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Изменение 33
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Културата, културното 
наследство и културното многообразие 
са изключително ценни за европейското 
общество от културна, екологична, 
социална и икономическа гледна точка 
и следва да бъдат насърчавани и 
подкрепяни. В Римската декларация от 
25 март 2017 г., както и на Европейския 
съвет през декември 2017 г. бе 
посочено, че образованието и културата 
имат решаващо значение за 
изграждането на приобщаващи и 
сплотени общества и за поддържането 
на европейската конкурентоспособност.

(1) Културата, културното 
наследство и културното многообразие 
са изключително ценни за европейското 
общество от културна, екологична, 
социална и икономическа гледна точка 
и следва да бъдат насърчавани и 
подкрепяни непрекъснато. Секторите 
на културата и творчеството 
допринасят пълноценно за 
икономическото развитие на Съюза, 
като създават работни места и 
растеж, поради което са от 
съществено значение за бъдещето на 
Европа; във връзка с това са 
необходими действия на ЕС за 
осигуряване на качество на живот и 
активно гражданство, насърчаване на 
общите ценности и социалното 
приобщаване, междукултурния диалог 
и създаването на разнообразна, 
свободна и плуралистична медийна 
среда. В Римската декларация от 25 
март 2017 г., както и на Европейския 
съвет през декември 2017 г. бе 
посочено, че образованието и културата 
имат решаващо значение за 
изграждането на приобщаващи и 
сплотени общества и за поддържането 
на европейската конкурентоспособност.

Or. ro

Изменение 34
Юлия Реда

Предложение за регламент
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Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Културата, културното 
наследство и културното многообразие 
са изключително ценни за европейското 
общество от културна, екологична, 
социална и икономическа гледна точка 
и следва да бъдат насърчавани и 
подкрепяни. В Римската декларация от 
25 март 2017 г., както и на Европейския 
съвет през декември 2017 г. бе 
посочено, че образованието и културата 
имат решаващо значение за 
изграждането на приобщаващи и 
сплотени общества и за поддържането 
на европейската конкурентоспособност.

(1) Културата, изкуствата,
културното наследство и културното 
многообразие са изключително ценни за 
европейското общество от културна, 
екологична, социална и икономическа 
гледна точка и следва да бъдат 
насърчавани и подкрепяни. В Римската 
декларация от 25 март 2017 г., както и 
на Европейския съвет през декември 
2017 г. бе посочено, че образованието и 
културата имат решаващо значение за 
изграждането на приобщаващи и 
сплотени общества и за поддържането 
на европейската конкурентоспособност.

Or. en

Изменение 35
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Съобщението на Комисията 
относно новата европейска програма за 
култура15 допълнително се посочват 
целите на Съюза в секторите на 
културата и творчеството. Целта му е да 
се оползотвори потенциалът на 
културата и културното многообразие за 
постигане на социално сближаване и 
благосъстояние, като се стимулира 
трансграничното измерение на 
секторите на културата и творчеството, 
подкрепя се способността им да се 
развиват и се насърчава основаното на 
култура творчество в образованието и 
иновациите, както и техният потенциал 
за създаване на работни места и растеж 
и за укрепване на международните 
отношения в сферата на културата. 

(4) В Съобщението на Комисията 
относно новата европейска програма за 
култура15 допълнително се посочват 
целите на Съюза в секторите на 
културата и творчеството. Целта му е да 
се оползотвори потенциалът на 
културата и културното многообразие за 
постигане на социално сближаване и 
благосъстояние, като се стимулира 
трансграничното измерение на 
секторите на културата и творчеството, 
подкрепя се способността им да се 
развиват и се насърчава основаното на 
култура творчество в образованието и 
иновациите, както и техният потенциал 
за създаване на работни места и растеж 
и за укрепване на международните 
отношения в сферата на културата. 
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Програма „Творческа Европа“, заедно с 
други програми на Съюза, следва да 
способства за осъществяването на 
новата европейска програма за култура. 
Това е също така в съответствие с 
Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за 
опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно 
изразяване, която влезе в сила на 18 
март 2007 г. и по която Съюзът е страна.

Програма „Творческа Европа“, заедно с 
други програми на Съюза, следва да 
способства за осъществяването на 
новата европейска програма за култура, 
за да се засили ролята на културата в 
бъдещото социално, икономическо и 
международно развитие на Съюза. 
Това е също така в съответствие с 
Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за 
опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно 
изразяване, която влезе в сила на 18 
март 2007 г. и по която Съюзът е страна.

_________________ _________________
15 COM(2018) 267 final. 15 COM(2018) 267 final.

Or. ro

Изменение 36
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Съобщението на Комисията 
относно новата европейска програма за 
култура15 допълнително се посочват 
целите на Съюза в секторите на 
културата и творчеството. Целта му е да 
се оползотвори потенциалът на 
културата и културното многообразие за 
постигане на социално сближаване и 
благосъстояние, като се стимулира 
трансграничното измерение на 
секторите на културата и творчеството, 
подкрепя се способността им да се 
развиват и се насърчава основаното на 
култура творчество в образованието и 
иновациите, както и техният потенциал 
за създаване на работни места и растеж 
и за укрепване на международните 
отношения в сферата на културата. 
Програма „Творческа Европа“, заедно с 
други програми на Съюза, следва да 

(4) В Съобщението на Комисията 
относно новата европейска програма за 
култура15 допълнително се посочват 
целите на Съюза в секторите на 
културата и творчеството. Целта му е да 
се оползотвори потенциалът на 
културата и културното многообразие за 
постигане на социално сближаване и 
благосъстояние, като се стимулира 
трансграничното измерение на 
секторите на културата и творчеството, 
подкрепя се способността им да се 
развиват и се насърчава основаното на 
култура творчество в образованието и 
иновациите, както и техният потенциал 
за създаване на работни места и растеж 
и за укрепване на международните 
отношения в сферата на културата. 
Програма „Творческа Европа“, заедно с 
други програми на Съюза, следва да 
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способства за осъществяването на 
новата европейска програма за култура. 
Това е също така в съответствие с 
Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за 
опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно 
изразяване, която влезе в сила на 18 
март 2007 г. и по която Съюзът е страна.

способства за осъществяването на 
новата европейска програма за култура, 
като същевременно се признава и 
насърчава присъщата на културата 
стойност. Това е също така в 
съответствие с Конвенцията на 
ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и 
насърчаване на многообразието от 
форми на културно изразяване, която 
влезе в сила на 18 март 2007 г. и по 
която Съюзът е страна.

_________________ _________________

15 COM(2018) 267 final. 15 COM(2018) 267 final.

Or. en

Изменение 37
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Популяризирането на 
европейското културно многообразие 
зависи от съществуването на 
процъфтяващи и устойчиви сектори на 
културата и творчеството, които са в 
състояние да създават, реализират и 
разпространяват своите произведения 
сред широка и разнообразна европейска 
публика. По този начин се разширява 
техният стопански потенциал и се 
допринася за устойчивия растеж и за 
създаването на работни места. Освен 
това насърчаването на творчеството 
допринася за засилване на 
конкурентоспособността и за 
стимулиране на иновациите в 
промишлените вериги за създаване на 
стойност. Въпреки отбелязания 
напоследък напредък, европейският 
пазар на културни и творчески 
произведения продължава да е 
фрагментиран по национален и езиков 

(5) Популяризирането на 
европейското културно многообразие 
зависи от съществуването на 
процъфтяващи и устойчиви сектори на 
културата и творчеството, които са в 
състояние да създават, реализират и 
разпространяват своите произведения 
сред широка и разнообразна европейска 
публика. По този начин се разширява 
техният стопански потенциал и се 
допринася за устойчивия растеж и за 
създаването на работни места. Освен 
това насърчаването на творчеството 
допринася за засилване на 
конкурентоспособността и за 
стимулиране на иновациите в 
промишлените вериги за създаване на 
стойност. Въпреки отбелязания 
напоследък напредък, европейският 
пазар на културни и творчески 
произведения продължава да е 
фрагментиран по национален и езиков 
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признак, което не позволява на 
секторите на културата и творчеството 
да се възползват в пълна степен от 
европейския единен пазар, и по-
специално от цифровия единен пазар.

