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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0156/153

Módosítás 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai kulturális sokféleség 
előmozdításához elengedhetetlenek a jól 
fejlődő és stabil kulturális és kreatív 
ágazatok, amelyek széles és sokrétű 
közönségeknek szóló művek 
megalkotására, gyártására és terjesztésére 
képesek. Ez javítja üzleti lehetőségeiket, és 
hozzájárul a fenntartható gazdasági 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. 
Mi több, a kreativitás ösztönzése az ipari 
értékláncokon belül is hozzájárul a 
versenyképesség és az innovációs képesség 
fokozásához. A közelmúltban elért 
eredmények ellenére az európai kulturális 
és kreatív piac továbbra is széttagolódik a 
nemzeti és nyelvi határvonalak mentén, 
ezért a kulturális és kreatív ágazatok nem 
képesek teljes körűen kiaknázni az európai 
egységes piac – és főként a digitális 
egységes piac – előnyeit.

(5) Az európai kulturális sokféleség 
előmozdításához elengedhetetlen a 
kulturális és művészi kifejezés 
szabadsága, a közpénzből nyújtott 
megfelelő támogatás, a művészek és a 
kulturális élet szereplői részére biztosított 
tisztességes szerződéses feltételek, 
valamint a jól fejlődő és stabil kulturális és 
kreatív ágazatok, amelyek innovációra, 
továbbá széles és sokrétű közönségeknek 
szóló művek megalkotására, gyártására és 
terjesztésére képesek. Ez növeli a kreatív 
tartalmakhoz való hozzáférést és az ilyen 
tartalmak létrehozását, továbbá 
hozzájárul a jóléthez, a 
munkahelyteremtéshez, valamint az ipari 
értékláncokon belül a versenyképesség és 
az innovációs képesség fokozásához. A 
közelmúltban elért eredmények ellenére az 
európai kulturális és kreatív piac továbbra 
is széttagolódik a nemzeti és nyelvi 
határvonalak mentén, ezért a kulturális és 
kreatív ágazatok nem képesek teljes körűen 
kiaknázni az európai egységes piac – és 
főként a digitális egységes piac – előnyeit.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0156/154

Módosítás 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A programnak figyelembe kell 
vennie a kulturális és kreatív ágazatok 
kettős jellegét, elismerve egyrészt a kultúra 
önmagáért való és művészi értékét, 
másrészt pedig ezen ágazatok gazdasági 
értékét, beleértve a növekedéshez, a 
versenyképességhez, a kreativitáshoz és az 
innovációhoz való, tágabb értelemben vett 
hozzájárulásukat. Mindez erős európai 
kulturális és kreatív ágazatokat és 
mindenekelőtt élénk audiovizuális iparágat 
feltételez, mivel utóbbi képes a széles 
közönségek megszólítására, és nagy 
gazdasági jelentőséggel bír a többi kreatív 
ágazat és a kulturális turizmus 
szempontjából is. A gyökeres digitális 
változások, például a médiatartalmak 
előállításában, terjesztésében és 
fogyasztásában végbement átalakulás, 
valamint a globális tartalomszolgáltató 
platformok egyre erősödő piaci pozíciója 
miatt ugyanakkor még élesebbé vált a 
verseny a globális audiovizuális piacokon. 
Ezért szükség van az európai iparágnak 
nyújtott támogatás fokozására.

(6) A programnak figyelembe kell 
vennie a kulturális és kreatív ágazatok 
sokrétű jellegét, elismerve a kultúra 
önmagáért való és művészi értékét, 
valamint ezen ágazatok társadalmi és 
gazdasági értékét, beleértve a kultúrák 
közötti párbeszédhez, a társadalmi 
kohézióhoz, a jóléthez, a 
versenyképességhez, a kreativitáshoz és az 
innovációhoz való, tágabb értelemben vett 
hozzájárulásukat. Mindez erős európai 
kulturális és kreatív ágazatokat és 
mindenekelőtt élénk audiovizuális iparágat 
feltételez, mivel utóbbi képes a széles 
közönségek helyi, nemzeti és európai 
szinten történő megszólítására, és nagy 
gazdasági jelentőséggel bír a többi kreatív 
ágazat és a fenntartható kulturális 
turizmus szempontjából is, különös 
tekintettel a helyi értékláncokra. A 
gyökeres digitális változások, például a 
médiatartalmak előállításában, 
terjesztésében és fogyasztásában 
végbement átalakulás, valamint a globális 
tartalomszolgáltató platformok egyre 
erősödő piaci pozíciója miatt ugyanakkor 
még élesebbé vált a verseny a globális 
audiovizuális piacokon. Ezért szükség van 
az európai iparágnak, főként a kkv-knek 
nyújtott támogatás fokozására.
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21.3.2019 A8-0156/155

