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21.3.2019 A8-0156/153

Predlog spremembe 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Spodbujanje kulturne raznolikosti 
Evrope je odvisno od obstoja uspešnih in 
odpornih kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev, ki lahko ustvarjajo, proizvajajo 
in distribuirajo svoja dela obsežnemu in 
raznolikemu evropskem občinstvu. S tem 
se tako povečuje njihov poslovni potencial 
ter prispeva k trajnostni rasti in 
ustvarjanju delovnih mest. Poleg tega 
spodbujanje ustvarjalnosti prispeva h 
krepitvi konkurenčnosti in rojevanju 
inovacij v industrijskih vrednostnih 
verigah. Kljub nedavnemu napredku je 
evropski kulturni in ustvarjalni trg še 
vedno razdrobljen po nacionalnih in 
jezikovnih mejah, kar kulturnim in 
ustvarjalnim sektorjem preprečuje, da bi 
izkoristili vse prednosti evropskega 
enotnega trga in zlasti enotnega digitalnega 
trga.

(5) Spodbujanje kulturne raznolikosti 
Evrope je odvisno od svobode kulturnega 
in umetniškega izražanja, ustrezne javne 
podpore, poštenih pogodbenih pogojev 
umetnikov in kulturnih izvajalcev ter od 
obstoja uspešnih in odpornih kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev, ki so lahko 
inovativni in lahko ustvarjajo, proizvajajo 
in distribuirajo svoja dela obsežnemu in 
raznolikemu evropskem občinstvu. S tem 
se tako povečuje dostopnost in ustvarjanje 
ustvarjalnih vsebin in znanja ter se 
prispeva k blaginji in ustvarjanju novih 
delovnih mest ob krepitvi konkurenčnosti 
in rojevanju inovacij v industrijskih 
vrednostnih verigah. Kljub nedavnemu 
napredku je evropski kulturni in ustvarjalni 
trg še vedno razdrobljen po nacionalnih in 
jezikovnih mejah, kar kulturnim in 
ustvarjalnim sektorjem preprečuje, da bi 
izkoristili vse prednosti evropskega 
enotnega trga in zlasti enotnega digitalnega 
trga.
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21.3.2019 A8-0156/154

Predlog spremembe 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Program bi moral upoštevati dvojno 
naravo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev 
in priznavati resnično in umetniško 
vrednost kulture na eni strani ter tržno 
vrednost teh sektorjev na drugi strani, 
vključno z njihovim širšim prispevkom k 
rasti, konkurenčnosti, ustvarjalnosti in 
inovacijam. To zahteva močne evropske 
kulturne in ustvarjalne sektorje, zlasti 
živahno evropsko avdiovizualno industrijo, 
ob upoštevanju njene zmogljivosti za 
doseganje širšega občinstva in njenega 
gospodarskega pomena, tudi za druge 
ustvarjalne sektorje in kulturni turizem. 
Vendar se je konkurenca na svetovnih 
avdiovizualnih trgih še dodatno okrepila s 
poglobitvijo digitalnih motenj, npr. 
spremembo v proizvodnji in uporabi 
medijev ter vse pomembnejšo vlogo 
svetovnih platform za distribucijo vsebin. 
Zato obstaja potreba po okrepitvi 
prizadevanj za podporo evropski industriji.

(6) Program bi moral upoštevati 
večplastno naravo kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev in priznavati resnično in 
umetniško vrednost kulture ter socialno in 
tržno vrednost teh sektorjev, vključno z 
njihovim širšim prispevkom k 
medkulturnemu dialogu, socialni koheziji, 
blaginji, konkurenčnosti, ustvarjalnosti in 
inovacijam. To zahteva močne evropske 
kulturne in ustvarjalne sektorje, zlasti 
živahno evropsko avdiovizualno industrijo, 
ob upoštevanju njene zmogljivosti za 
doseganje širšega občinstva na lokalni, 
nacionalni in evropski ravni ter njenega 
gospodarskega pomena, tudi za druge 
ustvarjalne sektorje in trajnostni kulturni 
turizem, zlasti v zvezi z lokalnimi 
vrednostnimi verigami. Vendar se je 
konkurenca na svetovnih avdiovizualnih 
trgih še dodatno okrepila s poglobitvijo 
digitalnih motenj, npr. spremembo v 
proizvodnji in uporabi medijev ter vse 
pomembnejšo vlogo svetovnih platform za 
distribucijo vsebin. Zato obstaja potreba po 
okrepitvi prizadevanj za podporo evropski 
industriji, zlasti MSP.
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21.3.2019 A8-0156/155

Predlog spremembe 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Programski sklop MEDIA bi 
moral podpirati zlasti neodvisne 
avdiovizualne produkcijske družbe, ki 
pomenijo neprecenljiv izraz kulturne 
raznolikosti, vendar se pogosto srečujejo z 
ovirami pri dostopu do ustreznega 
financiranja in konkurenci s svetovnimi 
akterji.
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21.3.2019 A8-0156/156

Predlog spremembe 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V skladu s sporočilom Komisije z 
naslovom „Na poti k celostnemu pristopu 
do kulturne dediščine za Evropo“ z dne 
22. julija 201419 bi morali ustrezne politike 
in instrumenti izkoristiti dolgoročno in 
trajnostno vrednost evropske kulturne 
dediščine ter razviti celovitejši pristop za 
njeno ohranjanje, vrednotenje in podporo.

(15) V skladu s sporočilom Komisije z 
naslovom „Na poti k celostnemu pristopu 
do kulturne dediščine za Evropo“ z dne 
22. julija 201419 bi morali ustrezne politike 
in instrumenti izkoristiti dolgoročno in 
trajnostno vrednost evropske materialne in 
nematerialne kulturne dediščine ter razviti 
celovitejši pristop za njeno ohranjanje, 
razširjanje, vrednotenje in podporo, tudi z 
digitalizacijo.