признак, което не позволява на 
секторите на културата и творчеството 
да се възползват в пълна степен от 
европейския единен пазар, и по-
специално от цифровия единен пазар.
Като се има предвид значението на 
многообразието като част от 
културното богатство на Европа, 
Съюзът следва да насърчава 
транснационалното разпространение 
на произведения и трансграничните
съвместни продукции и да разработва 
по-ефективни решения за привличане 
на възможно най-широка 
международна аудитория, като 
същевременно гарантира 
равнопоставеност в европейските 
сектори на културата и 
творчеството. За да се улесни 
разпространението на аудио-визуално 
съдържание, е необходимо да се 
обърне внимание на подходяща рамка, 
която осигурява равен достъп до 
финансиране във филмовата 
индустрия за държавите с ограничени
аудио-визуални ресурси.

Or. ro

Изменение 38
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Популяризирането на 
европейското културно многообразие 
зависи от съществуването на 
процъфтяващи и устойчиви сектори на 
културата и творчеството, които са в 
състояние да създават, реализират и 
разпространяват своите произведения 
сред широка и разнообразна европейска 
публика. По този начин се разширява
техният стопански потенциал и се

(5) Популяризирането на 
европейското културно многообразие
произтича от свободата на 
художествено изразяване и зависи от 
съществуването на процъфтяващи и 
устойчиви сектори на културата и 
творчеството в частната и в 
публичната сфера, които са в 
състояние да създават, реализират и 
разпространяват своите произведения 
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допринася за устойчивия растеж и за 
създаването на работни места. Освен 
това насърчаването на творчеството 
допринася за засилване на 
конкурентоспособността и за
стимулиране на иновациите в 
промишлените вериги за създаване на 
стойност. Въпреки отбелязания 
напоследък напредък, европейският 
пазар на културни и творчески 
произведения продължава да е 
фрагментиран по национален и езиков 
признак, което не позволява на 
секторите на културата и творчеството 
да се възползват в пълна степен от 
европейския единен пазар, и по-
специално от цифровия единен пазар.

сред широка и разнообразна европейска 
публика. Освен това техният стопански 
потенциал допринася за устойчивия 
растеж и за създаването на работни 
места, като същевременно
насърчаването на създаването, 
художествените изследвания и
творчеството допринася за създаване на 
нови знания и развиване на 
художествени и културни практики,
засилване на конкурентоспособността и 
стимулиране на създаването и
иновациите. Въпреки отбелязания 
напоследък напредък, европейският 
пазар на културни и творчески 
произведения продължава да е 
фрагментиран по национален и езиков 
признак, което не позволява на 
секторите на културата и творчеството 
да се възползват в пълна степен от 
европейския единен пазар, и по-
специално от цифровия единен пазар.

Or. en

Изменение 39
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Програмата следва да взема 
предвид двойствения характер на 
секторите на културата и творчеството, 
като отчита присъщата и 
художествената стойност на културата, 
от една страна, и икономическата 
стойност на тези сектори, от друга, 
включително техния цялостен принос за 
растежа и конкурентоспособността, 
творчеството и иновациите. Това 
изисква силни европейски сектори на 
културата и творчеството, по-специално 
жизнена европейска аудио-визуална 
индустрия с оглед на нейния капацитет 

(6) Програмата следва да взема 
предвид многообразния характер на 
секторите на културата и творчеството, 
като отчита присъщата и 
художествената стойност на културата, 
от една страна, и социалната и
икономическата стойност на тези 
сектори, от друга, включително техния 
цялостен принос за междукултурния 
диалог, социалното сближаване,
растежа и конкурентоспособността, 
творчеството и иновациите. Това 
изисква силни европейски сектори на 
културата и творчеството, по-специално 
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да достига до широка публика и 
нейното икономическо значение, в това 
число за другите творчески сектори, 
както и за културния туризъм. 
Конкуренцията на световните аудио-
визуални пазари обаче се засили 
допълнително с все по-голямото 
навлизане на цифровите технологии в 
сектора, като например промените в 
медийното производство, 
потреблението и нарастващата роля на 
глобалните платформи за 
разпространението на съдържание. Ето 
защо е необходимо да се увеличи 
подкрепата за европейската индустрия.

жизнена европейска аудио-визуална 
индустрия с оглед на нейния капацитет 
да достига до широка публика и 
нейното икономическо значение, в това 
число за другите творчески сектори, 
както и за културния туризъм. 
Конкуренцията на световните аудио-
визуални пазари обаче се засили 
допълнително с все по-голямото 
навлизане на цифровите технологии в 
сектора, като например промените в 
медийното производство, 
потреблението и нарастващата роля на 
глобалните платформи за 
разпространението на съдържание. Ето 
защо е необходимо да се увеличи 
подкрепата за европейската индустрия.

Or. en

Изменение 40
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Програмата следва да взема 
предвид двойствения характер на 
секторите на културата и творчеството, 
като отчита присъщата и 
художествената стойност на културата, 
от една страна, и икономическата 
стойност на тези сектори, от друга, 
включително техния цялостен принос за 
растежа и конкурентоспособността, 
творчеството и иновациите. Това 
изисква силни европейски сектори на 
културата и творчеството, по-специално 
жизнена европейска аудио-визуална 
индустрия с оглед на нейния капацитет 
да достига до широка публика и 
нейното икономическо значение, в това 
число за другите творчески сектори, 
както и за културния туризъм. 
Конкуренцията на световните аудио-

(6) Програмата следва да взема 
предвид двойствения характер на 
секторите на културата и творчеството, 
като отчита присъщата и 
художествената стойност на културата, 
от една страна, и икономическата 
стойност на тези сектори, от друга, 
включително техния цялостен принос за 
растежа и конкурентоспособността, 
творчеството и иновациите. Това 
изисква силни европейски сектори на 
културата и творчеството, по-специално 
жизнена европейска аудио-визуална 
индустрия с оглед на нейния капацитет 
да достига до широка публика и 
нейното икономическо значение, в това 
число за другите творчески сектори, 
както и за културния туризъм и 
местното и териториалното 
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визуални пазари обаче се засили 
допълнително с все по-голямото 
навлизане на цифровите технологии в 
сектора, като например промените в 
медийното производство, 
потреблението и нарастващата роля на 
глобалните платформи за 
разпространението на съдържание. Ето 
защо е необходимо да се увеличи 
подкрепата за европейската индустрия.

развитие. Конкуренцията на световните 
аудио-визуални пазари обаче се засили 
допълнително с все по-голямото 
навлизане на цифровите технологии в 
сектора, като например промените в 
медийното производство, 
потреблението и нарастващата роля на 
глобалните платформи за 
разпространението на съдържание. Ето 
защо е необходимо да се увеличи 
подкрепата за европейската индустрия.

Or. ro

Изменение 41
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Активното европейско 
гражданско участие, споделените 
ценности, творчеството и 
новаторският дух се нуждаят от 
солидна основа, върху която да могат 
да се развиват. Значението на 
медийната грамотност и по-
специално на филмовата 
грамотност, заедно с 
популяризирането на филми за 
младите хора се признава с 
резолюцията на Европейския 
парламент от 2015 г. относно 
европейското кино в цифровата 
епоха1a. На срещата на лидерите в 
Гьотеборг през ноември 2017 г.2a

медийната грамотност сред всички 
граждани беше определена отново 
като един от ключовите въпроси, 
пред които е изправена Европа.

