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Poprawka 33
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kultura, dziedzictwo kulturowe i 
różnorodność kulturowa mają wielką 
wartość dla europejskiego społeczeństwa z 
perspektywy kulturowej, środowiskowej, 
społecznej i gospodarczej, w związku z 
czym powinny być promowane i 
wspierane. W deklaracji rzymskiej z dnia 
25 marca 2017 r., a także na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. 
stwierdzono, że edukacja i kultura są 
kluczem do budowania integracyjnych i 
spójnych społeczeństw dla wszystkich i do 
utrzymania konkurencyjności Europy.

(1) Kultura, dziedzictwo kulturowe 
i różnorodność kulturowa mają wielką 
wartość dla europejskiego społeczeństwa 
z perspektywy kulturowej, środowiskowej, 
społecznej i gospodarczej, w związku 
z czym powinny być ciągle promowane 
i wspierane. Sektor kultury i sektor 
kreatywny w pełni przyczyniają się do 
rozwoju gospodarczego Unii, tworząc 
miejsca pracy oraz powodując wzrost 
gospodarczy i dlatego mają zasadnicze 
znaczenie dla przyszłości Unii, gdyż 
działania UE w tym kierunku są 
konieczne do zapewnienia dobrobytu oraz 
aktywnego obywatelstwa, do promowania 
wspólnych wartości i włączenia 
społecznego, do prowadzenia dialogu 
międzykulturowego, a także do stworzenia 
różnorodnego, wolnego i pluralistycznego 
pejzażu medialnego. W deklaracji 
rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., a także 
na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w grudniu 2017 r. stwierdzono, że 
edukacja i kultura są kluczem do 
budowania integracyjnych i spójnych 
społeczeństw dla wszystkich i do 
utrzymania konkurencyjności Europy.

Or. ro

Poprawka 34
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(1) Kultura, dziedzictwo kulturowe i 
różnorodność kulturowa mają wielką 
wartość dla europejskiego społeczeństwa z 
perspektywy kulturowej, środowiskowej, 
społecznej i gospodarczej, w związku z 
czym powinny być promowane i 
wspierane. W deklaracji rzymskiej z dnia 
25 marca 2017 r., a także na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. 
stwierdzono, że edukacja i kultura są 
kluczem do budowania integracyjnych i 
spójnych społeczeństw dla wszystkich i do 
utrzymania konkurencyjności Europy.

(1) Kultura, sztuka, dziedzictwo 
kulturowe i różnorodność kulturowa mają 
wielką wartość dla europejskiego 
społeczeństwa z perspektywy kulturowej, 
środowiskowej, społecznej i gospodarczej, 
w związku z czym powinny być 
promowane i wspierane. W deklaracji 
rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., a także 
na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w grudniu 2017 r. stwierdzono, że 
edukacja i kultura są kluczem do 
budowania integracyjnych i spójnych 
społeczeństw dla wszystkich i do 
utrzymania konkurencyjności Europy.

Or. en

Poprawka 35
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji pt. „Nowy 
europejski program na rzecz 
kultury”15Komisja określiła cele Unii dla 
sektora kultury i sektora kreatywnego. 
Celem programu jest wykorzystanie 
potencjału kultury i różnorodności 
kulturowej na rzecz spójności społecznej i 
dobrobytu społecznego, wspieranie 
transgranicznego wymiaru sektora kultury i 
sektora kreatywnego, wspieranie ich 
zdolności do rozwoju, wspieranie 
kreatywności opartej na kulturze w 
dziedzinie edukacji i innowacji a także 
tworzenie miejsc pracy, stymulowanie 
wzrostu gospodarczego oraz wzmacnianie 
międzynarodowych stosunków 
kulturalnych. Program „Kreatywna 
Europa”, wraz z innymi programami Unii, 
powinien wspierać wdrażanie Nowego 
europejskiego programu na rzecz kultury. 
Jest to również zgodne z konwencją 
UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i 

(4) W komunikacie Komisji pt. „Nowy 
europejski program na rzecz kultury”15

Komisja określiła cele Unii dla sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Celem 
programu jest wykorzystanie potencjału 
kultury i różnorodności kulturowej na 
rzecz spójności społecznej i dobrobytu 
społecznego, wspieranie transgranicznego 
wymiaru sektora kultury i sektora 
kreatywnego, wspieranie ich zdolności do 
rozwoju, wspieranie kreatywności opartej 
na kulturze w dziedzinie edukacji 
i innowacji a także tworzenie miejsc pracy, 
stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz 
wzmacnianie międzynarodowych 
stosunków kulturalnych. Program 
„Kreatywna Europa”, wraz z innymi 
programami Unii, powinien wspierać 
wdrażanie Nowego europejskiego 
programu na rzecz kultury, aby zapewnić 
większą rolę kultury w przyszłym rozwoju 
społecznym, gospodarczym i 
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promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego, która weszła w życie w dniu 
18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną.

międzynarodowym Unii. Jest to również 
zgodne z konwencją UNESCO z 2005 r. 
w sprawie ochrony i promowania 
różnorodności form wyrazu kulturowego, 
która weszła w życie w dniu 18 marca 
2007 r. i której Unia jest stroną.

_________________ _________________

15 COM(2018)267 final. 15 COM(2018)0267 final.

Or. ro

Poprawka 36
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji pt. „Nowy 
europejski program na rzecz 
kultury”15Komisja określiła cele Unii dla 
sektora kultury i sektora kreatywnego. 
Celem programu jest wykorzystanie 
potencjału kultury i różnorodności 
kulturowej na rzecz spójności społecznej i 
dobrobytu społecznego, wspieranie 
transgranicznego wymiaru sektora kultury i 
sektora kreatywnego, wspieranie ich 
zdolności do rozwoju, wspieranie 
kreatywności opartej na kulturze w 
dziedzinie edukacji i innowacji a także 
tworzenie miejsc pracy, stymulowanie 
wzrostu gospodarczego oraz wzmacnianie 
międzynarodowych stosunków 
kulturalnych. Program „Kreatywna 
Europa”, wraz z innymi programami Unii, 
powinien wspierać wdrażanie Nowego 
europejskiego programu na rzecz kultury. 
Jest to również zgodne z konwencją 
UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i 
promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego, która weszła w życie w dniu 
18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną.

(4) W komunikacie Komisji pt. „Nowy 
europejski program na rzecz kultury”15

Komisja określiła cele Unii dla sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Celem 
programu jest wykorzystanie potencjału 
kultury i różnorodności kulturowej na 
rzecz spójności społecznej i dobrobytu 
społecznego, wspieranie transgranicznego 
wymiaru sektora kultury i sektora 
kreatywnego, wspieranie ich zdolności do 
rozwoju, wspieranie kreatywności opartej 
na kulturze w dziedzinie edukacji 
i innowacji a także tworzenie miejsc pracy, 
stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz 
wzmacnianie międzynarodowych 
stosunków kulturalnych. Program 
„Kreatywna Europa”, wraz z innymi 
programami Unii, powinien wspierać 
wdrażanie Nowego europejskiego 
programu na rzecz kultury, uznając i 
promując nieodłączną wartość kultury. 
Jest to również zgodne z konwencją 
UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony 
i promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego, która weszła w życie w dniu 
18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną.
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_________________ _________________

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

Or. en

Poprawka 37
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Promowanie europejskiej 
różnorodności kulturowej zależy od 
istnienia prężnego i odpornego sektora 
kultury i sektora kreatywnego, które będą 
w stanie tworzyć, produkować i 
rozpowszechniać swoje dzieła dla 
szerokiego i zróżnicowanego kręgu 
odbiorców europejskich. Zwiększa to 
potencjał ich działalności i przyczynia się 
do zrównoważonego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Ponadto promowanie 
kreatywności przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności i innowacji 
w łańcuchach wartości w przemyśle. 
Pomimo niedawnych postępów europejski 
rynek kulturalny i kreatywny są nadal 
rozdrobnione zgodnie z przebiegiem 
krajowych granic państwowych i 
językowych, co nie pozwala sektorowi 
kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne 
czerpanie korzyści z jednolitego rynku 
europejskiego, a w szczególności z 
jednolitego rynku cyfrowego.

