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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0156/153

Τροπολογία 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η προώθηση της ευρωπαϊκής 
πολιτισμικής πολυμορφίας εξαρτάται από 
την ύπαρξη ακμαζόντων και ανθεκτικών 
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων 
που είναι σε θέση να δημιουργούν, να 
παράγουν και να διανέμουν τα έργα τους 
σε ένα ευρύ και πολύμορφο ευρωπαϊκό 
κοινό. Ως εκ τούτου, αυτό διευρύνει το 
επιχειρηματικό δυναμικό τους και 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η 
προώθηση της δημιουργικότητας 
συμβάλλει στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και στην ώθηση της 
καινοτομίας στις βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες. Παρά την πρόσφατη πρόοδο, η 
ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική 
αγορά εξακολουθεί να είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικό και γλωσσικό 
επίπεδο, γεγονός που δεν επιτρέπει στους 
πολιτιστικούς και στους δημιουργικούς 
τομείς να επωφεληθούν πλήρως από την 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και ειδικότερα 
από την ψηφιακή ενιαία αγορά.

(5) Η προώθηση της ευρωπαϊκής 
πολιτισμικής πολυμορφίας εξαρτάται από 
την ελευθερία της πολιτιστικής και 
καλλιτεχνικής έκφρασης, την κατάλληλη 
δημόσια στήριξη, δίκαιους συμβατικούς 
όρους για τους καλλιτέχνες και τους 
πολιτιστικούς φορείς και την ύπαρξη 
ακμαζόντων και ανθεκτικών πολιτιστικών 
και δημιουργικών τομέων που είναι σε 
θέση να καινοτομούν, να δημιουργούν, να 
παράγουν και να διανέμουν τα έργα τους 
σε ένα ευρύ και πολύμορφο ευρωπαϊκό 
κοινό. Ως εκ τούτου, αυτό αυξάνει την 
πρόσβαση και τη δημιουργία 
δημιουργικού περιεχομένου και γνώσης 
και συμβάλλει στην ευημερία και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας ενώ 
παράλληλα τονώνει την 
ανταγωνιστικότητα και ωθεί την 
καινοτομία στις βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες. Παρά την πρόσφατη πρόοδο, η 
ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική 
αγορά εξακολουθεί να είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικό και γλωσσικό 
επίπεδο, γεγονός που δεν επιτρέπει στους 
πολιτιστικούς και στους δημιουργικούς 
τομείς να επωφεληθούν πλήρως από την 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και ειδικότερα 
από την ψηφιακή ενιαία αγορά.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0156/154

Τροπολογία 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει 
υπόψη το διττό χαρακτήρα των 
πολιτιστικών και των δημιουργικών 
τομέων, αναγνωρίζοντας αφενός την 
εγγενή και καλλιτεχνική αξία του 
πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική 
αξία αυτών των τομέων, 
συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης 
συμβολής τους στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία. Αυτό απαιτεί ισχυρούς 
ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς, ιδίως μια δραστήρια 
ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών 
μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά 
της να προσεγγίζει το ευρύ κοινό και την 
οικονομική της σημασία, μεταξύ άλλων 
για τους υπόλοιπους δημιουργικούς τομείς, 
καθώς και τον πολιτιστικό τουρισμό. 
Ωστόσο, ο ανταγωνισμός στις παγκόσμιες 
αγορές οπτικοακουστικών μέσων έχει 
εντατικοποιηθεί περαιτέρω λόγω της 
όξυνσης της ψηφιακής διαταραχής, όπως 
είναι η μεταβολή της παραγωγής και της 
κατανάλωσης στα μέσα ενημέρωσης και η 
ενίσχυση της θέσης των παγκόσμιων 
πλατφορμών στη διανομή περιεχομένου. 
Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η 
στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