_________________

1a (2016/C 346/02).

2a COM(2017) 673 final.
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Or. en

Изменение 42
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да бъде ефективна,
програмата следва да отчита 
специфичното естество на 
различните сектори, техните различни 
целеви групи и конкретните им 
потребности чрез прилагане на
специфични подходи в рамките на 
направление, посветено на аудио-
визуалния сектор, направление, 
посветено на другите сектори на 
културата и творчеството, и 
междусекторно направление.

(7) Програмата следва да осигурява 
еднаква подкрепа за всички сектори на 
културата и творчеството. За да 
бъде ефективна, следва да се даде 
приоритет на хоризонталните схеми, 
насочени към общите нужди в 
отделните сектори. Програмата 
може да вземе предвид конкретните 
предизвикателства на различните 
сектори чрез специфични направления.

Or. en

Изменение 43
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В аудио-визуалния сектор е 
необходима намеса на Съюза, която да 
съпътства политиките на Съюза за 
цифровия единен пазар. Това се отнася 
най-вече за модернизирането на 
уредбата на авторските права и за 
предложения регламент относно онлайн 
предаванията на излъчващите 
организации16, както и за 
предложението за изменение на 
Директива 2010/13/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета17. С тях се цели 
да се увеличи капацитетът на 

(9) В аудио-визуалния сектор е 
необходима намеса на Съюза, която да 
съпътства политиките на Съюза за 
цифровия единен пазар. Това се отнася 
най-вече за модернизирането на 
уредбата на авторските права и за 
предложения регламент относно онлайн
предаванията на излъчващите 
организации16, както и за предложението 
за изменение на Директива 2010/13/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета17. С тях се цели да се увеличи 
капацитетът на европейските участници 
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европейските участници в аудио-
визуалния сектор да финансират, 
реализират и разпространяват 
произведения, които да бъдат 
достатъчно видими в различните 
налични медии (като например 
телевизията, киното или видеото по 
заявка) и са привлекателни за публиката 
на все по-отворения и конкурентен 
пазар в Европа и извън нея. Подкрепата 
следва да се увеличи, за се отразят 
последните развития на пазара, най-вече 
по-силната позиция на глобалните 
платформи за разпространение в 
сравнение с националните радио- и 
телевизионни оператори, традиционно 
инвестиращи в производството на 
европейски произведения.

в аудио-визуалния сектор да създават,
финансират, реализират и 
разпространяват произведения
(национални, ненационални, 
съвместни продукции), които да бъдат 
достатъчно видими и широко 
разпространени в различните налични 
медии (като например телевизията, 
киното или видеото по заявка) и са 
привлекателни за публиката на все по-
отворения и конкурентен пазар както в 
Европа, така и извън нея. Подкрепата 
следва да се увеличи, за се отразят 
последните развития на пазара, най-вече 
по-силната позиция на глобалните 
платформи за разпространение в 
сравнение с националните радио- и 
телевизионни оператори, традиционно 
инвестиращи в производството на 
европейски произведения.

_________________ _________________

16 COM(2016) 594 final 16 COM(2016) 594 final.

17 COM/2016/0287 final 17 COM/2016/0287 final.

Or. ro

Изменение 44
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Културата е жизненоважна, за да 
бъдат общностите по-сплотени и 
приобщаващи. В контекста на 
миграционния натиск културата играе 
важна роля за интеграцията на 
мигрантите, като спомага те да се 
почувстват част от приемащото ги 
общество и да се установят добри 
отношения между мигрантите и 
новите общности.

(11) Културата е жизненоважна, за да 
бъдат общностите по-сплотени и 
приобщаващи и мислещи. В контекста 
на миграционния натиск културата 
играе важна роля в създаването на 
приобщаващи пространства за
междукултурен диалог, например чрез 
работа с мигранти.
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Or. en

Изменение 45
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Творческата свобода е в основата 
на жизнените културни и творчески 
индустрии, включително в сектора на 
новинарските медии. Програмата следва 
да насърчава междусекторните дейности 
и сътрудничеството между аудио-
визуалния сектор и издателския сектор, 
за да се поощри плурализмът на 
медийната среда.

(12) Творческата свобода, свободата 
на изразяване и плурализмът са в 
основата на жизнените културни и 
творчески индустрии, включително в 
сектора на новинарските медии.
Програмата следва да насърчава 
междусекторните дейности и 
сътрудничеството между аудио-
визуалния сектор и издателския сектор, 
за да се поощри плурализмът на 
медийната среда, заедно с по-критичен 
подход от страна на 
обществеността чрез медийна 
грамотност, подкрепа за 
висококачествени журналистически 
материали и възстановяване на 
баланса в отношенията между 
авторите и разпространителите на 
информация, като всички те стават 
все по-важни, тъй като 
дезинформацията става все по-често 
явление.

Or. ro

Изменение 46
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Творческата свобода е в основата 
на жизнените културни и творчески
индустрии, включително в сектора на 

(12) Творческата свобода на 
изразяване е в основата на жизнените 
културни и творчески сектори, 
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новинарските медии. Програмата следва 
да насърчава междусекторните дейности 
и сътрудничеството между аудио-
визуалния сектор и издателския 
сектор, за да се поощри плурализмът
на медийната среда.

включително в сектора на изкуствата 
и новинарските медии. Програмата 
следва да насърчава междусекторните 
дейности и сътрудничеството между
културния, издателския сектор и
медиите, за да се поощри плурализмът, 
художествената и медийната среда.

Or. en

Изменение 47
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Мобилността на хората на 
изкуството, както и на работниците 
в сферата на културата, развитието 
на умения, ученето, 
междукултурната осведоменост, 
съвместното създаване, съвместните 
продукции, движението и 
разпространението на произведения 
на изкуството, участието в 
международни панаири, фестивали и 
т.н. са основна предпоставка за по-
добре свързани, по-силни и по-
устойчиви сектори на културата и 
творчеството в Европа.

Or. en

Изменение 48
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В съответствие със Съобщението 
на Комисията за интегриран подход към 

(15) В съответствие със Съобщението 
на Комисията за интегриран подход към 
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културното наследство на Европа от 22 
юли 2014 г.19 значимите политики и 
инструменти следва да бъдат 
мобилизирани за извличане на 
дългосрочна и устойчива стойност на 
европейското културно наследство, 
както и за развиването на по-интегриран 
подход към неговото опазване, 
валоризация и подкрепа.

културното наследство на Европа от 22 
юли 2014 г.19 значимите политики и 
инструменти следва да бъдат 
мобилизирани за извличане на 
дългосрочна и устойчива стойност на 
европейското културно наследство, 
както и за развиването на по-интегриран 
подход към неговото опазване, 
валоризация и подкрепа чрез 
разработване на общ набор от високи 
стандарти в тази област, за да се 
гарантира по-важна роля на 
културата в бъдещото социално, 
икономическо и международно 
развитие на Европейския съюз.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final.

Or. ro

Изменение 49
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) От самото си създаване 
Европейската филмова академия е 
натрупала уникален опит и разполага с 
единствена по рода си позиция за 
създаване на паневропейска общност на 
филмовите творци и професионалисти, 
за насърчаване и разпространение на 
европейските филми отвъд 
националните граници и за разгръщане 
на една наистина европейска публика. 
Поради това той следва да бъде
допустим за пряко подпомагане от 
Съюза.

(22) От самото си създаване 
Европейската филмова академия е 
натрупала уникален опит и разполага с 
единствена по рода си позиция за 
създаване на паневропейска общност на 
филмовите творци и професионалисти, 
за насърчаване и разпространение на 
европейските филми отвъд 
националните граници и за разгръщане 
на една наистина европейска публика
от ранна възраст. Поради това той 
следва да бъде допустим за пряко 
подпомагане от Съюза.