(5) Promowanie europejskiej 
różnorodności kulturowej zależy od 
istnienia prężnego i odpornego sektora 
kultury i sektora kreatywnego, które będą 
w stanie tworzyć, produkować 
i rozpowszechniać swoje dzieła dla 
szerokiego i zróżnicowanego kręgu 
odbiorców europejskich. Zwiększa to 
potencjał ich działalności i przyczynia się 
do zrównoważonego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Ponadto promowanie 
kreatywności przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności i innowacji 
w łańcuchach wartości w przemyśle. 
Pomimo niedawnych postępów europejski 
rynek kulturalny i kreatywny są nadal 
rozdrobnione zgodnie z przebiegiem 
krajowych granic państwowych 
i językowych, co nie pozwala sektorowi 
kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne 
czerpanie korzyści z jednolitego rynku 
europejskiego, a w szczególności 
z jednolitego rynku cyfrowego. W 
kontekście, w którym różnorodność jest 
częścią bogactwa kulturowego Europy, 
Unia powinna wspierać ponadnarodowy 
obieg i transgraniczną koprodukcję 
utworów oraz opracowywać skuteczniejsze 
rozwiązania, aby przyciągać możliwie 
najszerszą rzeszę międzynarodowych 
odbiorców, a jednocześnie zapewniać 
równe warunki działania w europejskich 
sektorach kultury i kreatywnym. W 
kontekście promowania obiegu treści 



AM\1170342PL.docx 7/47 PE630.707v01-00

PL

audiowizualnych konieczne jest położenie 
nacisku na odpowiednie ramy oferujące 
państwom o niewielkiej zdolności 
audiowizualnej równe szanse 
finansowania w przemyśle filmowym.

Or. ro

Poprawka 38
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Promowanie europejskiej 
różnorodności kulturowej zależy od 
istnienia prężnego i odpornego sektora 
kultury i sektora kreatywnego, które będą 
w stanie tworzyć, produkować i 
rozpowszechniać swoje dzieła dla 
szerokiego i zróżnicowanego kręgu 
odbiorców europejskich. Zwiększa to 
potencjał ich działalności i przyczynia się 
do zrównoważonego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Ponadto promowanie 
kreatywności przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności i innowacji 
w łańcuchach wartości w przemyśle. 
Pomimo niedawnych postępów europejski 
rynek kulturalny i kreatywny są nadal 
rozdrobnione zgodnie z przebiegiem 
krajowych granic państwowych i 
językowych, co nie pozwala sektorowi 
kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne 
czerpanie korzyści z jednolitego rynku 
europejskiego, a w szczególności z 
jednolitego rynku cyfrowego.

(5) Promowanie europejskiej 
różnorodności kulturowej wynika ze 
swobody wyrazu artystycznego i zależy od 
istnienia w sferze publicznej i prywatnej
prężnego i odpornego sektora kultury 
i sektora kreatywnego, które będą w stanie 
tworzyć, produkować i rozpowszechniać 
swoje dzieła dla szerokiego 
i zróżnicowanego kręgu odbiorców 
europejskich. Ponadto ich potencjał 
biznesowy przyczynia się do trwałego
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy, natomiast promowanie twórczości, 
badań artystycznych i kreatywności 
przyczynia się do generowania nowej 
wiedzy i rozwijania praktyk artystycznych 
i kulturalnych, co zwiększa 
konkurencyjność oraz sprzyja tworzeniu i 
innowacjom. Pomimo niedawnych 
postępów europejski rynek kulturalny 
i kreatywny są nadal rozdrobnione zgodnie 
z przebiegiem krajowych granic 
państwowych i językowych, co nie 
pozwala sektorowi kultury i sektorowi 
kreatywnemu na pełne czerpanie korzyści 
z jednolitego rynku europejskiego, 
a w szczególności z jednolitego rynku 
cyfrowego.

Or. en
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Poprawka 39
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Program powinien uwzględniać 
dwoisty charakter sektora kultury i sektora 
kreatywnego, uznając, z jednej strony, 
wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, 
a z drugiej strony wartość ekonomiczną 
tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we
wzrost i konkurencyjność, kreatywność i 
innowacyjność. Wymaga to silnego 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w szczególności 
dynamicznego europejskiego przemysłu 
audiowizualnego, z uwzględnieniem 
możliwości dotarcia do szerokiego kręgu 
odbiorców oraz jego znaczenia 
gospodarczego, w tym dla innych sektorów 
kreatywnych oraz turystyki kulturalnej. 
Jednak konkurencja na światowych 
rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu 
wzrasta ze względu na coraz 
intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. 
zmiany w produkcji i konsumpcji mediów 
oraz rosnącą pozycję globalnych platform 
w dystrybucji treści). W związku z tym 
istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla 
przemysłu europejskiego.

(6) Program powinien uwzględniać 
wielowymiarowy charakter sektora kultury 
i sektora kreatywnego, uznając, z jednej 
strony, wewnętrzną i artystyczną wartość 
kultury, a z drugiej strony wartość 
społeczną i ekonomiczną tych sektorów, 
w tym ich szerszy wkład w dialog 
międzykulturowy, spójność społeczną,
wzrost i konkurencyjność, kreatywność 
i innowacyjność. Wymaga to silnego 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w szczególności 
dynamicznego europejskiego przemysłu 
audiowizualnego, z uwzględnieniem 
możliwości dotarcia do szerokiego kręgu 
odbiorców oraz jego znaczenia 
gospodarczego, w tym dla innych sektorów 
kreatywnych oraz turystyki kulturalnej. 
Jednak konkurencja na światowych 
rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu 
wzrasta ze względu na coraz 
intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. 
zmiany w produkcji i konsumpcji mediów 
oraz rosnącą pozycję globalnych platform 
w dystrybucji treści). W związku z tym 
istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla 
przemysłu europejskiego.

Or. en

Poprawka 40
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Program powinien uwzględniać 
dwoisty charakter sektora kultury i sektora 
kreatywnego, uznając, z jednej strony, 
wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, 
a z drugiej strony wartość ekonomiczną 
tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we 
wzrost i konkurencyjność, kreatywność i 
innowacyjność. Wymaga to silnego 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w szczególności 
dynamicznego europejskiego przemysłu 
audiowizualnego, z uwzględnieniem 
możliwości dotarcia do szerokiego kręgu 
odbiorców oraz jego znaczenia 
gospodarczego, w tym dla innych sektorów 
kreatywnych oraz turystyki kulturalnej. 
Jednak konkurencja na światowych 
rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu 
wzrasta ze względu na coraz 
intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. 
zmiany w produkcji i konsumpcji mediów 
oraz rosnącą pozycję globalnych platform 
w dystrybucji treści). W związku z tym 
istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla 
przemysłu europejskiego.

(6) Program powinien uwzględniać 
dwoisty charakter sektora kultury i sektora 
kreatywnego, uznając, z jednej strony, 
wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, 
a z drugiej strony wartość ekonomiczną 
tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we 
wzrost i konkurencyjność, kreatywność 
i innowacyjność. Wymaga to silnego 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w szczególności 
dynamicznego europejskiego przemysłu 
audiowizualnego, z uwzględnieniem 
możliwości dotarcia do szerokiego kręgu 
odbiorców oraz jego znaczenia 
gospodarczego, w tym dla innych sektorów 
kreatywnych oraz turystyki kulturalnej, a 
także rozwoju lokalnego i terytorialnego. 
Jednak konkurencja na światowych 
rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu 
wzrasta ze względu na coraz 
intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. 
zmiany w produkcji i konsumpcji mediów 
oraz rosnącą pozycję globalnych platform 
w dystrybucji treści). W związku z tym 
istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla 
przemysłu europejskiego.

Or. ro

Poprawka 41
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aktywne obywatelstwo europejskie, 
wspólne wartości, kreatywność i 
innowacyjność potrzebują solidnej 
podstawy, na której mogą się rozwijać.
Znaczenie umiejętności korzystania z 
mediów, a w szczególności znajomość 
dzieł sztuki filmowej, wraz z 
promowaniem filmów przeznaczonych dla 
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młodzieży zostało docenione w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
filmu europejskiego w dobie cyfrowej z 
2015 r.1a. Na szczycie przywódców w 
Göteborgu w listopadzie 2017 r.2a

umiejętność korzystania z mediów przez 
wszystkich obywateli ponownie uznano za 
jedną z kluczowych zmian, przed którymi 
stoi Europa.

_________________

1a (2016/C 346/02)

2a COM(2017) 673 final.

