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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

A Bizottság a következő, 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
vázlatos ismertetése szerint úgy határozott, hogy a kulturális és kreatív iparágak támogatása a 
következő pénzügyi csomagnak is alapvető eleme marad, és a „Kreatív Európa” elnevezésű 
keretprogram létrehozását javasolta, amely összefogja a jelenlegi Kultúra, MEDIA és MEDIA 
Mundus programokat, és olyan új pénzügyi eszközt foglal magába, amely elősegíti a
kulturális és kreatív ágazatokban működő kis- és középvállalkozások (kkv-k) és szervezetek 
finanszírozáshoz jutását. Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása (2010/2156) 
szerint ezen ágazatok képezik az Európa 2020 stratégia és a következő többéves pénzügyi 
keret sarokköveit.

A kulturális és kreatív ágazatok különösen (de nem kizárólag) az építészetet és 
formatervezést, az iparművészetet, az audiovizuális és multimédia-ágazatot, a könyv- és 
sajtókiadást, a kulturális örökséget és az archívumokat, könyvtárakat, a zenét, az előadó-
művészetet, videojátékokat és a képzőművészetet foglalják magukba. Ezen ágazatok jelentős 
mértékben hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és a gazdasági növekedéshez, tekintve 
hogy 2008-ban a teljes európai GDP 4,5%-át tették ki, és a munkaerő mintegy 3,8%-át 
foglalkoztatták (8,5 millió munkahely biztosításával). A GDP növeléséhez való közvetlen 
hozzájárulásuk mellett pozitív hatásuk továbbgyűrűzik más gazdasági ágazatokra, például az 
idegenforgalomra és az ikt-hoz ismeretanyagot biztosító ágazatokra is. Tágabb értelemben 
véve a kreativitás lényeges szerepet fog játszani a modern oktatásban, és hozzájárul az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítéséhez. Ösztönzőleg fog hatni az innovációra, a 
vállalkozásokra és az intelligens és fenntartható növekedésre, valamint elősegíti a társadalmi 
befogadást.

A költségvetés

A „Kreatív Európa” keret javasolt költségvetése a következő többéves pénzügyi keretben 
egyetlen tételben összesített 1,8 milliárd EUR, a jelenlegi többéves pénzügyi keretben a 
három külön programra (Kultúra – 400 millió EUR, MEDIA – 755 millió EUR és MEDIA 
Mundus – 15 millió EUR) előirányzott 1,17 milliárd EUR összeghez képest. Az új program 
három ágból tevődne össze, az alábbi tételek szerint: 15% jut a kulturális-kreatív ágnak, 30% 
a kultúraágnak és 55% a médiaágnak. Az előadó örömmel veszi tudomásul a kulturális és 
kreatív ágazatoknak szánt uniós szintű költségvetési keretösszeg növelését. Ugyanakkor 
hangsúlyozni szeretné, hogy a támogatások elosztásának százalékarányát bele kell foglalni a 
jogszabály szövegébe, nem csupán a mellékletben szereplő pénzügyi kimutatásba.
Hasonlóképpen a jogszabály szövegének ki kell terjednie az új, kulturális és kreatív ágazatnak 
szóló pénzügyi eszköz létrehozásának és végrehajtásának részletes leírására is. Az előadó 
rámutat továbbá arra, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg 
mindössze jelzésként szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg 
a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendeletre 
irányuló javaslatról megállapodás nem születik;

Célkitűzések
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A program általános céljai a következők: i. az európai kulturális és nyelvi sokféleség 
megőrzése és előmozdítása, valamint ii. az ágazat versenyképességének erősítése, amelyek 
révén hozzájárul az Európa 2020 stratégia és kiemelt kezdeményezései megvalósításához. Az 
egyedi célkitűzések a következők:

 az európai kulturális és kreatív ágazatok országok közötti működésének támogatása, 
amely magában foglalja az ágazatok szereplői közötti kapcsolatok és hálózatok 
erősítését;

 a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának és a szereplők 
mobilitásának elősegítése, valamint új közönség elérése Európában és Európán kívül;

 a kulturális és kreatív ágazatok pénzügyi kapacitásának erősítése;
 a nemzetközi politikai együttműködés támogatása a politikák kialakítása, az 

innováció, a közönségalakítás és az új üzleti modellek előmozdítása érdekében.