Or. en
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Изменение 50
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) От самото си създаване 
Европейската филмова академия е 
натрупала уникален опит и разполага с 
единствена по рода си позиция за 
създаване на паневропейска общност на 
филмовите творци и професионалисти,
за насърчаване и разпространение на
европейските филми отвъд 
националните граници и за разгръщане 
на една наистина европейска публика. 
Поради това той следва да бъде 
допустим за пряко подпомагане от 
Съюза.

(22) От самото си създаване 
Европейската филмова академия е 
натрупала опит и разполага с 
единствена по рода си позиция за 
създаване на паневропейска общност на 
филмовите творци и професионалисти,
които насърчават и разпространяват
европейските филми отвъд 
националните граници и за разгръщане 
на една наистина европейска публика. 
Поради това той следва да бъде 
допустим за пряко подпомагане от 
Съюза.

Or. en

Изменение 51
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) От самото си създаване 
Младежкият оркестър на Европейския 
съюз е натрупал уникален опит в 
поощряването на междукултурния 
диалог, взаимното уважение и 
разбирателството чрез културата.
Младежкият оркестър на 
Европейския съюз се отличава с това, 
че той е европейски оркестър, който 
надхвърля културните граници и се
състои от млади музиканти, подбрани в 
съответствие с взискателни 
художествени критерии чрез стриктен 
процес на годишно прослушване във 
всички държави членки. Поради това

(23) От самото си създаване
младежките оркестри като
Младежкия оркестър на Европейския 
съюз и европейските оркестри
„Духът на младежта“ са натрупали
уникален опит в поощряването на 
междукултурния диалог, взаимното 
уважение и разбирателството чрез 
културата. Тези оркестри надхвърлят
културните граници и се състоят от 
млади музиканти, подбрани в 
съответствие с взискателни 
художествени критерии. Поради това
те следва да бъдат допустими за 
пряко подпомагане от Съюза.
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той следва да бъде допустим за пряко 
подпомагане от Съюза.

Or. en

Изменение 52
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Организациите в секторите на 
културата и творчеството с голям 
европейски географски обхват, чиято 
дейност е свързана с директното 
предоставяне на услуги в сферата на 
културата на гражданите на Съюза,
поради което те имат потенциала да 
оказват пряко въздействие върху 
европейската идентичност, следва да 
бъдат допустими за подпомагане от 
Съюза.

(24) Организациите в секторите на 
културата и творчеството с голям 
европейски географски обхват, чиято 
дейност е свързана с директното 
предоставяне на услуги в сферата на 
културата на гражданите на Съюза, 
следва да бъдат допустими за 
подпомагане от Съюза.

Or. en

Изменение 53
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Финансовата подкрепа следва да 
се използва за преодоляване на случаи 
на неефективност на пазара или 
неоптимални инвестиционни ситуации 
по пропорционален начин, а действията 
не следва да се дублират, нито да 
изместват частното финансиране или да 
нарушават конкуренцията на вътрешния 
пазар. Действията следва да имат ясна 
европейска добавена стойност.

(26) Финансовата подкрепа следва да 
се използва за преодоляване на случаи 
на неефективност на пазара или 
неоптимални инвестиционни ситуации 
по пропорционален начин, а действията 
не следва да се дублират, нито да 
изместват частното финансиране или да 
нарушават конкуренцията на вътрешния 
пазар. Действията следва да имат ясна
европейска добавена стойност и да са 
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добре пригодени за конкретните 
проекти, които подкрепят.

Or. en

Изменение 54
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството е достъпът
им до финансиране, позволяващо 
дейностите им да се разгръщат, както и 
запазването или повишаването на 
тяхната конкурентоспособност или 
развитието им в международен план. 
Политическите цели на настоящата 
програма следва да се изпълняват също 
така посредством финансови 
инструменти и бюджетна гаранция в 
рамките на компонента(ите) на 
политиката на фонд InvestEU.

(27) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството е
подобреният им достъп до 
финансиране без дискриминация,
позволяващо дейностите им да се 
разгръщат, както и запазването или 
повишаването на тяхната 
конкурентоспособност или развитието 
им в международен план. 
Политическите цели на настоящата 
програма следва да се изпълняват също 
така посредством финансови 
инструменти и бюджетна гаранция в 
рамките на компонента(ите) на 
политиката на фонд InvestEU в 
съответствие с практиките, 
разработени в рамките на Механизма 
за гарантиране на секторите на 
културата и творчеството, създаден 
съгласно Регламент (ЕС) № 1295/2013.

Or. ro

Изменение 55
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(27) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството е достъпът им 
до финансиране, позволяващо 
дейностите им да се разгръщат, 
както и запазването или повишаването 
на тяхната конкурентоспособност или 
развитието им в международен план. 
Политическите цели на настоящата 
програма следва да се изпълняват също 
така посредством финансови 
инструменти и бюджетна гаранция в 
рамките на компонента(ите) на 
политиката на фонд InvestEU.

(27) Едно от най-големите 
предизвикателства за всички сектори
на културата и творчеството е да се 
увеличи достъпът им до финансиране,
който е от съществено значение за 
разгръщането, запазването или 
повишаването на тяхната 
конкурентоспособност или развитието 
им в международен план. 
Политическите цели на настоящата 
програма следва да се изпълняват също 
така посредством финансови 
инструменти и бюджетна гаранция в 
рамките на компонента(ите) на 
политиката на фонд InvestEU.

Or. en

Изменение 56
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Като се има предвид 
техническият експертен опит, 
необходим за оценяване на 
предложенията в рамките на конкретни 
действия по програмата, следва да се 
предвиди, когато е уместно, комисиите 
за оценка да бъдат съставени от външни 
експерти.

(28) Като се има предвид 
техническият експертен опит, 
необходим за оценяване на 
предложенията в рамките на конкретни 
действия по програмата, следва да се 
предвиди, когато е уместно, комисиите 
за оценка да бъдат съставени от външни 
експерти със съответен опит в 
конкретната област на действие, в 
управленската и художествената 
дейност.

Or. en

Изменение 57
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Програмата следва да включва 
реалистична и управляема система от 
показатели за изпълнението, които да 
съпътстват нейните действия и чрез 
които да се осъществява постоянен 
мониторинг на изпълнението. Този 
мониторинг, както и информационните 
и комуникационните дейности във 
връзка с програмата и нейните действия 
следва да се основават на трите 
направления на програмата.

(29) Програмата следва да включва 
реалистична, подходяща и управляема 
система от качествени и количествени
показатели за изпълнението, които да 
съпътстват нейните действия и чрез 
които да се осъществява постоянен 
мониторинг на изпълнението
(действителна сложност и 
резултати от програмата). Този 
мониторинг, както и информационните 
и комуникационните дейности във 
връзка с програмата и нейните действия 
следва да се основават на трите 
направления на програмата.

Or. ro

Изменение 58
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Програмата следва да включва 
реалистична и управляема система от 
показатели за изпълнението, които да 
съпътстват нейните действия и чрез 
които да се осъществява постоянен 
мониторинг на изпълнението. Този 
мониторинг, както и информационните 
и комуникационните дейности във 
връзка с програмата и нейните действия 
следва да се основават на трите 
направления на програмата.

(29) Програмата следва да включва 
реалистична и управляема система от
качествени и количествени
показатели за изпълнението, които да 
съпътстват нейните действия и чрез 
които да се осъществява постоянен 
мониторинг на изпълнението. Този 
мониторинг, както и информационните 
и комуникационните дейности във 
връзка с програмата и нейните действия 
следва да се основават на трите 
направления на програмата.