Or. en

Poprawka 42
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Skuteczność programu wymaga 
uwzględnienia specyfiki poszczególnych 
sektorów, szczególnego charakteru ich 
różnych grup docelowych i konkretnych 
potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne 
podejścia w ramach komponentu 
poświęconego sektorowi 
audiowizualnemu, komponentu 
poświęconego pozostałym sektorom 
kultury i sektorom kreatywnym oraz 
komponentu międzysektorowego.

(7) Program powinien zapewniać 
równe wsparcie wszystkim sektorom 
kultury i sektorom kreatywnym. Aby 
zapewnić skuteczność, priorytetowo należy 
traktować programy horyzontalne 
ukierunkowane na wspólne potrzeby w 
różnych sektorach. Program może 
uwzględniać specyficzne wyzwania 
poszczególnych sektorów poprzez 
specjalne komponenty.

Or. en

Poprawka 43
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wspieranie unijnych polityk 
jednolitego rynku cyfrowego wymaga 
interwencji Unii w sektorze 
audiowizualnym. Dotyczy to w 
szczególności modernizacji ram prawa 
autorskiego oraz proponowanego 
rozporządzenia w sprawie transmisji online 
prowadzonych przez organizacje radiowe i 
telewizyjne16, a także wniosku w sprawie 
zmiany dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/13/UE17. Mają 
one na celu zwiększenie zdolności 
podmiotów europejskiego sektora 
audiowizualnego w zakresie finansowania, 
tworzenia i rozpowszechniania utworów, 
które mogą być wystarczająco widoczne w 
różnych mediach (m.in. telewizja, kino lub 
wideo na żądanie) i które są atrakcyjne dla 
publiczności na coraz bardziej otwartym i 
konkurencyjnym rynku w Europie i na 
świecie. Należy zwiększyć skalę wsparcia 
w celu uwzględnienia ostatnich zmian na 
rynku, a w szczególności wzmocnienia 
pozycji globalnych platform dystrybucji w 
porównaniu z nadawcami krajowymi, 
którzy tradycyjnie inwestują w produkcję 
utworów europejskich.

(9) Wspieranie unijnych polityk 
jednolitego rynku cyfrowego wymaga 
interwencji Unii w sektorze 
audiowizualnym. Dotyczy to 
w szczególności modernizacji ram prawa 
autorskiego oraz proponowanego 
rozporządzenia w sprawie transmisji online 
prowadzonych przez organizacje radiowe 
i telewizyjne16, a także wniosku w sprawie 
zmiany dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/13/UE17. Mają 
one na celu zwiększenie zdolności 
podmiotów europejskiego sektora 
audiowizualnego w zakresie tworzenia,
finansowania, produkcji i 
rozpowszechniania utworów (krajowych i 
zagranicznych, np. koprodukcji), które 
mogą być wystarczająco widoczne i 
szeroko rozpowszechniane w różnych 
mediach (m.in. telewizja, kino lub wideo 
na żądanie) i które są atrakcyjne dla 
publiczności, zarówno na coraz bardziej 
otwartym i konkurencyjnym rynku w 
Europie, jak i na świecie. Należy 
zwiększyć skalę wsparcia w celu 
uwzględnienia ostatnich zmian na rynku, 
a w szczególności wzmocnienia pozycji 
globalnych platform dystrybucji 
w porównaniu z nadawcami krajowymi, 
którzy tradycyjnie inwestują w produkcję 
utworów europejskich.

_________________ _________________

16 COM(2016)0594 final 16 COM(2016)0594 final

17 COM (2016)0287 final 17 COM(2016)0287 final.

Or. ro

Poprawka 44
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kultura ma kluczowe znaczenie dla 
wzmacniania integracyjnych i spójnych
społeczności. W kontekście presji 
migracyjnej kultura odgrywa ważną rolę w 
integracji migrantów, aby mogli poczuć 
się częścią społeczeństw przyjmujących i 
aby ułatwić rozwijanie dobrych stosunków 
między migrantami i społecznościami 
przyjmującymi.

(11) Kultura ma kluczowe znaczenie dla 
wzmacniania integracyjnych, spójnych i 
refleksyjnych społeczności. W kontekście 
presji migracyjnej kultura odgrywa ważną 
rolę w tworzeniu przestrzeni otwartych dla 
dialogu międzykulturowego, na przykład 
przez projekty obejmujące migrantów.

Or. en

Poprawka 45
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wolność artystyczna jest 
fundamentem prężnego sektora kultury i 
sektora kreatywnego, w tym sektora 
mediów informacyjnych. Program 
powinien propagować przenikanie działań 
oraz współpracę między sektorem 
audiowizualnym a sektorem wydawniczym 
w celu promowania pluralistycznego 
środowiska medialnego.

(12) Wolność artystyczna, wolność 
wypowiedzi i pluralizm stanowią centralne 
elementy prężnego sektora kultury 
i sektora kreatywnego, w tym sektora 
mediów informacyjnych. Program 
powinien propagować przenikanie działań 
oraz współpracę między sektorem 
audiowizualnym a sektorem wydawniczym 
w celu promowania pluralistycznego 
środowiska medialnego, a jednocześnie 
rozwijania krytycznego myślenia u 
obywateli za pośrednictwem edukacji w 
obszarze mediów, wspierania 
dziennikarstwa wysokiej jakości oraz 
zrównoważonych relacji między twórcami 
i dystrybutorami informacji, co ma 
zasadnicze znaczenie w kontekście, w 
którym dezinformacja jest coraz bardziej 
powszechna.

Or. ro

Poprawka 46
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Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wolność artystyczna jest 
fundamentem prężnego sektora kultury i 
sektora kreatywnego, w tym sektora 
mediów informacyjnych. Program 
powinien propagować przenikanie działań 
oraz współpracę między sektorem 
audiowizualnym a sektorem 
wydawniczym w celu promowania 
pluralistycznego środowiska medialnego.

(12) Artystyczna wolność wypowiedzi
jest fundamentem prężnego sektora kultury 
i sektora kreatywnego, w tym sektora 
sztuki i mediów informacyjnych. Program 
powinien propagować przenikanie działań 
oraz współpracę między kulturą, sektorem 
wydawniczym i mediami w celu 
promowania środowisk pluralistycznych, 
artystycznych i medialnych.

Or. en

Poprawka 47
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Mobilność artystów i pracowników 
sektora kultury, rozwój umiejętności, 
uczenie się, świadomość międzykulturowa, 
współtworzenie, koprodukcja, obieg i 
rozpowszechnianie dzieł sztuki, udział w 
targach międzynarodowych, festiwalach 
itp. to niezbędne warunki dla lepiej 
powiązanego, silniejszego i bardziej 
zrównoważonego sektora kultury i sektora 
kreatywnego w Europie.

Or. en

Poprawka 48
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Ku zintegrowanemu podejściu do 
dziedzictwa kulturowego w Europie” z 
dnia 22 lipca 2014 r.19, odpowiednie 
polityki i instrumenty powinny zapewnić 
długotrwałą i stabilną wartość 
europejskiego dziedzictwa kulturowego
oraz stworzyć bardziej zintegrowane 
podejście do jego ochrony, uwydatnienia 
jego wartości i wspierania działań z nim 
związanych.

(15) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Ku zintegrowanemu podejściu do 
dziedzictwa kulturowego w Europie” 
z dnia 22 lipca 2014 r.19 odpowiednie 
polityki i instrumenty powinny zapewnić 
długotrwałą i stabilną wartość 
europejskiego dziedzictwa kulturowego 
oraz stworzyć bardziej zintegrowane 
podejście do jego ochrony, uwydatnienia 
jego wartości i wspierania działań z nim 
związanych dzięki opracowaniu zestawu 
wspólnych wysokich norm jakości dla 
sektora w celu zapewnienia bardziej 
znaczącej roli kultury w przyszłym 
rozwoju społecznym, gospodarczym i 
międzynarodowym Unii Europejskiej.

_________________ _________________

19 COM(2014)0477 final 19 COM(2016)0477 final

Or. ro

Poprawka 49
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Europejska Akademia Filmowa, od 
momentu jej utworzenia, wypracowała 
wyjątkową wiedzę ekspercką i znajduje się 
w uprzywilejowanej pozycji, by stworzyć 
ogólnoeuropejską społeczność filmowców 
i specjalistów z branży filmowej, 
promować i rozpowszechniać europejskie 
filmy poza granicami krajów produkcji 
oraz rozwijać prawdziwie europejską 
publiczność. Akademia powinna zatem 
kwalifikować się do bezpośredniego 
wsparcia Unii.