Az előadó meggyőződése, hogy a kulturális és kreatív ágazatok nemzetközi szempontjai nem 
kaptak elegendő hangsúlyt a bizottsági javaslatban, ezért a MEDIA Mundus program jelentős 
részei elvesztek. Az előadó a világszintű együttműködés legfontosabb elemeit szeretné 
visszaemelni a jogszabályjavaslatba.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretet megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;

Indokolás

Azon elvnek megfelelően, hogy „amíg nem születik döntés minden területen, addig semmi 
sincs eldöntve”, a tematikus jogalapokban szereplő számadatok nem tekinthetők véglegesnek 
addig, amíg tartanak a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; ismételten 
hangsúlyozza, hogy elegendő kiegészítő 
forrást kell biztosítani a következő 
többéves pénzügyi keretben ahhoz, hogy 
az Unió teljesíteni tudja meglévő politikai 
prioritásait és a Lisszaboni Szerződésben 
meghatározott új feladatait, valamint hogy 
előre nem látható események esetén 
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válaszlépéseket tudjon tenni; felszólítja a 
Tanácsot, hogy amennyiben nem ért egyet 
ezzel a megközelítéssel, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásokat vagy projekteket lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott; rámutat arra, hogy a 
következő többéves pénzügyi keret 
forrásai szintjének a 2013-as szinthez 
képest legalább 5%-os emelése is csupán 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, 
illetve az uniós szolidaritás elvének 
érvényesítéséhez;
______________
1Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266

Indokolás

Amennyiben a Tanács csökkenti a többéves pénzügyi keret összegeit, az EP nyomatékosan 
kéri, hogy – bizonyított hozzáadott értékük és az Unió által a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követően teljesítendő új feladatok ellenére – határozzon meg „negatív 
prioritásokat”.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az EUMSZ célja, hogy Európa népei 
között egyre szorosabb egységet hozzon 
létre, és az Európai Unióra ruházza többek 
között azt a feladatot, hogy hozzájáruljon a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor biztosítva az 
uniós ipar versenyképességéhez szükséges 
feltételek meglétét. Az Unió e tekintetben, 
ha szükséges, támogatja és kiegészíti a 
tagállamoknak a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartására, az 
európai kulturális és kreatív ágazatok 

(1) az EUMSZ célja, hogy Európa népei 
között egyre szorosabb egységet hozzon 
létre, és az Európai Unióra ruházza többek 
között azt a feladatot, hogy hozzájáruljon a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor biztosítva az 
uniós ipar versenyképességéhez szükséges 
feltételek meglétét. Az Unió e tekintetben, 
ha szükséges, támogatja és kiegészíti a 
tagállamoknak a kulturális és nyelvi 
sokféleség előmozdítására, az európai 
kulturális és kreatív ágazatok 
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versenyképességének erősítésére, valamint 
az ipar változásaihoz különösen 
szakképzés útján való alkalmazkodás 
megkönnyítésére tett intézkedéseit.

versenyképességének erősítésére, valamint 
az ipar változásaihoz különösen 
szakképzés útján való alkalmazkodás 
megkönnyítésére tett intézkedéseit.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Bizottságnak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést 
szolgáló európai stratégiáról szóló 
közleménye (Európa 2020 stratégia)egy 
olyan stratégiát határoz meg, amelynek 
célja, hogy az EU-t olyan intelligens, 
fenntartható és inkluzív gazdasággá tegye, 
amelyben magas a foglalkoztatottság és a 
termelékenység, és erős a társadalmi 
kohézió. E stratégiában a Bizottság 
megjegyezte, hogy az Uniónak még 
vonzóbb keretfeltételeket kell biztosítania 
az innováció és a kreativitás számára, 
például a tudásalapú vállalkozások 
növekedésének ösztönzésével és a 
kulturális és kreatív ágazatok 
finanszírozáshoz való fokozottabb 
hozzáférésének biztosításával.

(7) Az Európai Bizottságnak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést 
szolgáló európai stratégiáról szóló 
közleménye (Európa 2020 stratégia)egy 
olyan stratégiát határoz meg, amelynek 
célja, hogy az EU-t olyan intelligens, 
fenntartható és inkluzív gazdasággá tegye, 
amelyben magas a foglalkoztatottság és a 
termelékenység, és erős a társadalmi 
kohézió. E stratégiában a Bizottság 
megjegyezte, hogy az Uniónak még 
vonzóbb keretfeltételeket kell biztosítania 
az innováció és a kreativitás számára, 
például a tudásalapú vállalkozások 
növekedésének ösztönzésével és a 
kulturális és kreatív ágazatok 
finanszírozáshoz való fokozottabb 
hozzáférésének biztosításával. Azonban a 
kultúra terén tevékenykedők működési 
képességét Európa-szerte komolyan 
korlátozza a tagállami forrásból származó 
támogatások csökkenése. Ezért a 
munkahelyteremtésre és a kreatív 
iparágakra vonatkozó célkitűzések nem 
teljesíthetők, ha a kreatív ágazatokban 
dolgozó szakemberek mobilitására és az 
európai és nemzetközi szintű 
együttműködésre szánt támogatásokat 
nem növelik jelentősen.