Or. en

Изменение 59
Юлия Реда
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Предложение за регламент
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Като се има предвид 
сложността на измерването на 
въздействието на политиките в 
областта на културата и 
определянето на качествени и 
количествени показатели, Комисията 
възлага тази мисия на своята 
статистическа служба, Евростат, 
която действа в мрежа с 
европейските центрове за високи 
постижения в тази област в 
сътрудничество със Съвета на 
Европа, Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) и Юнеско. С 
настоящото тя ще допринесе за 
постигането на целите на 
подпрограма „Култура“ и ще следи 
тясно по-нататъшното развитие на 
политиката в областта на 
културата, като включва на по-ранен 
етап и заинтересованите страни в 
отразяването и адаптирането на 
показатели, които са общи за 
различните сектори или конкретни за 
сферата на дейностите;

Or. en

Изменение 60
Юлия Реда

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се гарантира 
безпроблемното изпълнение на 
програмата, разходите, направени от 
бенефициера преди подаването на 

(36) За да се гарантира
непрекъснатост на финансовата 
подкрепа, предвидена по програмата,
и покриване на нарастващия недостиг 
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заявлението за безвъзмездни средства, 
по-специално разходите, свързани с 
правата върху интелектуалната 
собственост, могат да се считат за 
допустими, при условие че са пряко 
свързани с изпълнението на ползващите 
се от подкрепа действия.

на финансиране, с който се сблъскват 
бенефициерите, безпроблемното 
изпълнение на програмата, разходите, 
направени от бенефициера преди 
подаването на заявлението за 
безвъзмездни средства, по-специално 
разходите, свързани с правата върху 
интелектуалната собственост, се считат 
за допустими, при условие че са пряко 
свързани с изпълнението на ползващите 
се от подкрепа действия.

Or. en

Изменение 61
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. е 
необходимо да се оцени настоящата 
програма въз основа на информацията, 
събрана чрез специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват излишното регулиране и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. Когато 
е целесъобразно, тези изисквания могат 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на въздействието от 
програмата по места.

(37) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. е
необходимо да се оцени настоящата
програма въз основа на информацията, 
събрана чрез специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват излишното регулиране и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки и за 
бенефициерите. Когато е 
целесъобразно, тези изисквания могат 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на въздействието от 
програмата по места.

Or. ro

Изменение 62
Даниел Буда

Предложение за регламент
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Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящият регламент се стреми да 
гарантира пълното зачитане на правото 
на равенство между мъжете и жените и 
правото на недискриминация въз основа 
на пол, раса или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, 
както и да насърчава прилагането на 
членове 21 и 23 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз. Той е също 
така в съответствие с Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания.

(39) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящият регламент се стреми да 
гарантира пълното зачитане на правото 
на равенство между мъжете и жените и 
правото на недискриминация въз основа 
на пол, раса или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, 
както и да насърчава прилагането на 
членове 21 и 23 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз.
Същевременно настоящият 
регламент насърчава зачитането на 
свободата на изразяване на мнение
(член 11 от Хартата), свободата на 
изкуствата и науките (член 13 от 
Хартата) и свободата при избор на 
професия и право на труд (член 15 от 
Хартата) въз основа на справедливи и 
равни условия на труд (член 31 от 
Хартата), като при всички тях се
зачита изцяло принципът на 
културното многообразие (член 22 от 
Хартата). Разпоредбите на 
настоящия регламент са също така в 
съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания.

Or. ro

Изменение 63
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) За целите на настоящия 
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регламент научните изследвания и 
иновациите следва да се разглеждат 
не само от технологична, но и от 
културна, художествена и социална 
гледна точка, като се вземат под 
внимание художествените 
изследвания, създаването и по-
широките познания; иновациите 
могат да бъдат измервани спрямо 
конкретни количествени и 
качествени показатели за точна 
оценка на въздействието на различни 
проекти.

Or. ro

Изменение 64
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „сектори на културата и 
творчеството“ означава всички сектори, 
чиито дейности се основават на 
културни ценности или художествени и 
други индивидуални или колективни 
творчески форми на изразяване. Тези 
дейности може да включват 
разработването, създаването, 
производството, разпространението и 
съхраняването на стоки и услуги, които 
представляват културни, художествени 
или други творчески форми на 
изразяване, както и свързани с тях 
функции, като образование или 
управление. Те ще разполагат с 
потенциал за създаване на иновации и 
работни места, по-специално от 
интелектуална собственост. 
Секторите на културата и 
творчеството включват архитектура, 
архиви, библиотеки и музеи, 
художествени занаяти, аудио-визуална 
дейност (включително филми, 

(2) „сектори на културата и 
творчеството“ означава всички сектори, 
чиито дейности се основават на 
културни ценности или художествени и 
други индивидуални или колективни 
творчески форми на изразяване и 
практики, независимо дали тези 
дейности са пазарно ориентирани или 
не. Тези дейности може да включват
проучването и разработването, 
създаването, производството, 
разпространението и съхраняването на
практики, стоки и услуги, които 
представляват културни, художествени 
или други творчески форми на 
изразяване, както и свързани с тях 
функции, като образование или 
управление. Те биха могли да
разполагат с потенциал за създаване на 
иновации и работни места. Секторите 
включват архитектура, архиви, 
библиотеки и музеи, художествени 
занаяти, аудио-визуална дейност
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телевизия, видеоигри и мултимедия), 
материално и нематериално културно 
наследство, дизайн (включително моден 
дизайн), фестивали, музика, литература, 
сценични изкуства, книги и издателска 
дейност, радио и изобразително 
изкуство;

(включително филми, телевизия, 
видеоигри и мултимедия), материално и 
нематериално културно наследство, 
дизайн (включително моден дизайн), 
фестивали, музика, литература, 
сценични изкуства, книги и издателска 
дейност,

Or. en

Изменение 65
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да повишава 
конкурентоспособността на секторите 
на културата и творчеството, и по-
специално аудио-визуалния сектор.

б) да повишава иновациите, 
творчеството и
конкурентоспособността на секторите 
на културата и творчеството, и по-
специално аудио-визуалния сектор.

Or. en

Изменение 66
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да допринася за признаването и 
насърчаването на присъщата на 
културата стойност и нейната роля 
за укрепване на демокрацията, 
критичното мислене и чувството за 
принадлежност и гражданство;

Or. en



PE630.707v01-00 26/50 AM\1170342BG.docx

BG

Изменение 67
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да подобри икономическото, 
социалното и външното измерение на 
сътрудничеството на европейско 
равнище с цел да се развиват и 
популяризират културното 
многообразие и културното наследство 
на Европа и да засили 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството, както и да укрепи 
международните отношения в сферата 
на културата;

a) да подобри икономическото, 
социалното и външното измерение на 
сътрудничеството на европейско 
равнище с цел да се развиват и 
популяризират културното 
многообразие и културното наследство 
на Европа и да засили 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството, както и да укрепи 
международните отношения в сферата 
на културата, като се стреми да 
повиши транснационалния и 
международния профил на 
европейските сектори на културата и 
творчеството;

Or. ro

Изменение 68
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да подобри икономическото, 
социалното и външното измерение на 
сътрудничеството на европейско 
равнище с цел да се развиват и 
популяризират културното 
многообразие и културното наследство 
на Европа и да засили 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството, както и да укрепи 
международните отношения в сферата 
на културата;

a) да подобри творческото, 
културното, икономическото, 
социалното и външното измерение на 
сътрудничеството на европейско 
равнище с цел да се развиват и 
популяризират културното 
многообразие и културното наследство 
на Европа, да се подкрепи 
мобилността на хората на 
изкуството и културните деятели и 
разпространението на културни и 
художествени произведения и да 
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засили конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството, както и да укрепи 
международните отношения в сферата 
на културата;

Or. en

Изменение 69
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) да улесни трансграничното 
движение на европейски 
произведения;

Or. ro

Изменение 70
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да насърчи 
конкурентоспособността и 
възможностите за разрастване на
европейската аудио-визуална 
индустрия;

б) да насърчи 
конкурентоспособността и 
възможностите за разрастване на
европейския аудио-визуален сектор;

Or. en

Изменение 71
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да насърчи сътрудничеството в 
областта на политиката и новаторските 
действия в подкрепа на всички 
направления на програмата, 
включително поощряването на 
разнообразието и плурализма на 
медийната среда, медийната грамотност 
и социалното приобщаване.