(22) Europejska Akademia Filmowa, od 
momentu jej utworzenia, wypracowała 
wyjątkową wiedzę ekspercką i znajduje się 
w uprzywilejowanej pozycji, by stworzyć 
ogólnoeuropejską społeczność filmowców 
i specjalistów z branży filmowej, 
promować i rozpowszechniać europejskie 
filmy poza granicami krajów produkcji 
oraz rozwijać prawdziwie europejską 
publiczność od najmłodszych lat. 
Akademia powinna zatem kwalifikować 
się do bezpośredniego wsparcia Unii.

Or. en
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Poprawka 50
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Europejska Akademia Filmowa, od 
momentu jej utworzenia, wypracowała 
wyjątkową wiedzę ekspercką i znajduje się 
w uprzywilejowanej pozycji, by stworzyć 
ogólnoeuropejską społeczność filmowców 
i specjalistów z branży filmowej, 
promować i rozpowszechniać europejskie 
filmy poza granicami krajów produkcji 
oraz rozwijać prawdziwie europejską 
publiczność. Akademia powinna zatem 
kwalifikować się do bezpośredniego 
wsparcia Unii.

(22) Europejska Akademia Filmowa, od 
momentu jej utworzenia, wypracowała 
wiedzę ekspercką i znajduje się 
w uprzywilejowanej pozycji, by stworzyć 
ogólnoeuropejską społeczność filmowców 
i specjalistów z branży filmowej 
promujących i rozpowszechniających
europejskie filmy poza granicami krajów 
produkcji oraz rozwijający prawdziwie 
europejską publiczność. Akademia 
powinna zatem kwalifikować się do 
bezpośredniego wsparcia Unii.

Or. en

Poprawka 51
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Młodzieżowa Orkiestra Unii 
Europejskiej, od momentu jej utworzenia, 
wypracowała wyjątkową wiedzę ekspercką 
w zakresie promowania dialogu 
międzykulturowego, wzajemnego 
poszanowania i zrozumienia poprzez 
kulturę. Szczególny charakter 
Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej 
polega na tym, że jest to orkiestra 
europejska, która przekracza granice 
kultur i składa się z młodych muzyków 
wybranych na podstawie surowych 
kryteriów artystycznych w wyniku 
organizowanych co roku rygorystycznych 

(23) Orkiestry młodzieżowe, takie jak
Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej i 
Europejska Młodzieżowa Orkiestra 
Symfoniczna, od momentu ich utworzenia, 
wypracowały wyjątkową wiedzę ekspercką 
w zakresie promowania dialogu 
międzykulturowego, wzajemnego 
poszanowania i zrozumienia poprzez 
kulturę. Te orkiestry wykraczają poza
granice kulturowe i składają się z młodych 
muzyków wybranych na podstawie 
surowych kryteriów artystycznych.
Powinny one zatem kwalifikować się do 
bezpośredniego wsparcia Unii.
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przesłuchań we wszystkich państwach 
członkowskich. Orkiestra powinna zatem 
kwalifikować się do bezpośredniego 
wsparcia Unii.

Or. en

Poprawka 52
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Organizacje z sektora kultury i 
sektora kreatywnego o szerokim 
europejskim zasięgu geograficznym, 
których działania wiążą się z 
dostarczaniem usług kulturalnych 
bezpośrednio obywatelom Unii i które w 
związku z tym mogą mieć bezpośredni 
wpływ na tożsamość europejską, powinny 
kwalifikować się do wsparcia Unii.

(24) Organizacje z sektora kultury 
i sektora kreatywnego o szerokim 
europejskim zasięgu geograficznym, 
których działania wiążą się 
z dostarczaniem usług kulturalnych 
bezpośrednio obywatelom Unii powinny 
kwalifikować się do wsparcia Unii.

Or. en

Poprawka 53
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Wsparcie finansowe należy 
wykorzystywać w celu skorygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji w 
proporcjonalny sposób, a działania nie 
powinny powielać ani wypierać 
finansowania prywatnego ani zakłócać 
konkurencji na rynku wewnętrznym. 
Działania powinny charakteryzować się 
wyraźną europejską wartością dodaną.

(26) Wsparcie finansowe należy 
wykorzystywać w celu skorygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, a działania nie 
powinny powielać ani wypierać 
finansowania prywatnego ani zakłócać 
konkurencji na rynku wewnętrznym. 
Działania powinny charakteryzować się 
wyraźną europejską wartością dodaną i być 
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odpowiednio dopasowane do konkretnych 
projektów, które wspierają.

Or. en

Poprawka 54
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Jednym z największych wyzwań w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest 
ich dostęp do finansowania 
umożliwiającego im wzrost, utrzymanie 
lub zwiększenie konkurencyjności lub 
umiędzynarodowienie działalności. Cele 
polityki niniejszego programu powinny 
być również realizowane za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu(-ów) 
polityki funduszu „InvestEU”

(27) Jednym z największych wyzwań 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 
jest poprawa ich niedyskryminacyjnego 
dostępu do finansowania umożliwiającego 
im wzrost, utrzymanie lub zwiększenie 
konkurencyjności lub 
umiędzynarodowienie działalności. Cele 
polityki niniejszego programu powinny 
być również realizowane za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu(-ów) 
polityki funduszu „InvestEU” zgodnie z 
praktyką opracowaną w ramach systemu 
poręczeń na rzecz sektora kultury i 
sektora kreatywnego ustanowionego w 
rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013.

Or. ro

Poprawka 55
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Jednym z największych wyzwań w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest
ich dostęp do finansowania 
umożliwiającego im wzrost, utrzymanie 
lub zwiększenie konkurencyjności lub 

(27) Jednym z największych wyzwań 
dla wszystkich sektorów kultury i sektorów 
kreatywnych jest zwiększenie dostępu do 
finansowania, co jest niezbędne do 
rozwoju, utrzymania lub zwiększenia
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umiędzynarodowienie działalności. Cele 
polityki niniejszego programu powinny 
być również realizowane za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu(-ów) 
polityki funduszu „InvestEU”

konkurencyjności lub 
umiędzynarodowienia ich działalności. 
Cele polityki niniejszego programu 
powinny być również realizowane za 
pomocą instrumentów finansowych 
i gwarancji budżetowych w ramach 
segmentu(-ów) polityki funduszu 
„InvestEU”

Or. en

Poprawka 56
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Biorąc pod uwagę wiedzę 
techniczną niezbędną do oceny wniosków 
dotyczących konkretnych działań w 
ramach programu, należy przewidzieć, by 
w stosownych przypadkach komisje 
oceniające mogły składać się z ekspertów 
zewnętrznych.

(28) Biorąc pod uwagę wiedzę 
techniczną niezbędną do oceny wniosków 
dotyczących konkretnych działań 
w ramach programu, należy przewidzieć, 
by w stosownych przypadkach komisje 
oceniające mogły składać się z ekspertów 
zewnętrznych posiadających odpowiednią 
wiedzę fachową w zakresie konkretnych 
obszarów działania, zarządzania i 
środowisk artystycznych.

Or. en

Poprawka 57
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Program powinien zawierać 
realistyczny i wykonalny system 
wskaźników efektywności, który będzie 
towarzyszył jego działaniom oraz 
monitorował jego efektywność. 

(29) Program powinien zawierać 
realistyczny, odpowiedni i wykonalny 
system jakościowych i ilościowych
wskaźników efektywności, który będzie 
towarzyszył jego działaniom oraz 



AM\1170342PL.docx 19/47 PE630.707v01-00

PL

Monitorowanie to, a także działania 
informacyjne i komunikacyjne związane z 
programem i jego działaniami, powinny 
opierać się na trzech komponentach 
programu.

monitorował jego efektywność 
(rzeczywista złożoność programu i jego 
rezultatów). Monitorowanie to, a także 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z programem i jego działaniami, 
powinny opierać się na trzech 
komponentach programu.

Or. ro

Poprawka 58
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Program powinien zawierać 
realistyczny i wykonalny system 
wskaźników efektywności, który będzie 
towarzyszył jego działaniom oraz 
monitorował jego efektywność. 
Monitorowanie to, a także działania 
informacyjne i komunikacyjne związane z 
programem i jego działaniami, powinny 
opierać się na trzech komponentach 
programu.

(29) Program powinien zawierać 
realistyczny i wykonalny system 
jakościowych i ilościowych wskaźników 
efektywności, który będzie towarzyszył 
jego działaniom oraz monitorował jego 
efektywność. Monitorowanie to, a także 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z programem i jego działaniami, 
powinny opierać się na trzech 
komponentach programu.