Módosítás 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A program MEDIA ágának 
különösen az audiovizuális műveket 
gyártó független vállalkozásokat kell 
támogatnia, amelyek a kulturális 
sokszínűség felbecsülhetetlen 
megtestesítői, de gyakran szembesülnek 
akadályokkal a megfelelő 
finanszírozáshoz jutás és a globális piaci 
szereplőkkel való verseny terén.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/156

Módosítás 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „A kulturális örökség integrált 
európai megközelítése felé” című, 2014. 
július 22-i bizottsági közleménnyel19 
összhangban a megfelelő szakpolitikák és 
eszközök feladata, hogy az európai 
kulturális örökségből hosszú távon és 
fenntartható módon hozzák felszínre az 
értékeket, és megvalósítsák ezen örökség 
megóvásának, valorizációjának és 
támogatásának integráltabb megközelítését.

(15) „A kulturális örökség integrált 
európai megközelítése felé” című, 2014. 
július 22-i19 bizottsági közleménnyel 
összhangban a megfelelő szakpolitikák és 
eszközök feladata, hogy az európai 
kézzelfogható és nem kézzelfogható 
kulturális örökségből hosszú távon és 
fenntartható módon hozzák felszínre az 
értékeket, és megvalósítsák ezen örökség 
akár digitalizálás útján történő 
megóvásának, terjesztésének, 
valorizációjának és támogatásának 
integráltabb megközelítését.

_________________ _________________
19 COM(2014)0477 19 COM(2014)0477

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/157

Módosítás 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A „Beruházás az intelligens, 
innovatív és fenntartható iparba – Az 
Európai Unió megújított iparpolitikai 
stratégiája” című, 2017. szeptember 13-i 
bizottsági közlemény20 alapján a jövőbeni 
fellépéseknek hozzá kell járulniuk a 
kreativitás, a formatervezés és a 
csúcstechnológiák integrálásához, hogy új 
ipari értékláncok jöjjenek létre, a 
hagyományos iparágak versenyképessége 
pedig újra megerősödjön.

(16) A „Beruházás az intelligens, 
innovatív és fenntartható iparba – Az 
Európai Unió megújított iparpolitikai 
stratégiája” című, 2017. szeptember 13-i 
bizottsági közlemény20 alapján a jövőbeni 
fellépéseknek hozzá kell járulniuk a 
kreativitás, a formatervezés és a 
csúcstechnológiák integrálásához, hogy új 
ipari értékláncok és üzleti modellek 
jöjjenek létre, a hagyományos iparágak 
versenyképessége pedig újra 
megerősödjön. Ebben a vonatkozásban a 
program MEDIA ágának támogatnia kell 
az innovatív helyi, nemzeti és európai 
online videotéka szolgáltatások 
kialakítását.

_________________ _________________
20 COM(2017)0479 20 COM(2017)0479
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21.3.2019 A8-0156/158