в) да насърчи сътрудничеството в 
областта на политиката и новаторските 
действия в подкрепа на всички 
направления на програмата и всички 
сектори на културата и 
творчеството, включително 
поощряването на разнообразието и 
плурализма на културната и
медийната среда, медийната грамотност 
и социалното приобщаване, и 
междукултурния диалог.

Or. en

Изменение 72
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да насърчи сътрудничеството в 
областта на политиката и новаторските 
действия в подкрепа на всички 
направления на програмата, 
включително поощряването на 
разнообразието и плурализма на 
медийната среда, медийната грамотност 
и социалното приобщаване.

в) да насърчи сътрудничеството в 
областта на политиката и новаторските 
действия в подкрепа на всички 
направления на програмата, 
включително поощряването на 
разнообразието и плурализма на 
медийната среда, медийната грамотност, 
критичния подход от страна на 
обществеността и социалното 
приобщаване.

Or. ro

Изменение 73
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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ва) да гарантира равен достъп до 
финансиране за всички сектори на 
културата и творчеството и да 
улесни недискриминационния достъп, 
като гарантира баланс между 
географските райони и между 
културните деятели с различен 
мащаб.

Or. ro

Изменение 74
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) да предостави на секторите на 
културата и творчеството подходящ 
набор от качествени и количествени 
показатели за разработване на 
система за оценяване и за оценка на 
въздействието, приспособена към 
действителната сложност на 
програмата и резултатите от нея.

Or. ro

Изменение 75
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Като признава присъщата и 
икономическата стойност на 
културата, програмата подкрепя 
действия и дейности с европейска 
добавена стойност в секторите на 
културата и творчеството чрез един 
или повече от следните начини:
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a) транснационален характер на 
действията и дейностите, които 
допълват регионалните, 
националните, международните 
програми и политики или други 
програми и политики на Съюза, и 
въздействието на тези действия и 
дейности върху достъпа на 
гражданите до културата и тяхното 
активно участие, както и върху 
образованието, социалното 
приобщаване и междукултурния 
диалог;

б) развитие и насърчаване на 
транснационалното и 
международното сътрудничество 
между заинтересованите страни от 
сферата на културата и 
творчеството, включително хора на 
изкуството, специалисти от аудио-
визуалния сектор, културни и 
творчески организации и аудио-
визуални оператори, както и МСП,
насочено към стимулиране на по-
всеобхватни, бързи, ефективни и 
дългосрочни реакции на глобалните 
предизвикателства, по-специално във 
връзка с цифровата трансформация;

в) икономии от мащаба и натрупване 
на критична маса от страна на 
Съюза чрез привличане на
допълнителни средства;

г) осигуряване на по-голяма 
равнопоставеност в европейските 
сектори на културата и 
творчеството, като се вземат 
предвид държавите с нисък 
производствен капацитет и/или 
държавите или регионите с ограничен 
географски и/или езиков ареал.

Or. ro

Изменение 76
Юлия Реда
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) направление „КУЛТУРА“, 
което обхваща секторите на културата 
и творчеството, с изключение на аудио-
визуалния сектор;

a) подпрограма „КУЛТУРА“, 
която обхваща секторите на културата 
и творчеството, с изключение на аудио-
визуалния сектор;

Or. en

Изменение 77
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) направление „МЕДИА“, което
обхваща аудио-визуалния сектор;

б) подпрограма „МЕДИА“, която
обхваща аудио-визуалния сектор;

Or. en

Изменение 78
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с целите, посочени в 
член 3, направление „КУЛТУРА“ има 
следните приоритети:

В съответствие с целите, посочени в 
член 3, направлението на подпрограма 
„КУЛТУРА“ има следните приоритети:

Or. en

Изменение 79
Юлия Реда
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) укрепване на трансграничното 
измерение и движение на европейските 
културни деятели, творци и творби;

a) укрепване на трансграничното 
измерение и мобилност на 
европейските културни деятели, творци 
и разпространението на културни и 
художествени творби;

Or. en

Изменение 80
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) увеличаване на участието в 
културни дейности в цяла Европа;

б) достигане до по-широка 
общественост чрез увеличаване на 
участието и ангажираността в 
културни дейности в цяла Европа;

Or. ro

Изменение 81
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) увеличаване на участието в
културни дейности в цяла Европа;

б) увеличаване на достъпа до 
културата, ангажираността на 
публиката и участието в цяла Европа;

Or. en

Изменение 82
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Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на устойчивостта 
на обществото и социалното 
приобщаване чрез културата и 
културното наследство;

в) засилване на социалното 
приобщаване и междукултурния 
диалог чрез изкуството, културата и 
културното наследство;

Or. en

Изменение 83
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) увеличаване на капацитета на 
европейските сектори на културата и 
творчеството за просперитет и 
създаване на работни места и растеж;

г) увеличаване на капацитета на 
европейските сектори на културата и 
творчеството за създаване, просперитет 
и създаване на нови творчески 
практики, работни места, знания и
умения;

Or. en

Изменение 84
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) увеличаване на капацитета на 
европейските сектори на културата и 
творчеството за просперитет и 
създаване на работни места и растеж;

г) увеличаване на капацитета на 
европейските сектори на културата и 
творчеството за просперитет и 
създаване на работни места и растеж, и 
икономически растеж;
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Or. ro

Изменение 85
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) укрепване на европейската 
идентичност и ценности чрез културна 
осведоменост, художествено 
образование и основано на култура 
творчество в образованието;

д) укрепване на чувството за 
принадлежност към общност и
демократичните ценности чрез 
културна осведоменост, художествено
изразяване, критично мислене, 
художествено образование и основано 
на култура творчество в образованието;

Or. en

Изменение 86
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчаване на изграждането на 
международен капацитет на 
европейските сектори на културата и 
творчеството, който да им позволява да 
бъдат активни на международно 
равнище;

е) насърчаване на изграждането на 
международен капацитет на 
европейските сектори на културата и 
творчеството, включително на 
местните организации и микро-
организациите, който да им позволява 
да бъдат активни на международно 
равнище;

Or. en

Изменение 87
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) допринасяне за глобалната 
стратегия на Съюза за международни 
отношения чрез дипломация в областта 
на културата.

ж) допринасяне за глобалната 
стратегия на Съюза за международни 
отношения чрез дипломация в областта 
на културата, включително 
гражданското общество и местните 
организации, както и 
международните културни мрежи.

Or. en

Изменение 88
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаване на благоприятна среда 
за развиване на талантите и уменията и 
стимулиране на сътрудничеството и 
иновациите при създаването и 
производството на европейски аудио-
визуални произведения;

a) създаване на благоприятна среда 
за развиване на талантите и уменията, 
като същевременно се поощрява 
използването на цифрови технологии
и мерки за стимулиране на 
сътрудничеството и иновациите при 
създаването и производството на 
европейски аудио-визуални 
произведения;

Or. ro

Изменение 89
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) популяризиране на европейските 
аудио-визуални произведения и 
оказване на съдействие за привличането 
на публика в цяла Европа и извън нея.

в) популяризиране на европейските 
аудио-визуални произведения и 
оказване на съдействие за привличането 
на публика в цяла Европа и извън нея,
със специална насоченост към 
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децата, младите хора, лицата с 
увреждания и слабо представените 
групи.