Or. en

Poprawka 59
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Biorąc pod uwagę, jak złożone jest 
mierzenie oddziaływania polityki 
kulturalnej oraz definiowanie wskaźników 
ilościowych i jakościowych, Komisja 
powierza to zadanie urzędowi 
statystycznemu – Eurostatowi –
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działającemu w ramach sieci europejskich 
centrów doskonałości w tym obszarze, we 
współpracy z Radą Europy, Organizacją 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) ) i UNESCO. Przyczyni się to do 
osiągnięcia celów podprogramu 
„Kultura” i będzie ściśle odpowiadać 
dalszemu rozwojowi polityki kulturalnej, 
również poprzez włączenie na 
wcześniejszym etapie zainteresowanych 
stron w proces analizy i dostosowania 
wskaźników, wspólnych dla różnych 
sektorów lub dla poszczególnych dziedzin 
działalności;

Or. en

Poprawka 60
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W celu zapewnienia sprawnej 
realizacji programu koszty poniesione 
przez beneficjenta przed złożeniem 
wniosku o dotację, w szczególności koszty 
związane z prawami własności 
intelektualnej, można uznać za 
kwalifikowalne, pod warunkiem że są 
bezpośrednio związane z realizacją działań 
objętych wsparciem.

(36) W celu zapewnienia ciągłości 
wsparcia finansowego udzielanego w 
ramach programu i pokrycia rosnących 
luk w finansowaniu doświadczanych przez 
beneficjentów, sprawna realizacja 
programu, koszty poniesione przez 
beneficjenta przed złożeniem wniosku 
o dotację, w szczególności koszty 
związane z prawami własności 
intelektualnej, uznaje się za 
kwalifikowalne, pod warunkiem że są 
bezpośrednio związane z realizacją działań 
objętych wsparciem.

Or. en

Poprawka 61
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 
r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego
programu w oparciu o informacje 
zgromadzone w kontekście konkretnych 
wymogów dotyczących monitorowania, 
przy czym należy unikać nadmiernej 
regulacji i obciążeń administracyjnych, 
zwłaszcza względem państw 
członkowskich. Wymogi te mogą, w 
stosownych przypadkach, obejmować 
mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 
oddziaływania programu w terenie.

(37) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
2016 r. zachodzi potrzeba oceny programu 
w oparciu o informacje zgromadzone 
w kontekście konkretnych wymogów 
dotyczących monitorowania, przy czym
należy unikać nadmiernej regulacji 
i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza 
względem państw członkowskich i 
beneficjentów. Wymogi te mogą, 
w stosownych przypadkach, obejmować 
mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 
oddziaływania programu w terenie.

Or. ro

Poprawka 62
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Niniejsze rozporządzenie 
respektuje prawa podstawowe i przestrzega 
zasad uznanych w szczególności w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, W 
szczególności niniejsze rozporządzenie ma 
na celu zapewnienie pełnego poszanowania 
prawa do równego traktowania kobiet i 
mężczyzn oraz prawa do niedyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, a także propagowanie 
stosowania art. 21 i 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Jest ono
również zgodne z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych.

(39) Niniejsze rozporządzenie 
respektuje prawa podstawowe i przestrzega 
zasad uznanych w szczególności w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, W 
szczególności niniejsze rozporządzenie ma 
na celu zapewnienie pełnego poszanowania 
prawa do równego traktowania kobiet 
i mężczyzn oraz prawa do 
niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę 
lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, a także propagowanie 
stosowania art. 21 i 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 
Jednocześnie w niniejszym 
rozporządzeniu promuje się poszanowanie 
wolności wypowiedzi (art. 11 Karty), 
wolności sztuki i nauki (art. 13 Karty) 
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oraz wolności wyboru zawodu, a także 
prawo do podejmowania pracy (art. 15 
Karty), w oparciu o należyte i 
sprawiedliwe warunki pracy (art. 31 
Karty), przy pełnym poszanowaniu 
różnorodności kulturowej (art. 22 Karty).
Przepisy niniejszego rozporządzenia są
również zgodne z Konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych.

Or. ro

Poprawka 63
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia na badania i innowacje 
należy patrzeć nie tylko z perspektywy 
technologii, ale także przez pryzmat ich 
wymiaru kulturalno-artystycznego i 
społecznego, z naciskiem na artystyczne 
badania, twórczość i poszerzanie wiedzy;
innowacyjność można zmierzyć 
szczegółowymi wskaźnikami ilościowymi i 
jakościowymi, które odpowiednio ocenią 
wpływ na poszczególne projekty.

Or. ro

Poprawka 64
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „sektor kultury i sektor kreatywny” 
oznaczają wszystkie sektory, których 

2) „sektor kultury i sektor kreatywny” 
oznaczają wszystkie sektory, których 
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działalność opiera się na wartościach 
kulturowych lub na artystycznej i innej, 
indywidualnej lub zbiorowej, twórczej 
ekspresji. W zakres działań mogą 
wchodzić rozwój, tworzenie, produkcja, 
rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług 
zawierających elementy kulturalnej, 
artystycznej lub innej twórczej ekspresji, a 
także funkcje pokrewne, takie jak edukacja
lub zarządzanie. Działania te będą miały
potencjał tworzenia innowacji i miejsc 
pracy, w szczególności z tytułu własności 
intelektualnej. Wspomniane sektory 
obejmują między innymi architekturę, 
archiwa, biblioteki i muzea, rękodzieło 
artystyczne, sektor audiowizualny (w tym 
film, telewizję, gry wideo i multimedia), 
materialne i niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, wzornictwo (w tym wzornictwo 
odzieżowe), festiwale, muzykę, literaturę, 
sztuki widowiskowe, książki, działalność 
wydawniczą, radio i sztuki wizualne;

działalność opiera się na wartościach 
kulturowych lub na artystycznej i innej, 
indywidualnej lub zbiorowej, twórczej 
ekspresji i praktykach, niezależnie od tego, 
czy działalność ta ma charakter rynkowy 
czy nierynkowy. W zakres działań mogą 
wchodzić badania i rozwój, tworzenie, 
produkcja, rozpowszechnianie i ochrona 
praktyk, dóbr i usług zawierających 
elementy kulturalnej, artystycznej lub innej 
twórczej ekspresji, a także funkcje 
pokrewne, takie jak edukacja lub 
zarządzanie. Działania te mogą mieć
potencjał tworzenia innowacji i miejsc 
pracy. Wspomniane sektory obejmują 
między innymi architekturę, archiwa, 
biblioteki i muzea, rękodzieło artystyczne, 
sektor audiowizualny (w tym film, 
telewizję, gry wideo i multimedia), 
materialne i niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, wzornictwo (w tym wzornictwo 
odzieżowe), festiwale, muzykę, literaturę, 
sztuki widowiskowe, książki i działalność 
wydawniczą;

Or. en

Poprawka 65
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmacnianie konkurencyjności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w szczególności sektora 
audiowizualnego.

b) wzmacnianie innowacyjności, 
kreatywności i konkurencyjności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w szczególności sektora 
audiowizualnego.

Or. en

Poprawka 66
Julia Reda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przyczynianie się do uznawania i 
promowania immanentnej wartości 
kultury oraz jej roli w umacnianiu 
demokracji, krytycznego myślenia oraz 
poczucia przynależności i obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 67
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmacnianie gospodarczego, 
społecznego i zewnętrznego wymiaru 
współpracy na poziomie europejskim w 
celu rozwijania i propagowania 
europejskiej różnorodności kulturowej i 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz zacieśniania 
międzynarodowych stosunków 
kulturalnych;

a) wzmacnianie gospodarczego, 
społecznego i zewnętrznego wymiaru 
współpracy na poziomie europejskim 
w celu rozwijania i propagowania 
europejskiej różnorodności kulturowej 
i europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz zacieśniania 
międzynarodowych stosunków 
kulturalnych, z naciskiem na poprawę 
zdolności europejskiego sektora kultury i 
sektora kreatywnego do działania na 
szczeblu ponadnarodowym i 
międzynarodowym;

