatwienia dostępu uchodźców 

znających dziedzinę sztuki do programu 

„Kreatywna Europa”; 

skreśla się 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Poprawka  21 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa 

2015/2328(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. w związku z faktem, że w ostatnich 

latach do UE przybywa wielu migrantów i 

uchodźców, z zadowoleniem przyjmuje 

coraz bardziej międzykulturowy charakter 

programu i wyraża nadzieję, że począwszy 

od 2017 r. przyniesie on większą liczbę 

projektów wspierających różnorodność 

kulturową i dialog międzykulturowy, a 

także wielojęzyczność; jako że w 

nadchodzących latach integracja 

prawdopodobnie nadal stanowić będzie 

wyzwanie w wielu państwach 

członkowskich, podkreśla, że aspekt ten 

powinien być wspierany jako stały element 

programu; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