Or. en

Изменение 90
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези приоритети ще намерят своето 
изражение в подкрепата за създаването, 
популяризирането, достъпа и 
разпространението на европейски 
произведения с потенциал да достигнат 
до широка публика в рамките на Европа 
и извън нея, като по този начин ще бъде 
възможно да се осъществи 
приспособяване към новостите на 
пазара и ще се спомогне за 
изпълнението на Директивата за аудио-
визуалните медийни услуги.

Тези приоритети ще намерят своето 
изражение в подкрепата за създаването, 
популяризирането, достъпа и 
разпространението на европейски 
произведения с потенциал да достигнат 
до широка публика от всички възрасти 
и европейски произведения, които 
пренасят обща идентичност и 
ценности в рамките на Европа и извън 
нея, като по този начин ще бъде 
възможно да се осъществи 
приспособяване към новостите на 
пазара и ще се спомогне за 
изпълнението на Директивата за аудио-
визуалните медийни услуги.

Or. en

Изменение 91
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряване на подкрепа за 
междусекторното транснационално 
сътрудничество в областта на 
политиката, включително относно 
ролята на културата за социалното 

a) осигуряване на подкрепа за 
междусекторното транснационално 
сътрудничество в областта на 
политиката, включително относно
популяризирането на ролята на 
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приобщаване, както и насърчаване на 
запознатостта с програмата и 
осигуряване на подкрепа за 
прехвърлимостта на резултатите;

културата в социалното приобщаване и 
демокрацията, като се разработва 
рамка от количествени и качествени 
показатели за измерване на 
стойността на културата, както и 
насърчаване на запознатостта с 
програмата и осигуряване на подкрепа 
за прехвърлимостта на резултатите;

Or. en

Изменение 92
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на прилагането на 
новаторски подходи в секторите на 
културата и творчеството по отношение 
на създаването на съдържание, 
достъпа, разпространението и 
популяризирането;

б) насърчаване на прилагането на 
новаторски подходи в секторите на 
културата и творчеството по отношение 
на художественото творчество и 
художествените изследвания, 
достъпа, разпространението и 
популяризирането;

Or. en

Изменение 93
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на хоризонталните 
дейности, обхващащи няколко сектора
и имащи за цел коригирането на 
структурните промени, пред които е 
изправен медийният сектор, 
включително постигане на по-голяма 
свобода, разнообразие и плурализъм на 
медийната среда, повишаване на 

в) насърчаване на хоризонталните 
дейности, обхващащи всички сектори и 
имащи за цел коригирането на 
структурните промени, пред които е 
изправен медийният сектор, 
включително постигане на по-голяма 
свобода, разнообразие и плурализъм на
културната и медийната среда, като 
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качеството на журналистиката и 
медийната грамотност;

се гарантира основа за разследващата
журналистика и медийната 
грамотност;

Or. en

Изменение 94
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на хоризонталните 
дейности, обхващащи няколко сектора и 
имащи за цел коригирането на 
структурните промени, пред които е 
изправен медийният сектор, 
включително постигане на по-голяма 
свобода, разнообразие и плурализъм на 
медийната среда, повишаване на 
качеството на журналистиката и 
медийната грамотност;

в) насърчаване на хоризонталните 
дейности, обхващащи няколко сектора и 
имащи за цел коригирането на 
структурните промени, пред които е 
изправен медийният сектор, 
включително постигане на по-голяма 
свобода, разнообразие и плурализъм на 
медийната среда, повишаване на 
качеството на журналистиката, 
критичния подход и медийната 
грамотност;

Or. ro

Изменение 95
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) създаване и предоставяне на 
подкрепа за бюрата на програмата, за да 
може тя да се популяризира в 
съответната държава и за да се 
стимулира трансграничното 
сътрудничество в секторите на 
културата и творчеството.

г) създаване и предоставяне на 
подкрепа за бюрата на програмата, за да 
може тя да се популяризира в 
съответната държава, предоставяне на 
подкрепа за кандидатите, по-
специално за микро-организациите, и 
за да се стимулира трансграничното 
сътрудничество в секторите на 
културата и творчеството.
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Or. en

Изменение 96
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– до 609 000 000 EUR за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква а)
(направление „КУЛТУРА“);

– най-малко 37% за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква а)
(подпрограма „КУЛТУРА“);

Or. en

Изменение 97
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– до 1 081 000 000 EUR за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква б)
(направление „МЕДИА“);

– най-малко 52% за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква б)
(подпрограма „МЕДИА“);

Or. en

Изменение 98
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– до 160 000 000 EUR за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква в)
(„МЕЖДУСЕКТОРНО направление“);

– най-малко 11% за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква в)
(„МЕЖДУСЕКТОРНО направление“).

Or. en
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Изменение 99
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Най-малко 15% от сумата, 
посочена в параграф 1, са 
предназначени за дейности, насочени 
към европейски граждани на възраст 
под 14 години.

Or. en

Изменение 100
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а

Сътрудничество с ЕВРОСТАТ

Освен тясното сътрудничество с 
ЮНЕСКО, Съвета на Европа, ОИСР, 
Комисията създава редовна и 
ефикасна връзка със своята 
статистическа служба, Евростат, за 
определяне на качествените и 
количествените показатели и за 
измерване на въздействието на 
политиките ѝ в областта на 
културата. С настоящото тя ще 
допринесе за постигането на целите 
на подпрограма „Култура“ и ще следи 
тясно по-нататъшното развитие на 
политиката в областта на 
културата, като включва и 
заинтересованите страни на по-ранен 
етап в отразяването и адаптирането 
на показатели, които са общи за 
различните сектори или конкретни за 
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сферата на дейностите.

Or. en

Изменение 101
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вноски във взаимен 
застрахователен механизъм може да 
покрият риска, свързан с 
възстановяването на средства, дължими 
от получателите, и те се смятат за 
достатъчна гаранция по Финансовия 
регламент. Прилагат се разпоредбите, 
посочени в [член X от] Регламент (ЕС) 
№ ХХХ [приемник на Регламента 
относно Гаранционния фонд].

4. Вноски във взаимен 
застрахователен механизъм може да 
покрият риска, свързан с 
възстановяването на средства, дължими 
от получателите, и те се смятат за 
достатъчна гаранция по Финансовия 
регламент. Прилагат се разпоредбите, 
посочени в [член X от] Регламент (ЕС) 
№ ХХХ [приемник на Регламента 
относно Гаранционния фонд], като се 
използват и вземат предвид вече 
разработените практики за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 102
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се изпълнява чрез
работните програми, посочени в 
член 110 от Финансовия регламент. В
работните програми се определя, ако е 
приложимо, общата сума, запазена за 
операции за смесено финансиране.

1. Програмата се изпълнява чрез
годишните работни програми, 
посочени в член 110 от Финансовия 
регламент. Работните програми се
предшестват от консултации с 
различните заинтересовани страни, 
за да се гарантира, че планираните 
действия в най-добрия случай ще 
подпомогнат различните сектори; 
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също така в програмата се определя, 
ако е приложимо, общата сума, запазена 
за операции за смесено финансиране.

Or. en

Изменение 103
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член [130, 
параграф 2] от Финансовия регламент и 
в надлежно обосновани случаи
разходите, направени от бенефициера 
преди подаването на заявлението за 
безвъзмездни средства, могат да се 
считат за допустими, при условие че те 
са пряко свързани с изпълнението на 
ползващите се от подкрепа действия и 
дейности.

3. Чрез дерогация от член [130, 
параграф 2] от Финансовия регламент и 
в надлежно обосновани случаи 
разходите, направени от бенефициера 
преди подаването на заявлението за 
безвъзмездни средства, се считат за 
допустими, при условие че те са пряко 
свързани с изпълнението на ползващите 
се от подкрепа действия и дейности.