Or. ro

Poprawka 68
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmacnianie gospodarczego, 
społecznego i zewnętrznego wymiaru 
współpracy na poziomie europejskim w 
celu rozwijania i propagowania 
europejskiej różnorodności kulturowej i 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz zacieśniania
międzynarodowych stosunków 
kulturalnych;

a) wzmacnianie artystycznego, 
kulturowego, gospodarczego, społecznego 
i zewnętrznego wymiaru współpracy na 
poziomie europejskim w celu rozwijania 
i propagowania europejskiej różnorodności 
kulturowej i europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, wspieranie mobilności 
artystów i podmiotów działających w 
sektorze kultury oraz obiegu dzieł kultury 
i sztuki, zwiększanie konkurencyjności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz zacieśnianie
międzynarodowych stosunków 
kulturalnych;

Or. en

Poprawka 69
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) promowanie transgranicznego 
obiegu utworów europejskich;

Or. ro

Poprawka 70
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie konkurencyjności i 
skalowalności europejskiego przemysłu
audiowizualnego;

b) wspieranie konkurencyjności 
i skalowalności europejskiego sektora
audiowizualnego;
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Or. en

Poprawka 71
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie współpracy 
politycznej i działań innowacyjnych 
wspierających wszystkie komponenty 
programu, w tym promowanie 
zróżnicowanego i pluralistycznego 
środowiska medialnego, umiejętności 
korzystania z mediów i włączenia 
społecznego.

c) promowanie współpracy 
politycznej i działań innowacyjnych 
wspierających wszystkie komponenty 
programu oraz wszystkie sektory kultury i 
sektory kreatywne, w tym promowanie 
zróżnicowanego i pluralistycznego 
środowiska kulturowego i medialnego, 
umiejętności korzystania z mediów 
i włączenia społecznego oraz dialogu 
międzykulturowego.

Or. en

Poprawka 72
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie współpracy 
politycznej i działań innowacyjnych 
wspierających wszystkie komponenty 
programu, w tym promowanie 
zróżnicowanego i pluralistycznego 
środowiska medialnego, umiejętności 
korzystania z mediów i włączenia 
społecznego.

c) promowanie współpracy 
politycznej i działań innowacyjnych 
wspierających wszystkie komponenty 
programu, w tym promowanie 
zróżnicowanego i pluralistycznego 
środowiska medialnego, umiejętności 
korzystania z mediów, rozwijania 
krytycznego myślenia u obywateli
i włączenia społecznego.

Or. ro

Poprawka 73
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Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnienie równego dostępu do 
finansowania dla wszystkich sektorów 
kultury i sektorów kreatywnych oraz 
promowanie niedyskryminacyjnego 
dostępu w oparciu o równowagę 
geograficzną i równowagę między 
podmiotami różnej wielkości;

Or. ro

Poprawka 74
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zapewnianie sektorowi kultury 
i sektorowi kreatywnemu odpowiedniego 
zestawu wskaźników jakościowych i 
ilościowych w celu opracowania 
odpowiedniego systemu ewaluacji i oceny 
skutków odzwierciedlającego rzeczywistą 
złożoność programu i jego rezultatów.

Or. ro

Poprawka 75
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Zważywszy na wewnętrzną i 
ekonomiczną wartość kultury, program 
wspiera działania i przedsięwzięcia, które 
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mogą przynieść europejską wartość 
dodaną w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym dzięki:

a) transnarodowemu charakterowi 
działań i przedsięwzięć stanowiących 
uzupełnienie programów regionalnych, 
krajowych, międzynarodowych oraz 
innych programów i polityk Unii, a także 
wpływowi tych działań i przedsięwzięć na 
dostęp obywateli do kultury oraz aktywne 
zaangażowanie, kształcenie, włączenie 
społeczne i dialog międzykulturowy;

b) rozwojowi i promowaniu 
transnarodowej i międzynarodowej 
współpracy między uczestnikami z sektora 
kultury i sektora kreatywnego, w tym 
artystami, specjalistami z branży 
audiowizualnej, organizacjami 
działającymi w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym oraz podmiotami sektora 
audiowizualnego i MŚP, z naciskiem na 
stymulowanie bardziej kompleksowych, 
szybkich, skutecznych i długoterminowych 
odpowiedzi na globalne wyzwania, w 
szczególności transformację cyfrową;

c) korzyściom skali i masie krytycznej, 
którym sprzyja wsparcie udzielane przez 
Unię i które przyczyniają się do 
powstawania większych możliwości 
pozyskiwania dodatkowych środków 
finansowych (efekt dźwigni);

d) zapewnianiu bardziej wyrównanych 
szans w europejskim sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym poprzez 
uwzględnianie sytuacji państw o niższej 
zdolności produkcyjnej lub państw bądź 
regionów o niewielkim obszarze 
geograficznym lub językowym.

Or. ro

Poprawka 76
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) komponent „KULTURA” 
obejmuje sektor kultury i sektor 
kreatywny, z wyjątkiem sektora 
audiowizualnego;

a) podprogram „KULTURA” 
obejmuje sektor kultury i sektor 
kreatywny, z wyjątkiem sektora 
audiowizualnego;

Or. en

Poprawka 77
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) komponent „MEDIA” obejmuje 
sektor audiowizualny;

b) podprogram „MEDIA” obejmuje 
sektor audiowizualny;

Or. en

Poprawka 78
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z celami, o których mowa w art. 3, 
komponent „KULTURA” ma następujące 
priorytety:

Zgodnie z celami, o których mowa w art. 3, 
komponent podprogramu „KULTURA” 
ma następujące priorytety:

Or. en

Poprawka 79
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie transgranicznego 
wymiaru europejskich podmiotów 
działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym oraz rozpowszechnianie 
utworów europejskich;

a) wzmocnienie wymiaru
transgranicznego i mobilności europejskich 
podmiotów działających w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym oraz obiegu 
dzieł kultury i sztuki;

Or. en

Poprawka 80
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie uczestnictwa w 
kulturze w całej Europie;

b) docieranie do większego grona 
odbiorców, zwłaszcza poprzez zwiększenie 
uczestnictwa w kulturze i zaangażowania
w całej Europie;

Or. ro

Poprawka 81
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie uczestnictwa w 
kulturze w całej Europie;

b) zwiększenie dostępu do kultury, 
zaangażowania i udziału odbiorców w 
całej Europie;

Or. en

Poprawka 82
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do zwiększenia 
odporności społecznej i włączenia 
społecznego za pośrednictwem kultury i 
dziedzictwa kulturowego;

c) zwiększenie włączenia społecznego 
i dialogu międzykulturowego za 
pośrednictwem sztuki, kultury i 
dziedzictwa kulturowego;

Or. en

Poprawka 83
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzmocnienie zdolności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego do rozwijania się oraz 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego;

d) wzmocnienie zdolności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego do tworzenia, rozwijania i 
generowania nowych praktyk 
artystycznych, miejsc pracy, wiedzy i 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 84
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzmocnienie zdolności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego do rozwijania się oraz 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. ro
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Poprawka 85
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wzmocnienie tożsamości 
europejskiej i europejskich wartości dzięki 
świadomości kulturalnej, edukacji 
artystycznej i kreatywności opartej na 
kulturze w edukacji;

e) wzmocnienie poczucia wspólnoty i 
wartości demokratycznych poprzez 
świadomość kulturową, ekspresję 
artystyczną, myślenie krytyczne, edukację 
artystyczną i kreatywność kulturalną w 
edukacji;

Or. en

Poprawka 86
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) promowanie budowania 
międzynarodowego potencjału 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego w celu umiędzynarodowienia 
ich działalności;

f) promowanie budowania 
międzynarodowego potencjału 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w tym organizacji oddolnych 
i mikroorganizacji, w celu 
umiędzynarodowienia ich działalności;

Or. en

Poprawka 87
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wniesienie wkładu w globalną 
strategię Unii dotyczącą stosunków 
międzynarodowych poprzez dyplomację 

g) wniesienie wkładu w globalną 
strategię Unii dotyczącą stosunków 
międzynarodowych za pomocą dyplomacji 
kulturalnej, z udziałem społeczeństwa 
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kulturalną; obywatelskiego i organizacji lokalnych 
oraz międzynarodowych sieci 
kulturalnych.