_________________ _________________
19 COM(2014)0477 19 COM(2014)0477
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21.3.2019 A8-0156/157

Predlog spremembe 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) V skladu s Sporočilom Komisije 
„Vlaganje v pametno, inovativno in 
trajnostno industrijo – Prenovljena 
strategija EU za industrijsko politiko“ z 
dne 13. septembra 201720 bi morali 
prihodnji ukrepi prispevati k povezovanju 
ustvarjalnosti, oblikovanja in 
najsodobnejših tehnologij za ustvarjanje 
novih industrijskih vrednostnih verig in 
poživitev konkurenčnosti tradicionalnih 
industrij.

(16) V skladu s Sporočilom Komisije 
„Vlaganje v pametno, inovativno in 
trajnostno industrijo – Prenovljena 
strategija EU za industrijsko politiko“ z 
dne 13. septembra 201720 bi morali 
prihodnji ukrepi prispevati k povezovanju 
ustvarjalnosti, oblikovanja in 
najsodobnejših tehnologij za ustvarjanje 
novih industrijskih vrednostnih verig, 
poslovnih modelov in poživitev 
konkurenčnosti tradicionalnih industrij. V 
zvezi s tem bi moral programski 
sklop MEDIA podpirati oblikovanje 
inovativnih lokalnih, nacionalnih in 
evropskih spletnih platform videa na 
zahtevo (VOD).

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

Predlog spremembe 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Sprejeti bi bilo treba posebne 
ukrepe za povečanje udeležbe 
mikropodjetij in zagonskih podjetij v 
programu na eni strani zaradi njihovih 
omejenih finančnih zmogljivosti in težav 
pri dostopu do zasebnega financiranja ter 
na drugi malih in srednjih podjetij s 
sedežem v regijah, ki so jih prizadele 
naravne nesreče, kot so potresi in poplave. 
Naravne nesreče močno vplivajo na dobro 
počutje, socialno kohezijo in gospodarstvo 
regij. S tega vidika lahko uresničevanje 
pobud, povezanih z umetnostjo, kulturo in 
ustvarjalnostjo, oživi prebivalstvo teh 
regij, poveča njihovo ozaveščenost o 
njihovi družbeni in kulturni identiteti ter 
poveča njihovo gospodarsko odpornost. 
Glede na to bi moral biti ustrezen del 
skupnih finančnih sredstev programa 
dodeljen sodelovanju mikropodjetij in 
zagonskih podjetij ter malih in srednjih 
podjetij s sedežem v regijah, ki so jih 
prizadele naravne nesreče. Program bi 
moral določiti tudi višje stopnje 
sofinanciranja za stroške dejavnosti, ki jih 
podpirajo ta mikropodjetja, zagonska 
podjetja ter mala in srednja podjetja.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/159

Predlog spremembe 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „kulturni in ustvarjalni sektorji“ 
pomenijo vse sektorje, katerih dejavnosti 
temeljijo na kulturnih vrednotah ali 
umetniškem in drugem individualnem ali 
skupinskem ustvarjalnem izražanju. Te 
dejavnosti lahko vključujejo razvoj, 
ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter 
ohranjanje blaga in storitev, ki vsebujejo 
kulturno, umetniško ali drugo ustvarjalno 
izražanje, ter povezane dejavnosti, kot sta 
izobraževanje ali upravljanje. Potencialno 
bodo tako nastale inovacije in ustvarjena 
delovna mesta, zlasti iz intelektualne 
lastnine. Ti sektorji vključujejo 
arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, 
umetniške obrti, avdiovizualno področje 
(vključno s filmom, televizijo, videoigrami 
in večpredstavnostnimi vsebinami), snovno 
in nesnovno kulturno dediščino, 
oblikovanje (med drugim modno 
oblikovanje), festivale, glasbo, literaturo, 
uprizoritvene umetnosti, knjige in 
založništvo, radio in vizualne umetnosti;

(2) „kulturni in ustvarjalni sektorji“ 
pomenijo vse sektorje, katerih dejavnosti 
temeljijo na kulturnih vrednotah ali 
umetniškem in drugem individualnem ali 
skupinskem ustvarjalnem izražanju, ne 
glede na to, ali so te dejavnosti tržno ali 
netržno usmerjene. Te dejavnosti lahko 
vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, 
razširjanje ter ohranjanje blaga in storitev, 
ki vsebujejo kulturno, umetniško ali drugo 
ustvarjalno izražanje, ter povezane 
dejavnosti, kot sta izobraževanje ali 
upravljanje. Ti sektorji vključujejo 
arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, 
umetniške in tradicionalne obrti, 
avdiovizualno področje (vključno s 
filmom, televizijo, videoigrami in 
večpredstavnostnimi vsebinami), snovno in 
nesnovno kulturno dediščino, oblikovanje 
(med drugim modno oblikovanje), 
festivale, glasbo, literaturo, uprizoritvene 
umetnosti, knjige in založništvo, radio in 
vizualne umetnosti;
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21.3.2019 A8-0156/160

Predlog spremembe 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka -a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) izboljšanje dostopa državljanov do 
kulturnega življenja in njihove udeležbe v 
njem;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Predlog spremembe 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ohraniti in razširjati snovno in 
nesnovno kulturno dediščino z 
digitalizacijo in drugimi pobudami, pri 
katerih se upoštevajo najnovejše digitalne 
tehnologije;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Predlog spremembe 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0156/2019
Silvia Costa
Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) povečati dostopnost evropskih 
avdiovizualnih del za invalide, zlasti tiste z 
okvarami vida ali sluha;

Or. en