Or. en

Изменение 104
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездни средства може да
се отпускат на следните субекти без 
покана за представяне на 
предложения:

5. Специални многогодишни
безвъзмездни средства се отпускат за 
действия, които имат за цел 
насърчаване на видимостта на ЕС и 
художествено популяризиране на 
произведения и хора на изкуството с 
цел:

Or. en
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Изменение 105
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Европейската комисия 
гарантира, че всички сектори на 
културата и творчеството са 
допустими в областите на действие 
на ЕС, в които се прилага печат за 
високи постижения. Предложенията,
получили печат за високи 
постижения, имат улеснен достъп до 
други програми на ЕС.

Or. en

Изменение 106
Юлия Реда

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението на програмата.

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от три години след започване на 
изпълнението на програмата, т.е. до 
юли 2024 г.

Or. en

Изменение 107
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността, и използват 
наименованието на програмата, а по 
целесъобразност – и логото на 
направление „МЕДИА“. Комисията 
изготвя лого за направлението 
„КУЛТУРА“.

Or. ro

Изменение 108
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА“ 1. ПОДПРОГРАМА „КУЛТУРА“

Or. en

Изменение 109
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетите на направление 
„КУЛТУРА“ на програмата, посочени 
в член 4, се изпълняват посредством 
следните действия:

Приоритетите на подпрограма 
„КУЛТУРА“, посочени в член 4, се 
изпълняват посредством следните 
действия:

Or. en
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Изменение 110
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) мобилност на хората на 
изкуството и културните деятели и 
творците;

г) мобилност на хората на 
изкуството и културните деятели и 
творците и трансгранично движение 
на художествените и културните
произведения;

Or. en

Изменение 111
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Секторни действия: Секторни действия:
като има предвид, че е необходим общ 
подход за включване на всички 
сектори, посочени в член 2, изправени 
пред общи предизвикателства, е 
необходимо да се обърне внимание на 
секторните действия, които може да 
бъдат разработени за по-точно 
насочване към даден подсектор. 
Възприема се хоризонтален подход по 
отношение на мобилността и 
интернационализацията, 
насърчаването на многообразието, 
творчеството и иновациите, 
обучението и обмена на 
професионалисти, изграждането на 
капацитет, уменията за изграждане 
на мрежи, привличането на публика, 
както и събирането и анализирането 
на данни. На тази база се осигурява 
секторна подкрепа с цел:
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Or. en

Изменение 112
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа за секторите на 
архитектурата и културното
наследство: целенасочени действия за 
мобилност на работещите в сферата, 
изграждане на капацитет, привличане на 
публика и интернационализация на 
секторите на културното наследство и 
архитектурата, насърчаване на 
културата на висококачествено 
застроената среда (т.нар. „Baukultur“), 
подкрепа за опазването, консервацията 
и развитието на културното наследство 
и неговите ценности чрез повишаване 
на осведомеността, изграждане на 
мрежи и дейности по взаимно обучение;

в) подкрепа за секторите на 
архитектурата, материалното и
нематериалното културно наследство
от миналото и настоящето: 
целенасочени действия за мобилност на 
работещите в сферата, изграждане на 
капацитет, привличане на публика и 
интернационализация на секторите на 
културното наследство и архитектурата, 
насърчаване на културата на 
висококачествено застроената среда
(т.нар. „Baukultur“), подкрепа за 
опазването, консервацията и развитието 
на материалното и нематериалното 
културно наследство и неговите 
ценности чрез повишаване на 
осведомеността, изграждане на мрежи и 
дейности по взаимно обучение;

Or. en

Изменение 113
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за други сектори: 
целенасочени действия в полза на 
развитието на творческите аспекти на 
сектора на дизайна и модния дизайн и 
културния туризъм, както и за 
тяхното популяризиране и 
представяне извън територията на 

г) подкрепа за други сектори: 
целенасочени действия за 
популяризиране, повишаващи 
осведомеността относно творческите 
аспекти на сектора на дизайна и модния 
дизайн, както и относно нарастващия 
устойчив културен туризъм на
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Европейския съюз. територията на Европейския съюз и 
извън нея.

Or. en

Изменение 114
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. НАПРАВЛЕНИЕ „МЕДИА“ 2. ПОДПРОГРАМА „МЕДИА“

Or. en

Изменение 115
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продукция на новаторско 
телевизионно съдържание и 
телевизионни сериали;

б) продукция на новаторско 
телевизионно съдържание и 
телевизионни сериали, като се взема 
предвид значението на качествените
медии за децата и младите хора

Or. en

Изменение 116
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за международните 
продажби и разпространение на 

г) подкрепа за международните 
продажби и разпространение на 
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ненационални европейски произведения 
на всички платформи за 
разпространение, включително чрез 
координирани стратегии за 
разпространение, обхващащи няколко 
държави;

ненационални европейски произведения 
на всички платформи за 
разпространение, включително чрез 
координирани стратегии за 
разпространение, обхващащи няколко 
държави; като изключение за 
игралните и документалните филми
за деца и младежи, продажбата на 
образователни права, използвани в 
дългосрочна образователна програма, 
следва да се считат за права за 
прожекция. На силно конкурентния 
пазар за разпространение тези 
програми често са единственият 
достъп за млади хора до европейски 
ненационални филми и достигат до 
значителна аудитория в дългосрочен 
план;

Or. en

Изменение 117
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепа на обмена между 
предприятията и на дейностите за 
изграждане на мрежи с цел 
способстване за европейските и 
международните съвместни продукции;

д) подкрепа на обмена между 
предприятията и на дейностите за 
изграждане на мрежи с цел 
способстване за европейските и 
международните съвместни продукции
и трансграничното разпространение 
на европейски произведения;

Or. en

Изменение 118
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква ка (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) европейска(и) мрежа(и) за 
филми/медии за деца, която улеснява 
обмена на опит, ноу-хау и най-добри 
практики в областта на 
разработването, създаването и/или 
разпространението на филми за деца, 
както и медийната грамотност;

Or. en

Изменение 119
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Приложение І – точка 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на нови форми на 
създаване на кръстопътя между 
различните сектори на културата и 
творчеството, например чрез 
използването на иновативни 
технологии;

a) насърчаване на нови форми на 
създаване на кръстопътя между 
различните сектори на културата и 
творчеството, например чрез 
използването на иновативни технологии
или съвместно създаване с младите 
хора

Or. en

Изменение 120
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение І – точка 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стимулиране на трансграничното 
сътрудничество между 
професионалистите, институциите, 
платформите и мрежите в рамките на и 
между областите на политиката и 
секторите, обхванати от програмата;

б) предоставяне на подкрепа на 
потенциалните бенефициери в 
процеса на подаване на заявления,
стимулиране на трансграничното 
сътрудничество между 
професионалистите, институциите, 
платформите и мрежите в рамките на и 
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между областите на политиката и 
секторите, обхванати от програмата;

Or. en

Изменение 121
Юлия Реда

Предложение за регламент
Приложение І – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепа за високите стандарти в 
медийното производство чрез 
насърчаване на сътрудничеството, 
трансграничната колаборативна 
журналистика и качественото 
съдържание;

б) подкрепа за високите стандарти в 
медийното производство чрез 
насърчаване на сътрудничеството, 
трансграничната колаборативна, 
разследваща и повествователна
журналистика и качественото 
съдържание;

Or. en

Изменение 122
Тадеуш Звефка

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на медийната 
грамотност, за да могат гражданите да 
развият критично разбиране на медиите.

в) насърчаване на медийната 
грамотност, за да могат гражданите от 
всички възрасти да развият критично 
разбиране на медиите.

Or. en
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