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22.2.2017 A8-0030/1 

Amendamentul  1 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere articolele 167 și 173 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolele 6, 167 și 173 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Amendamentul  2 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 

ianuarie 2016 referitoare la rolul 

dialogului intercultural, al diversității 

culturale și al educației în promovarea 

valorilor fundamentale ale UE, 

___________  

2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0005. 

eliminat 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Amendamentul  3 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât finanțarea programului „Europa 

Creativă”, în special cea a 

subprogramului „Cultura”, este departe de 

a fi suficientă, acesta întâmpinând 

dificultăți în a se ridica la înălțimea 

așteptărilor; 

C. întrucât finanțarea programului „Europa 

Creativă”, care include subprogramul 

„Cultura”, beneficiază de un buget total de 

1,46 miliarde EUR pentru perioada 2014-

2020, prevăzut la rubrica 3 din cadrul 

financiar multianual; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Amendamentul  4 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât componenta transsectorială și-a 

dezvoltat doar parțial obiectivul strategic 

de a promova cooperarea culturală 

transnațională și transsectorială; 

H. întrucât componenta transsectorială și-a 

dezvoltat doar parțial obiectivul strategic 

de a promova cooperarea culturală 

transnațională și transsectorială, în special 

din cauza dispersării misiunilor sale prin 

adăugarea măsurii specifice în favoarea 

integrării sociale a refugiaților; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Amendamentul  5 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât cererea specială de oferte 

privind proiectele pentru refugiații care se 

alătură societății europene a fost lansată în 

2016 în cadrul componentei transsectoriale, 

pentru a sprijini și promova creativitatea și 

dialogul intercultural; 

M. întrucât cererea specială de oferte 

privind proiectele pentru refugiații care se 

alătură societății europene a fost lansată în 

2016 în cadrul componentei transsectoriale, 

pentru a sprijini și promova creativitatea și 

dialogul intercultural; întrucât această 

măsură a fost finanțată în 2015 cu suma 

de 1,6 milioane EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Amendamentul  6 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât, deși regulamentul prevede 

încheierea de acorduri bilaterale cu țări 

terțe în vederea participării lor la program 

sau la părți ale acestuia, numai câteva țări 

au finalizat această procedură până în 

momentul de față; 

O. întrucât, deși regulamentul prevede 

încheierea de acorduri bilaterale cu țări 

terțe în vederea participării lor la program 

sau la părți ale acestuia, având în vedere 

bugetul limitat al programului „Europa 

creativă”, precum și obiectivele sale foarte 

precise, legate de cultura europeană, 

candidaturile provenite din statele 

membre ar trebui să aibă prioritate; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Amendamentul  7 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul R 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

R. întrucât proporția de candidați care 

reușesc este de 15 % pentru subprogramul 

„Cultura”, de 44 % și chiar mai mică (32 

%) pentru subprogramul MEDIA, dacă se 

exclud sistemele automate; 

R. întrucât proporția de candidați care 

reușesc este de 15 % pentru subprogramul 

„Cultura”, de 44 % și chiar mai mică (32 

%) pentru subprogramul MEDIA, dacă se 

exclud sistemele automate; întrucât, de 

asemenea, în cazul subprogramului 

„Cultura”, majoritatea proiectelor 

selectate sunt prezentate de organizații 

non-profit, ceea ce ar putea duce la 

concluzia că programul nu finanțează 

organizații cu scop lucrativ, precum 

întreprinderile mijlocii; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Amendamentul  8 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. solicită insistent statelor membre să 

majoreze bugetul dedicat programului 

„Europa Creativă”, pentru ca acesta să 

corespundă atât așteptărilor cetățenilor 

europeni, cât și ambițiilor fiecărui 

subprogram, acceptând astfel faptul că 

valorile producției culturale nu pot fi 

măsurate doar în cifre economice și 

făcând posibilă creșterea eficienței și 

îmbunătățirea rezultatelor; 

1. consideră că statele membre ar trebui 

să optimizeze gestionarea fondurilor 

disponibile, în special prin restabilirea 

unui echilibru între subprogramul 

„Cultura” și subprogramul „MEDIA”, 

precum și prin încetarea extinderii 

obiectivelor și a numărului de țări terțe 

participante, pentru a trata cu prioritate 

proiectele-cheie ale candidaților din 

statele membre; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Amendamentul  9 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. solicită Comisiei să colaboreze cât mai 

îndeaproape cu UNESCO, Consiliul 

Europei și OCDE, pentru a dezvolta o bază 

mai solidă a contribuțiilor comune în 

urmărirea obiectivelor și în evaluarea 

impactului programului, în special în ceea 

ce privește dimensiunea internațională și 

respectul față de valorile specifice umane 

și economice ale culturii și creației; 