Or. en

Poprawka 88
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie talentów i umiejętności 
oraz stymulowanie współpracy i innowacji 
w procesie tworzenia i produkcji 
europejskich utworów audiowizualnych;

a) wspieranie talentów i umiejętności, 
promowanie wykorzystywania technologii 
cyfrowych oraz stymulowanie współpracy 
i innowacji w procesie tworzenia 
i produkcji europejskich utworów 
audiowizualnych;

Or. ro

Poprawka 89
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie europejskich dzieł 
audiowizualnych i wspieranie rozwoju 
widowni na terenie Europy i poza jej 
granicami.

c) promowanie europejskich dzieł 
audiowizualnych i wspieranie rozwoju 
widowni na terenie Europy i poza jej 
granicami, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób 
niepełnosprawnych i grup niedostatecznie 
reprezentowanych;

Or. en

Poprawka 90
Tadeusz Zwiefka
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety te realizowane są poprzez 
wsparcie dla tworzenia, promowania, 
udostępnienia i rozpowszechniania 
europejskich utworów, które mają 
potencjał dotarcia do szerokiego grona 
odbiorców na terenie Europy i poza jej 
granicami, a tym samym przez 
dostosowanie się do zmian na rynku i 
towarzyszenie wdrażaniu dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych.

Priorytety te realizowane są poprzez 
wsparcie dla tworzenia, promowania, 
udostępnienia i rozpowszechniania 
europejskich utworów, które mają 
potencjał dotarcia do szerokiego grona 
odbiorców w każdym wieku oraz utworów 
europejskich, które szerzą wspólną 
tożsamość i wartości na terenie Europy 
i poza jej granicami, a tym samym przez 
dostosowanie się do zmian na rynku 
i towarzyszenie wdrażaniu dyrektywy 
o audiowizualnych usługach medialnych.

Or. en

Poprawka 91
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie międzysektorowej 
transnarodowej współpracy politycznej, w 
tym w zakresie roli kultury dla włączenia 
społecznego oraz promowanie wiedzy o 
programie i wspieranie możliwości 
przenoszenia wyników;

a) wspieranie międzysektorowej 
transnarodowej współpracy politycznej, w 
tym w zakresie promowania roli kultury 
dla włączenia społecznego i demokracji, 
opracowywanie ram wskaźników 
jakościowych i ilościowych 
umożliwiających pomiar wartości kultury,
promowanie wiedzy o programie i 
wspieranie możliwości przenoszenia 
wyników;

Or. en

Poprawka 92
Julia Reda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) promowanie innowacyjnego 
podejścia do tworzenia, udostępniania, 
dystrybucji i promocji treści w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym;

b) promowanie innowacyjnego 
podejścia do twórczości artystycznej i 
badań artystycznych, udostępniania, 
dystrybucji i promocji treści w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym;

Or. en

Poprawka 93
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie przekrojowych działań 
obejmujących różne sektory w celu 
dostosowania się do strukturalnych zmian, 
które czekają sektor mediów, w tym 
poprawy wolności, zróżnicowania i 
pluralistycznego charakteru środowiska 
mediów, wysokiej jakości dziennikarstwa i 
umiejętności korzystania z mediów:

c) promowanie przekrojowych działań 
obejmujących wszystkie sektory w celu 
dostosowania się do strukturalnych zmian, 
które czekają sektor mediów, w tym 
poprawy wolności, zróżnicowania 
i pluralistycznego charakteru środowiska 
kultury i mediów, przy zapewnieniu 
podstawy dla dziennikarstwa śledczego
i umiejętności korzystania z mediów:

Or. en

Poprawka 94
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie przekrojowych działań 
obejmujących różne sektory w celu 
dostosowania się do strukturalnych zmian, 
które czekają sektor mediów, w tym
poprawy wolności, zróżnicowania i 

c) promowanie przekrojowych działań 
obejmujących różne sektory w celu 
dostosowania się do strukturalnych zmian, 
które czekają sektor mediów, w tym 
poprawy wolności, zróżnicowania 
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pluralistycznego charakteru środowiska 
mediów, wysokiej jakości dziennikarstwa i 
umiejętności korzystania z mediów:

i pluralistycznego charakteru środowiska 
mediów, wysokiej jakości dziennikarstwa, 
krytycznego myślenia i umiejętności 
korzystania z mediów:

Or. ro

Poprawka 95
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tworzenie i wspieranie biur 
programu w celu promowania programu w 
poszczególnych krajach, a także 
pobudzanie transgranicznej współpracy w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

d) tworzenie i wspieranie biur 
programu w celu promowania programu 
w poszczególnych krajach i wspierania 
osób ubiegających się o wsparcie, w 
szczególności mikroorganizacji, a także 
pobudzanie transgranicznej współpracy 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Or. en

Poprawka 96
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– do 609 000 000 EUR na realizację 
celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) 
(komponent KULTURA);

– co najmniej 37 % na realizację 
celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) 
(podprogram KULTURA);

Or. en

Poprawka 97
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– do 1 081 000 000 EUR na 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. b) (komponent MEDIA);

– co najmniej 52 % na realizację 
celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) 
(podprogram MEDIA);

Or. en

Poprawka 98
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– do 160 000 000 EUR na działania, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) 
(komponent MIĘDZYSEKTOROWY);

– co najmniej 11 % na działania, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) 
(komponent MIĘDZYSEKTOROWY);

Or. en

Poprawka 99
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co najmniej 15 % kwoty, o której 
mowa w ust. 1, przeznaczone jest na 
działania skierowane do europejskich 
obywateli w wieku poniżej 14 lat.

Or. en

Poprawka 100
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Współpraca z Eurostatem

Komisja oprócz ścisłej współpracy z 
UNESCO, Radą Europy i OECD 
ustanawia regularne i efektywne 
powiązanie z urzędem statystycznym –
Eurostatem – w celu określenia 
wskaźników jakościowych i ilościowych 
oraz pomiaru oddziaływania swojej 
polityki kulturalnej. Przyczyni się to do 
osiągnięcia celów podprogramu 
„Kultura” i będzie ściśle odpowiadać 
dalszemu rozwojowi polityki kulturalnej, 
również poprzez włączenie na 
wcześniejszym etapie zainteresowanych 
stron w proces analizy i dostosowania 
wskaźników, wspólnych dla różnych 
sektorów lub dla poszczególnych dziedzin 
działalności;

Or. en

Poprawka 101
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Z wkładów na mechanizm 
wzajemnego ubezpieczenia można pokryć 
ryzyko związane z odzyskiwaniem 
środków należnych od beneficjentów i 
wkłady te uznaje się za wystarczającą 
gwarancję w ramach rozporządzenia 
finansowego. Zastosowanie mają przepisy 
określone w [art. XXX] rozporządzenia 
XXX [rozporządzenia, które zastąpi 
rozporządzenie w sprawie Funduszu 
Gwarancyjnego].

4. Z wkładów na mechanizm 
wzajemnego ubezpieczenia można pokryć 
ryzyko związane z odzyskiwaniem 
środków należnych od beneficjentów 
i wkłady te uznaje się za wystarczającą 
gwarancję w ramach rozporządzenia 
finansowego. Zastosowanie mają przepisy 
określone w [art. XXX] rozporządzenia 
XXX [rozporządzenie, które zastąpi 
rozporządzenie w sprawie Funduszu 
Gwarancyjnego], oparte na już 
opracowanych praktykach wdrażania oraz 
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uwzględniające te praktyki.

Or. en

Poprawka 102
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program jest realizowany w ramach 
programów prac, o których mowa w art. 
110 rozporządzenia finansowego. W 
stosownych przypadkach programy prac
określają całkowitą kwotę zarezerwowaną 
na działania łączone.

1. Program jest realizowany w ramach 
rocznych programów prac, o których 
mowa w art. 110 rozporządzenia 
finansowego. Programy prac są 
poprzedzone konsultacjami z różnymi 
zainteresowanymi stronami w celu 
zapewnienia, że planowane działania będą 
wspierać w jak najlepszy sposób różne 
sektory, których dotyczą. W stosownych 
przypadkach określają one całkowitą 
kwotę zarezerwowaną na działania 
łączone.

Or. en

Poprawka 103
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. [130 
ust.2] rozporządzenia finansowego i w 
należycie uzasadnionych przypadkach 
koszty poniesione przez beneficjenta przed 
złożeniem wniosku o dotację można uznać
za kwalifikowalne, pod warunkiem że są 
bezpośrednio związane z realizacją działań 
objętych wsparciem.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. [130 
ust.2] rozporządzenia finansowego 
i w należycie uzasadnionych przypadkach 
koszty poniesione przez beneficjenta przed 
złożeniem wniosku o dotację uznaje się za 
kwalifikowalne, pod warunkiem że są 
bezpośrednio związane z realizacją działań 
objętych wsparciem.