Indokolás

A pénzügyi válság miatt csökkent a kreatív és kulturális ágazatok tagállami támogatása. E 
veszteségeket az európai támogatások részben ellentételezhetik.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A digitalizálódás jelentős mértékben 
befolyásolja a kulturális és kreatív 
termékek és szolgáltatások előállításának, 
terjesztésének, elérésének, fogyasztásának 
és pénzbeli kifejezésének módját. Ezek a 
változások nagyszerű lehetőségeket 
kínálnak az európai kulturális és kreatív 
ágazatok számára. Az alacsonyabb 
forgalmazási költségek, az új forgalmazási 
csatornák, valamint a réspiaci termékekkel 
kapcsolatos új lehetőségek világszerte 
megkönnyítik a hozzáférést, és növelik a 
termékek forgalmát. Ezeknek a 
lehetőségeknek a kihasználásához, 
valamint a digitalizálódás és a globalizáció 
okozta változásokhoz való 
alkalmazkodáshoz a kulturális és kreatív 
ágazatoknak új készségeket kell 
kialakítaniuk, és a berendezések 
fejlesztése, új termelési és forgalmazási 
módszerek kidolgozása, valamint az 
ezekhez kapcsolódó új üzleti modellek 
alkalmazása érdekében nagyobb mértékben 
hozzá kell férniük a finanszírozáshoz.

(11) A digitalizálódás jelentős mértékben 
befolyásolja a kulturális és kreatív 
termékek és szolgáltatások előállításának, 
terjesztésének, elérésének, fogyasztásának 
és pénzbeli kifejezésének módját. Ezek a 
változások nagyszerű lehetőségeket 
kínálnak az európai kulturális és kreatív 
ágazatok számára. Az alacsonyabb 
forgalmazási költségek, az új forgalmazási 
csatornák, valamint a réspiaci termékekkel 
kapcsolatos új lehetőségek világszerte 
megkönnyítik a hozzáférést, és növelik a 
termékek forgalmát. Ezeknek a 
lehetőségeknek a teljes mértékű
kihasználásához, valamint a digitalizálódás 
és a globalizáció okozta változásokhoz 
való alkalmazkodáshoz a kulturális és 
kreatív ágazatoknak új készségeket kell 
kialakítaniuk, és a berendezések 
fejlesztése, új termelési és forgalmazási 
módszerek kidolgozása, valamint az 
ezekhez kapcsolódó új üzleti modellek 
alkalmazása érdekében nagyobb mértékben 
hozzá kell férniük a finanszírozáshoz.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kulturális és kreatív ágazatok 
számára, különösen az ágazatok kisebb 
szereplői, például a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és a 
mikrovállalkozások számára az egyik 
legnagyobb kihívást az jelenti, hogy 

(13) A kulturális és kreatív ágazatok 
számára, különösen az ágazatok kisebb 
szereplői, például a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és a 
mikrovállalkozások számára az egyik 
legnagyobb kihívást az jelenti, hogy 
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nehezen férnek hozzá azokhoz a pénzügyi 
forrásokhoz, amelyekre működésük 
finanszírozásához, növekedésükhöz, illetve
versenyképességük és nemzetközi
jelenlétük fenntartásához szükségük van.
Miközben ez általános problémát jelent a 
kkv-k körében, a kulturális és kreatív 
ágazatok még nehezebb helyzetben 
vannak, mivel számos eszközük 
immateriális jellegű, tevékenységeik 
egyedi prototípusokra épülnek, az ágazatok 
szereplőinél hiányzik a befektetési 
hajlandóság, valamint mivel a pénzügyi 
intézmények befektetési hajlandósága sem 
kielégítő.