6. reamintește că statele membre au 

posibilitatea să colaboreze cât mai 

îndeaproape posibil cu UNESCO, Consiliul 

Europei și OCDE, pentru a dezvolta o bază 

mai solidă a contribuțiilor comune în 

urmărirea obiectivelor și în evaluarea 

impactului programului, în special în ceea 

ce privește dimensiunea internațională și 

respectul față de valorile specifice umane 

și economice ale culturii și creației; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Amendamentul  10 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. salută activitatea recentă a Comisiei și 

a AEEAC în vederea modificării sistemului 

automat de puncte pentru a crea condiții 

de concurență echitabile, ținând seama în 

mod echilibrat de ansamblul criteriilor 

menționate în programul „Europa 

Creativă” (caracterul transnațional, 

dezvoltarea cooperării transnaționale, 

economiile de scară, masa critică, efectul 
de pârghie), precum și de capacitatea de 

producție și de sistemele naționale de 

sprijin pentru sectorul audiovizual; 

21. salută activitatea recentă a Comisiei și 

a AEEAC în vederea modificării sistemului 

automat de puncte, care poate avea drept 

rezultat un sistem de „discriminare 

pozitivă” în favoarea țărilor cu capacitate 

mai slabă de producție și, prin urmare, în 

detrimentul calității artistice a proiectelor 

și a potențialului acestora în materie de 

inovare, și „sancționarea” în acest fel a 

țărilor cu o capacitate de producție mare;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Amendamentul  11 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. recomandă ca patrimoniul audiovizual 

european să fie păstrat în siguranță și să fie 

pus la dispoziție în scopul cercetării, al 

implicării publicului și al valorificării 

economice, prin digitalizarea filmelor și a 

arhivelor audiovizuale; 

24. recomandă ca patrimoniul audiovizual 

european să fie păstrat în siguranță și să fie 

pus la dispoziție în scopul cercetării, al 

implicării publicului și al valorificării 

economice, prin digitalizarea filmelor și a 

arhivelor audiovizuale, garantând totodată 

respectarea drepturilor de autor și a 

drepturilor conexe; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Amendamentul  12 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. subliniază faptul că, într-un peisaj 

internațional și tot mai competitiv al 

cinematografiei, sectorul audiovizual 

european are în continuare nevoie de 

măsuri de susținere pentru a-și proteja 

diversitatea și independența; subliniază că 

este necesar un sprijin direct pentru 

producția audiovizuală europeană, în 

special în faza de dezvoltare a proiectelor, 

care ar trebui oferit prin extinderea 

formărilor pentru a cuprinde mai multe 

acțiuni și a consolida competitivitatea 

sectorului; 

25. subliniază că, în contextul internațional 

tot mai competitiv al cinematografiei, 

sectoarele audiovizuale din statele 

membre au în continuare nevoie de sprijin 

și că, în acest sens, este necesar să se 

elaboreze politici menite să combată 

dumpingul fiscal și social și să le ofere 

statelor membre posibilitatea de a-și 

proteja propria industrie culturală și 

excepțiile culturale, să se ia măsuri pentru 

ca sectoare precum cultura, mass-media 

și industriile creative să rămână în afara 

acordurilor de liber schimb și să se 

dezvolte cursuri de formare, inclusiv prin 

învățare facilitată, astfel încât să se 

includă mai multe măsuri și să se pună 

accentul în mod corespunzător pe 

programe de formare a formatorilor; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Amendamentul  13 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște că platformele online 

europene încă nu sunt competitive la nivel 

internațional, în ciuda susținerii acordate 

distribuției online, și că, pe platformele 

actuale, conținutul european este dificil de 

găsit și de accesat; 

27. recunoaște că platformele online 

europene încă nu sunt competitive la nivel 

internațional, în ciuda susținerii acordate 

distribuției online, și că, pe platformele 

actuale, conținutul european este dificil de 

găsit și de accesat; insistă asupra faptului 

că numeroase țări europene dispun de un 

potențial enorm în materie de inovare și 

de noi tehnologii și că, prin urmare, 

trebuie să li se dea posibilitatea să își 

dezvolte aceste sectoare prin politici 

naționale ambițioase, pentru a-și asigura 

poziția pe piața internațională; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Amendamentul  14 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. subliniază că este necesară 

prezentarea de către Comisie a unui 

proiect de mobilizare a publicului 

european, bazat pe date, care să 

urmărească explorarea și consolidarea 

capacității sectorului audiovizual și 

cinematografic european de a colecta, 

analiza și anticipa informații privind 

comportamentul publicului, în vederea 

creșterii cererii de filme europene non-

naționale; 

eliminat 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Amendamentul  15 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. subliniază că, pentru a reacționa prin 

oferte eminamente europene la nivelul 

ridicat al cererii pentru seriale de calitate, 

se acordă în continuare ajutor 

producătorilor TV independenți pentru 

serialele de ficțiune care încearcă să 

concureze la nivel mondial, chiar dacă, 

până acum, cele mai bune rezultate se obțin 

în sectorul documentarelor și al emisiunilor 

pentru copii; 

