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Τροπολογία 151
Silvia Costa
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0156/2019
Silvia Costa
Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμμετοχή των χωρών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και γ) στο σκέλος MEDIA και στο 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος υπόκειται στη 
συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ.

2. Η συμμετοχή των χωρών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως δ) στο σκέλος MEDIA και στο 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος υπόκειται στη 
συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ.
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Έγγρ. 21,3/2019 A8-0156/152

Τροπολογία 152
Silvia Costa
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0156/2019
Silvia Costa
Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ένωση είναι μέλος του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του 
Οπτικοακουστικού Τομέα κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος. Η συμμετοχή 
της Ένωσης στο παρατηρητήριο συμβάλλει 
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του 
σκέλους MEDIA. Η Επιτροπή εκπροσωπεί 
την Ένωση στις σχέσεις της με το 
παρατηρητήριο. Το σκέλος MEDIA 
στηρίζει την καταβολή της συνδρομής 
μέλους εκ μέρους της Ένωσης στο 
παρατηρητήριο, με σκοπό την προώθηση 
της συλλογής και της ανάλυσης 
δεδομένων στον οπτικοακουστικό τομέα.

2. Η Ένωση είναι μέλος του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του 
Οπτικοακουστικού Τομέα κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος. Η συμμετοχή 
της Ένωσης στο παρατηρητήριο συμβάλλει 
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του 
σκέλους MEDIA. Η Επιτροπή εκπροσωπεί 
την Ένωση στις σχέσεις της με το 
παρατηρητήριο. Το σκέλος MEDIA 
στηρίζει την καταβολή της συνδρομής 
μέλους εκ μέρους της Ένωσης στο 
παρατηρητήριο και τη συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων στον 
οπτικοακουστικό τομέα.
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