nehezen férnek hozzá azokhoz a pénzügyi 
forrásokhoz, amelyekre működésük 
finanszírozásához szükségük van annak 
érdekében, hogy megtartsák 
versenyképességüket, növekedésüket,
illetve nemzetközi jelenlétüket. Miközben 
ez általános problémát jelent a kkv-k 
körében, a kulturális és kreatív ágazatok 
még nehezebb helyzetben vannak, mivel 
számos eszközük immateriális jellegű, 
tevékenységeik egyedi prototípusokra 
épülnek, az ágazatok szereplőinél hiányzik 
a befektetési hajlandóság, valamint mivel a 
pénzügyi intézmények befektetési 
hajlandósága sem kielégítő.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az Unió, a tagállamokkal 
kapcsolatot tartva, megteszi a szükséges 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a kulturális és kreatív ágazatokban 
megfelelő legyen az együttműködés a 
harmadik országokkal (a korábbi MEDIA 
Mundus program), a multilaterális és 
regionális szervezetekkel és testületekkel, 
többek között, de nem kizárólag az 
európai pénzügyi intézményekkel, a 
nemzetközi pénzügyi intézményekkel, az 
Egyesült Nemzetek ügynökségeivel, 
alapjaival és programjaival, 
magánalapítványokkal és a nem uniós 
donorokkal.

Indokolás
Mivel a következő többéves pénzügyi keretben a MEDIA Mundus program beolvad a közös 
keretbe, kiemelt céljait – a nemzetközi együttműködést és az európai kulturális termékek 
határokon túli terjesztését – meg kell tartani.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) E rendelet a program teljes 
időtartamára olyan keretösszeget hoz létre, 
amely az éves költségvetési eljárás során a 
költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött 201Z. YY XX-i 
intézményközi megállapodás 17. pontja 
értelmében elsődleges hivatkozási alapot 
jelent a költségvetési hatóság számára.

(21) E rendelet a program teljes 
időtartamára olyan keretösszeget hoz létre, 
amely az éves költségvetési eljárás során a 
költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött 201Z. YY XX-i 
intézményközi megállapodás 17. pontja 
értelmében indikatív pénzügyi hivatkozási 
alapot jelent a költségvetési hatóság 
számára.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 19. cikk (1) bekezdésével.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A program végrehajtása tekintetében 
figyelembe kell venni a kulturális és 
kreatív ágazatok egyedi jellegét, és 
különös gondot kell fordítani a 
közigazgatási és pénzügyi eljárások
egyszerűsítésére.

(23) A program végrehajtása tekintetében 
figyelembe kell venni a kulturális és 
kreatív ágazatok egyedi jellegét. A 
programhoz hozzáférést kell biztosítani a 
kis- és középvállalkozások számára is,
nem csupán a jelentős szereplők számára. 
A programnak nem kizárólag többéves 
projekteket, hanem rövid és középtávú 
vállalkozásokat is támogatnia kell. Külön
gondot kell fordítani annak biztosítására, 
hogy egyszerűbbé váljanak az 
adminisztratív és pénzügyi eljárások.

Indokolás

A kulturális és kreatív ágazatok természetéből adódóan a kis- és középméretű projekteket és 
vállalkozásokat nem szabad kizárni a tervezet hatálya alól, mivel szintén hozzájárulnak a 



AD\919167HU.doc 11/18 PE496.580v02-00

HU

kreativitáshoz és a sokszínűséghez, melyek alapvetően fontosak az Európai kultúra 
virágzásához.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Rendelkezéseket kell hozni a Kultúra 
2007, a MEDIA 2007 és a MEDIA 
Mundus programoktól az e rendelettel 
létrehozott programhoz vezető átmenetet 
szabályozó intézkedésekre vonatkozóan.

(29) Rendelkezéseket kell hozni a Kultúra 
2007, a MEDIA 2007 és a MEDIA 
Mundus programoktól az e rendelettel 
létrehozott programhoz vezető átmenetet 
szabályozó intézkedésekre vonatkozóan. 
Azonban sem az átmeneti időszakban, sem 
pedig az új közös program működése 
során e programok (Kultúra, MEDIA és 
MEDIA Mundus) egyedi hangsúlyai és 
célkitűzései nem homályosulhatnak el.

Indokolás

Mivel a következő többéves pénzügyi keretben a MEDIA Mundus program beolvad a közös 
keretbe, kiemelt céljait – a nemzetközi együttműködést és az európai kulturális termékek 
határokon túli terjesztését – meg kell tartani.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok eszköze A kulturális és kreatív ágazatok pénzügyi
eszköze

Indokolás
A támogatási eszköz „pénzügyi” jellegét a címben egyértelművé kell tenni.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A prioritások végrehajtását az I. 
melléklet határozza meg.

(2) A pénzügyi eszköz olyan 
adósságinstrumentum, amely 
biztosítékokat, technikai szakértelmet és a 
kockázatok értékelésére és fedezésére való 
képességet nyújt, valamint lehetőség 
szerint szavatoló tőkét a kulturális és 
kreatív ágazatokban megvalósuló 
projektek számára a pénzügyi 
közvetítőknek kínált tőkeáttételi 
lehetőségek révén.