(6) Το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει 
υπόψη τον πολύπλευρο χαρακτήρα των 
πολιτιστικών και των δημιουργικών 
τομέων, αναγνωρίζοντας την εγγενή και 
καλλιτεχνική αξία του πολιτισμού καθώς 
και την κοινωνική και οικονομική αξία 
αυτών των τομέων, συμπεριλαμβανομένης 
της ευρύτερης συμβολής τους στον 
διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική 
συνοχή, την ευημερία και την 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία. Αυτό απαιτεί ισχυρούς 
ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς, ιδίως μια δραστήρια 
ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών 
μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά 
της να προσεγγίζει το ευρύ κοινό σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 
την οικονομική της σημασία, μεταξύ 
άλλων για τους υπόλοιπους δημιουργικούς 
τομείς, καθώς και τον βιώσιμο πολιτιστικό 
τουρισμό, ιδίως όσον αφορά τις τοπικές 
αξιακές αλυσίδες. Ωστόσο, ο 
ανταγωνισμός στις παγκόσμιες αγορές 
οπτικοακουστικών μέσων έχει 
εντατικοποιηθεί περαιτέρω λόγω της 
όξυνσης της ψηφιακής διαταραχής, όπως 
είναι η μεταβολή της παραγωγής και της 
κατανάλωσης στα μέσα ενημέρωσης και η 
ενίσχυση της θέσης των παγκόσμιων 
πλατφορμών στη διανομή περιεχομένου. 
Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η 
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στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
ιδίως των ΜΜΕ.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0156/155

Τροπολογία 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Το σκέλος MEDIA του 
προγράμματος θα πρέπει να στηρίζει 
ιδίως ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής 
στον οπτικοακουστικό τομέα, οι οποίες 
συνιστούν πολύτιμη έκφραση της 
πολιτιστικής πολυμορφίας αλλά 
αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση σε κατάλληλη 
χρηματοδότηση και τον ανταγωνισμό με 
παγκόσμιους παράγοντες.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0156/156

Τροπολογία 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Προς μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» 
της 22ας Ιουλίου 201419 , οι σχετικές 
πολιτικές και τα μέσα θα πρέπει να 
αντλήσουν τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη 
αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Ευρώπης, και να αναπτύξουν μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη 
διατήρηση, την αξιοποίηση και τη στήριξή 
της.

(15) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Προς μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» 
της 22ας Ιουλίου 201419, οι σχετικές 
πολιτικές και τα μέσα θα πρέπει να 
αντλήσουν τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη 
αξία της υλικής και άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης, και να 
αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη διατήρηση, τη διάδοση, 
την αξιοποίηση και τη στήριξή της, μεταξύ 
άλλων μέσω της ψηφιοποίησής της.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0156/157

Τροπολογία 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Επενδύοντας στην έξυπνη, 
καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία — Μια 
ανανεωμένη στρατηγική για τη 
βιομηχανική πολιτική της ΕΕ», της 13ης 
Σεπτεμβρίου 201720 , οι μελλοντικές 
δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
ενσωμάτωση της δημιουργικότητας, του 
σχεδιασμού και των τεχνολογιών αιχμής 
ώστε να δημιουργηθούν νέες βιομηχανικές 
αξιακές αλυσίδες και να αναζωογονηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών 
βιομηχανιών.

(16) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Επενδύοντας στην έξυπνη, 
καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία — Μια 
ανανεωμένη στρατηγική για τη 
βιομηχανική πολιτική της ΕΕ», της 13ης 
Σεπτεμβρίου 201720, οι μελλοντικές 
δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
ενσωμάτωση της δημιουργικότητας, του 
σχεδιασμού και των τεχνολογιών αιχμής 
ώστε να δημιουργηθούν νέες βιομηχανικές 
αξιακές αλυσίδες και επιχειρηματικά 
μοντέλα και να αναζωογονηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών 
βιομηχανιών. Εν προκειμένω, το σκέλος 
MEDIA του προγράμματος θα πρέπει να 
στηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων 
διαδικτυακών πλατφορμών βίντεο κατά 
παραγγελία σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0156/158