Or. en
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Poprawka 104
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Następujące podmioty mogą 
otrzymywać dotacje bez zaproszenia do 
składania wniosków:

5. Przyznaje się specjalne wieloletnie
dotacje na działania mające na celu 
promowanie widoczności oraz promocji 
dzieł sztuki i artystów w UE:

Or. en

Poprawka 105
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja Europejska gwarantuje, 
że wszystkie sektory kultury i sektory 
kreatywne kwalifikują się w tych 
obszarach działania UE, w których 
zastosowanie ma „pieczęć doskonałości”.
Wnioski, którym przyznano pieczęć 
doskonałości, ułatwiają dostęp do innych 
programów UE.

Or. en

Poprawka 106
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 



AM\1170342PL.docx 41/47 PE630.707v01-00

PL

dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu trzech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu, tj. do 
lipca 2024 r.

Or. en

Poprawka 107
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich wyników) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich wyników) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej, wykorzystując nazwę 
programu i w odpowiednich przypadkach 
logo komponentu MEDIA. Komisja 
opracowuje logo dla komponentu 
KULTURA.

Or. ro

Poprawka 108
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. KOMPONENT KULTURA 1. PODPROGRAM KULTURA

Or. en
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Poprawka 109
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety programu w ramach 
komponentu KULTURA, o którym mowa 
w art. 4, będą realizowane poprzez 
następujące działania:

Priorytety podprogramu KULTURA, 
o którym mowa w art. 4, będą realizowane 
poprzez następujące działania:

Or. en

Poprawka 110
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – podpunkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) mobilność artystów oraz 
podmiotów działających w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym;

d) mobilność artystów oraz 
podmiotów działających w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym oraz 
transgraniczny obieg dzieł sztuki i kultury;

Or. en

Poprawka 111
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – podpunkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania sektorowe: Działania sektorowe:
Podejście ogólne jest potrzebne, aby objąć 
wszystkie sektory, o których mowa w art. 
2, wraz ze wspólnymi wyzwaniami, istnieje 
jednak potrzeba zajęcia się działaniami 
sektorowymi, które mogą zostać 
opracowane w celu precyzyjnego 
ukierunkowania na podsektory. W 
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odniesieniu do mobilności i 
umiędzynarodowienia, promowania 
różnorodności, kreatywności i innowacji, 
szkolenia i wymiany specjalistów, 
budowania potencjału, umiejętności 
tworzenia sieci kontaktów, zdobywania 
publiczności oraz gromadzenia i 
analizowania danych przyjmuje się 
podejście horyzontalne. Na tej podstawie 
zapewnia się wsparcie sektorowe na:

Or. en

Poprawka 112
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – podpunkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Wsparcie dla sektora architektury i 
sektora dziedzictwa kulturowego: 
ukierunkowane działania na rzecz 
mobilności podmiotów działających w 
sektorze, budowanie zdolności, rozwój 
widowni oraz umiędzynarodowienie 
dziedzictwa kulturowego i sektora 
architektury, promowanie podejścia 
Baukultur, wspieranie zachowania, 
ochrony i rozwoju dziedzictwa 
kulturowego i jego wartości poprzez 
zwracanie uwagi na te tematy, tworzenie 
sieci kontaktów i działania w zakresie 
wzajemnego uczenia się;

c) Wsparcie dla sektora architektury 
oraz sektora dawnego i obecnego oraz 
materialnego i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego: ukierunkowane 
działania na rzecz mobilności podmiotów 
działających w sektorze, budowanie 
zdolności, rozwój widowni oraz 
umiędzynarodowienie dziedzictwa 
kulturowego i sektora architektury, 
promowanie podejścia Baukultur, 
wspieranie zachowania, ochrony i rozwoju 
materialnego i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego i jego wartości 
poprzez zwracanie uwagi na te tematy, 
tworzenie sieci kontaktów i działania 
w zakresie wzajemnego uczenia się;

Or. en

Poprawka 113
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – podpunkt 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Wsparcie dla innych sektorów: 
ukierunkowane działania na rzecz rozwoju 
kreatywnych aspektów sektorów mody i 
wzornictwa oraz turystyki kulturalnej, jak 
i ich promowanie poza granicami Unii 
Europejskiej.

d) Wsparcie dla innych sektorów: 
ukierunkowane działania promocyjne w 
Unii Europejskiej i poza nią szerzące 
wiedzę o kreatywnych aspektach 
projektowania i sektorach mody, a także o 
rozwoju zrównoważonej turystyki 
kulturalnej.

Or. en

Poprawka 114
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. KOMPONENT MEDIA 2. PODPROGRAM MEDIA

Or. en

Poprawka 115
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produkcję innowacyjnych treści 
telewizyjnych i scenariuszy serialowych;

b) produkcja innowacyjnych treści 
telewizyjnych i scenariuszy serialowych, z 
uwzględnieniem znaczenia wysokiej 
jakości mediów dla dzieci i młodzieży;

Or. en

Poprawka 116
Tadeusz Zwiefka
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wsparcie międzynarodowej 
sprzedaży i obiegu niekrajowych utworów 
europejskich na wszystkich platformach, 
również poprzez skoordynowane strategie 
dystrybucyjne obejmujące kilka państw;

d) wsparcie międzynarodowej 
sprzedaży i obiegu niekrajowych utworów 
europejskich na wszystkich platformach, 
również poprzez skoordynowane strategie 
dystrybucyjne obejmujące kilka państw; 
wyjątkowo w przypadku filmów 
fabularnych i dokumentalnych dla dzieci i 
młodzieży sprzedaż licencji edukacyjnych 
wykorzystywana w długoterminowych 
programach edukacyjnych powinna być 
uznawana za dystrybucję kinową. Na 
wysoce konkurencyjnym rynku 
dystrybucji programy te stanowią często 
jedyną możliwość dostępu młodych 
widzów do zagranicznych filmów 
europejskich i docierają do znacznej 
liczby odbiorców w perspektywie 
długoterminowej.

Or. en

Poprawka 117
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wsparcie wymian między 
przedsiębiorcami i tworzenie sieci 
kontaktów, aby ułatwiać europejskie i 
międzynarodowe koprodukcje;

e) wsparcie wymian między 
przedsiębiorcami i tworzenie sieci 
kontaktów, aby ułatwiać europejskie 
i międzynarodowe koprodukcje oraz 
transgraniczny obieg utworów 
europejskich;

Or. en

Poprawka 118
Tadeusz Zwiefka
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) europejską(-skie) sieć(sieci) 
filmów/mediów dla dzieci ułatwiającą(-e) 
wymianę doświadczeń, wiedzy eksperckiej 
i najlepszych praktyk w dziedzinie 
rozwoju, produkcji lub dystrybucji filmów 
dla dzieci, a także umiejętności 
korzystania z mediów

Or. en

Poprawka 119
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – podpunkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zachęcanie do nowych form 
twórczości na styku różnych części sektora 
kultury i sektora kreatywnego, na przykład 
poprzez wykorzystanie innowacyjnych 
technologii;

a) zachęcanie do nowych form 
twórczości na styku różnych części sektora 
kultury i sektora kreatywnego, na przykład 
poprzez wykorzystanie innowacyjnych 
technologii lub współtworzenie z udziałem 
młodych widzów;

Or. en

Poprawka 120
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – podpunkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pobudzanie współpracy 
transgranicznej między specjalistami, 
instytucjami, platformami i sieciami w 
obszarach i sektorach polityki objętych 

b) wspieranie potencjalnych 
beneficjentów w procesie składania 
wniosków i pobudzanie współpracy 
transgranicznej między specjalistami, 
instytucjami, platformami i sieciami 
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programem i między nimi; w obszarach i sektorach polityki objętych 
programem i między nimi;

Or. en

Poprawka 121
Julia Reda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – podpunkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie wysokich standardów 
produkcji mediów poprzez zacieśnianie 
współpracy, transgraniczne dziennikarstwo 
oparte na współpracy i treści wysokiej 
jakości;

b) wspieranie wysokich standardów 
produkcji mediów poprzez zacieśnianie 
współpracy, transgraniczne dziennikarstwo 
śledcze i publicystyczne oparte na 
współpracy i treści wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 122
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – podpunkt 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie umiejętności 
korzystania z mediów, umożliwiające 
obywatelom wyrobienia krytycznego 
spojrzenia na media.

c) promowanie umiejętności 
korzystania z mediów, umożliwiające 
obywatelom w każdym wieku wyrobienia 
krytycznego spojrzenia na media.

Or. en
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