30. subliniază că, pentru a reacționa prin 

oferte eminamente europene la nivelul 

ridicat al cererii pentru seriale de calitate, 

autoritățile naționale, în primul rând, ar 

trebui să acorde ajutor în special 

producătorilor TV independenți pentru 

serialele de ficțiune care încearcă să 

concureze la nivel mondial, chiar dacă, 

până acum, cele mai bune rezultate se obțin 

în sectorul documentarelor și al emisiunilor 

pentru copii; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Amendamentul  16 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită Comisiei să schimbe sistemul 

de bonusuri pentru lansarea simultană în 

teatre și în sistemul „video la cerere”; 

32. solicită Comisiei să păstreze sistemul 

de bonusuri pentru a refuza transmiterea 

simultană în cinematografe și de către 

serviciile de „video la cerere”, date fiind 

diferențele dintre țările europene și 

necesitatea de a asigura o primă difuzare 

în cinematografe, care este deosebit de 

importantă pentru numeroase săli de 

cinema mici independente; propune să se 

aibă în vedere, într-o a doua etapă, 

stabilirea unor excepții, astfel încât 

anumite filme să poată ajunge mai rapid 

în sistemul „video la cerere”, pe suport 

video sau în alte sisteme nou apărute; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Amendamentul  17 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. insistă asupra faptului că stabilitatea și 

reprezentativitatea ridicată a rețelelor 

culturale europene sunt esențiale pentru 

vizibilitatea activităților culturale și 

artistice în Europa, dar și în țările terțe, 

aceste rețele fiind adesea primele care 

angajează cooperări în noi domenii, 

sectoare sau țări; consideră că rolul lor de 

coordonare a acțiunilor și de promovare a 

culturii și creativității pentru întregi 

domenii artistice ar trebui susținut prin 

granturi operaționale; consideră, în acest 

sens, că ar trebui stabilite în prealabil 

criterii clare și transparente de selecție; 

40. insistă asupra faptului că stabilitatea și 

reprezentativitatea ridicată a rețelelor 

culturale europene sunt esențiale pentru 

vizibilitatea activităților culturale și 

artistice în Europa, dar și în țările terțe, 

aceste rețele fiind adesea primele care 

inițiază cooperări în noi domenii, sectoare 

sau țări; consideră că rolul lor de 

coordonare a acțiunilor și de promovare a 

culturii și creativității pentru întregi 

domenii artistice nu ar trebui să fie susținut 

prin subvenții operaționale, ci prin 

subvenții de proiect, deoarece subvențiile 

operaționale prezintă riscul dependenței 

administrative și financiare și al 

gestionării necorespunzătoare a 

fondurilor; consideră, în acest sens, că ar 

trebui stabilite în prealabil criterii clare și 

transparente de selecție; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Amendamentul  18 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. salută extinderea viitoare a sistemului 

Capitalelor europene ale culturii la țările 

candidate și AELS începând cu 2020 și 

recomandă îmbunătățirea comunicării 

acestei experiențe în interiorul și în afara 

granițelor UE; 

44. regretă extinderea viitoare a sistemului 

Capitalelor europene ale culturii la țările 

candidate și AELS începând cu 2020, 

deoarece, astfel cum o arată și numele 

său, acest sistem ar trebui să contribuie la 

punerea în valoare a orașelor europene, 

îndeosebi în contextul austerității 

bugetare și al crizei economice; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Amendamentul  19 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. recomandă creșterea vizibilității Mărcii 

patrimoniului european și subliniază 

importanța siturilor (materiale și 

imateriale) respective pentru identitatea 

europeană, promovarea unui sentiment 

comun de apartenență la Europa, 

consolidarea UE și cunoașterea acestui 
patrimoniu divers, pentru un viitor mai 

bun; 

45. recomandă creșterea vizibilității Mărcii 

patrimoniului european și subliniază 

importanța siturilor (materiale și 

imateriale) vizate pentru identitățile 

naționale ale statelor membre și pentru 

punerea în valoare a civilizației europene 

printr-un patrimoniu comun; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Amendamentul  20 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” 

2015/2328(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. solicită Comisiei să caute modalități 

de facilitare a accesului refugiaților 

cunoscători ai artelor la programul 

„Europa Creativă”; 

eliminat 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Amendamentul  21 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0030/2017 

Silvia Costa 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. salută, în contextul afluxului 

semnificativ de migranți și refugiați în UE 

în ultimii ani, dimensiunea interculturală 

tot mai pronunțată a programului, care va 

duce, se speră, la mai multe proiecte care 

să stimuleze diversitatea culturală și 

dialogul intercultural și să promoveze 

multilingvismul începând din 2017; 

subliniază că aceasta ar trebui să fie 

considerată o componentă obișnuită a 

programului, dat fiind faptul că 

integrarea culturală va rămâne probabil o 

provocare în multe state membre ale UE 

în anii următori; 

eliminat 

Or. en 

 

 