Τροπολογία 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27 a) Θα πρέπει να αναληφθούν ειδικές 
δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής 
στο πρόγραμμα, αφενός, των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, λόγω των περιορισμένων 
οικονομικών ικανοτήτων τους και της 
δυσκολίας πρόσβασής τους σε ιδιωτική 
χρηματοδότηση, και των ΜΜΕ που είναι 
εγκατεστημένες σε περιφέρειες που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως 
σεισμοί και πλημμύρες, αφετέρου. Οι 
φυσικές καταστροφές έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο στην ευημερία, την κοινωνική 
συνοχή και την οικονομία των 
περιφερειών. Από την άποψη αυτή, η 
υλοποίηση πρωτοβουλιών που 
σχετίζονται με τις τέχνες, τον πολιτισμό 
και τη δημιουργικότητα έχει τη 
δυνατότητα να δώσει νέα πνοή στον 
πληθυσμό αυτών των περιφερειών, να 
αυξήσει την ευαισθητοποίησή τους όσον 
αφορά την κοινωνική και πολιτιστική 
τους ταυτότητα και να αυξήσει την 
οικονομική τους ανθεκτικότητα. Με 
δεδομένο αυτό, ένα κατάλληλο τμήμα του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος θα πρέπει να διατίθεται 
για τη συμμετοχή των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των νεοφυών 
επιχειρήσεων καθώς και των ΜΜΕ που 
είναι εγκατεστημένες σε περιφέρειες που 
έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 



AM\1180301EL.docx PE635.496v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Το πρόγραμμα θα πρέπει να ορίσει επίσης 
υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
για το κόστος των δραστηριοτήτων που 
στηρίζονται από τις εν λόγω πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL
EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0156/159

Τροπολογία 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πολιτιστικοί και δημιουργικοί 
τομείς»: όλοι οι τομείς των οποίων οι 
δραστηριότητες βασίζονται σε πολιτιστικές 
αξίες ή στην καλλιτεχνική ή άλλη ατομική 
ή συλλογική δημιουργική έκφραση. Οι 
δραστηριότητες μπορούν να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, τη 
δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και 
τη διατήρηση των αγαθών και των 
υπηρεσιών που ενσαρκώνουν πολιτιστική, 
καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση 
καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η 
σχετική εκπαίδευση ή διαχείριση. Θα 
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 
καινοτομία και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα 
από τη διανοητική ιδιοκτησία. Αυτοί οι 
τομείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
αρχιτεκτονική, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες 
και τα μουσεία, τα καλλιτεχνήματα, τα 
οπτικοακουστικά προϊόντα (όπως ταινίες, 
τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και 
πολυμέσα), την υλική και άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά, το σχέδιο 
(συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου 
μόδας), τα φεστιβάλ, τη μουσική, τη 
λογοτεχνία, τις τελεστικές τέχνες, τα 
βιβλία και τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο και 
τις εικαστικές τέχνες·

(2) «πολιτιστικοί και δημιουργικοί 
τομείς»: όλοι οι τομείς των οποίων οι 
δραστηριότητες βασίζονται σε πολιτιστικές 
αξίες ή στην καλλιτεχνική ή άλλη ατομική 
ή συλλογική δημιουργική έκφραση, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι εν 
λόγω δραστηριότητες έχουν ή όχι ως 
γνώμονα την αγορά. Οι δραστηριότητες 
μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, 
τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση 
και τη διατήρηση των αγαθών και των 
υπηρεσιών που ενσαρκώνουν πολιτιστική, 
καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση 
καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η 
σχετική εκπαίδευση ή διαχείριση. Αυτοί οι 
τομείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
αρχιτεκτονική, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες 
και τα μουσεία, τα καλλιτεχνήματα και τις 
παραδοσιακές τέχνες, τα οπτικοακουστικά 
προϊόντα (όπως ταινίες, τηλεόραση, 
βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα), την υλική 
και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, το 
σχέδιο (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου 
μόδας), τα φεστιβάλ, τη μουσική, τη 
λογοτεχνία, τις τελεστικές τέχνες, τα 
βιβλία και τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο και 
τις εικαστικές τέχνες·
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21.3.2019 A8-0156/160

Τροπολογία 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η αύξηση της πρόσβασης και της 
συμμετοχής των πολιτών στην 
πολιτιστική ζωή·

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Τροπολογία 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) διαφύλαξη και διάδοση της υλικής 
και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
μέσω ψηφιοποίησης και άλλων 
πρωτοβουλιών που λαμβάνουν υπόψη τις 
τελευταίες ψηφιακές τεχνολογίες·

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Τροπολογία 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

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 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αύξηση της προσβασιμότητας των 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων σε 
άτομα με αναπηρίες, και ιδίως σε άτομα 
με προβλήματα όρασης ή ακοής·

Or. en