Módosítás 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A programban való részvétel 
növelése érdekében konkrét 
intézkedésekre van szükség egyfelől a 
mikrovállalkozások és az induló innovatív 
vállalkozások esetében, azok korlátozott 
pénzügyi kapacitásai és a 
magánfinanszírozáshoz jutásuk 
nehézségei miatt, másfelől pedig a 
természeti katasztrófák, például 
földrengések és árvizek sújtotta régiókban 
található kkv-k esetében. A természeti 
katasztrófák komoly hatással vannak a 
régiók jólétére, társadalmi kohéziójára és 
gazdaságára. Ebben a tekintetben a 
művészetekkel, kultúrával és kreativitással 
összefüggő kezdeményezések 
megvalósítása új élettel töltheti meg e 
régiók társadalmát, fokozva társadalmi és 
kulturális identitásukkal kapcsolatos 
tudatosságukat, továbbá növelve 
gazdasági ellenálló képességüket. Ennek 
fényében a program teljes pénzügyi 
keretösszegének megfelelő részét kell a 
mikrovállalkozások és induló 
vállalkozások, valamint a természeti 
katasztrófák sújtotta régiókban található 
kkv-k részvételére fordítani. A 
programnak továbbá magasabb 
társfinanszírozási rátákat kell 
megállapítania a fenti 
mikrovállalkozások, induló vállalkozások 
és kkv-k által támogatott műveletek 
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költségeire.
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21.3.2019 A8-0156/159

Módosítás 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kulturális és kreatív ágazatok”: 
minden olyan ágazat, amelyek 
tevékenysége kulturális értékeken vagy 
művészi és más egyéni vagy kollektív 
kifejezésmódon alapul. Ezek a 
tevékenységek magukban foglalhatják a 
kulturális, művészi vagy másfajta kreatív 
kifejezésmódot megtestesítő termékek és 
szolgáltatások megtervezését, létrehozását, 
gyártását, terjesztését és megőrzését, 
valamint a kapcsolódó tevékenységeket, 
például oktatást vagy irányítást. 
Rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy 
ösztönözzék az innovációt és különösen a 
szellemi tulajdonnal összefüggő 
munkahelyteremtést. Ezek az ágazatok 
magukban foglalják az építészetet, az 
archívumokat, a könyvtárakat és 
múzeumokat, az iparművészetet, az 
audiovizuális ágazatot (ideértve a filmeket, 
a televíziós alkotásokat, a videojátékokat 
és a multimédiát), a tárgyi és a szellemi 
kulturális örökséget, a designt (beleértve a 
divattervezést), a fesztiválokat, a zenét, az 
irodalmat, az előadóművészetet, a kiadói 
tevékenységet, a rádiót és a 
képzőművészetet;

2. „kulturális és kreatív ágazatok”: 
minden olyan ágazat, amelyek 
tevékenysége kulturális értékeken vagy 
művészi és más egyéni vagy kollektív 
kifejezésmódon alapul, függetlenül attól, 
hogy ezek a tevékenységek piacorientáltak 
vagy sem. Ezek a tevékenységek 
magukban foglalhatják a kulturális, 
művészi vagy másfajta kreatív 
kifejezésmódot megtestesítő termékek és 
szolgáltatások megtervezését, létrehozását, 
gyártását, terjesztését és megőrzését, 
valamint a kapcsolódó tevékenységeket, 
például oktatást vagy irányítást. Ezek az 
ágazatok magukban foglalják az 
építészetet, az archívumokat, a 
könyvtárakat és múzeumokat, az 
iparművészetet és a népművészetet, az 
audiovizuális ágazatot (ideértve a filmeket, 
a televíziós alkotásokat, a videojátékokat 
és a multimédiát), a tárgyi és a szellemi 
kulturális örökséget, a designt (beleértve a 
divattervezést), a fesztiválokat, a zenét, az 
irodalmat, az előadóművészetet, a kiadói 
tevékenységet, a rádiót és a 
képzőművészetet;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/160

Módosítás 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – -a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a polgárok kulturális élethez való 
hozzáférésnek és az abban való 
részvételének fokozása;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Módosítás 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tárgyi és szellemi kulturális 
örökségnek a digitalizáció és egyéb, a 
legújabb digitális technológiákat 
figyelembe vevő egyéb kezdeményezések 
segítségével történő védelme és terjesztése;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0156/162

Módosítás 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0156/2019
Silvia Costa
A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az európai audiovizuális alkotások 
akadálymentesítése a fogyatékkal élők, 
különösen a látás- vagy hallássérültek 
számára;

Or. en