Indokolás

A pénzügyi eszközt részletesen le kell írni, főképpen a jogszabály szövegében, nem csupán a 
mellékletben vagy a pénzügyi kimutatásban.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A támogatásra kiválasztott pénzügyi 
közvetítők megfelelnek a legjobb piaci 
gyakorlatnak, tekintettel kockázatértékelés 
nehézségére a kreatív projektek esetében, 
és az alábbiak alapján kerülnek 
kiválasztásra: a kulturális vagy kreatív 
szereplők rendelkezésére bocsátott idegen 
tőkével történő finanszírozás mennyisége, 
a kulturális és kreatív szereplő 
finanszírozáshoz való hozzáférése, a 
pénzügyi közvetítő kockázatvállalása és a 
számára a kulturális és kreatív szereplők 
támogatására rendelkezésre álló további 
finanszírozás.
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Indokolás

A pénzügyi eszközt részletesen le kell írni, főképpen a jogszabály szövegében, nem csupán a 
mellékletben vagy a pénzügyi kimutatásban.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az egyes garanciák tervezett lejárata 
legfeljebb 10 év. [Az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló] 
XX/2012/EU rendelet XX.X cikke szerint 
a garanciák bevételeit és visszafizetéseit a 
pénzügyi eszközhöz kell rendelni. Az előző 
többéves pénzügyi keretben már 
létrehozott pénzügyi eszközök esetében az 
előző időszakban kezdődött műveletek 
bevételeit és visszafizetéseit a jelenlegi 
időszak pénzügyi eszközéhez kell rendelni.

Indokolás

A pénzügyi eszközt részletesen le kell írni, főképpen a jogszabály szövegében, nem csupán a 
mellékletben vagy a pénzügyi kimutatásban.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A pénzügyi eszköz keretében történő 
kapacitásépítés alapvetően szakértői 
szolgáltatások nyújtását jelenti a 
kulturális és kreatív ágazatok eszköze 
alapján garanciakeret-megállapodást 
aláíró pénzügyi közvetítők számára azzal a 
céllal, hogy minden egyes pénzügyi 
közvetítő számára kiegészítő 
szakvéleményt nyújtsanak, és lehetővé 
tegyék számukra a kulturális és kreatív 
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ágazatok finanszírozásával kapcsolatos 
kockázatok értékelését. A kulturális és 
kreatív ágazatok szereplői továbbá a 
kapacitásépítés előnyeit kihasználva 
fejlesztik arra irányuló készségeiket, hogy 
üzleti terveket dogozzanak ki, valamint 
projektjeikre vonatkozóan pontos 
információkat állítsanak össze, amelyek 
segítségével a pénzügyi közvetítő 
hatékonyan értékelheti a kulturális és 
kreatív projekteket.

Indokolás

A pénzügyi eszközt részletesen le kell írni, főképpen a jogszabály szövegében, nem csupán a 
mellékletben vagy a pénzügyi kimutatásban.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A költségvetési előirányzat a pénzügyi 
eszköz teljes költségét fedezi, beleértve a 
pénzügyi közvetítők felé történő fizetési 
kötelezettséget, például a garanciális 
veszteségeket, az uniós forrásokat kezelő 
Európai Beruházási Alap kezelési díjait, 
valamint minden más támogatható 
költséget és kiadást.

Indokolás

A pénzügyi eszközt részletesen le kell írni, főképpen a jogszabály szövegében, nem csupán a 
mellékletben vagy a pénzügyi kimutatásban.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) Minden pénzügyi közvetítőnek 
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biztosítania kell az uniós támogatás 
megfelelő szintű nyilvánosságát és 
átláthatóságát, beleértve a program által 
elérhetővé tett pénzügyi lehetőségekről 
szóló megfelelő tájékoztatást. Biztosítani 
kell, hogy a végső kedvezményezettek 
megfelelő tájékoztatást kapjanak a 
rendelkezésre álló pénzügyi 
lehetőségekről.

Indokolás

A pénzügyi eszközt részletesen le kell írni, főképpen a jogszabály szövegében, nem csupán a 
mellékletben vagy a pénzügyi kimutatásban.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) A pénzügyi eszköz keretében nyújtott 
garanciák mennyiségének 2020-ra 
kitűzött célja 1 milliárd EUR értékben 
igénybe vett hitel.

Indokolás

A pénzügyi eszközt részletesen le kell írni, főképpen a jogszabály szövegében, nem csupán a 
mellékletben vagy a pénzügyi kimutatásban. Az eszköz összegszerű célkitűzését mennyiségi 
mutatóként kell megállapítani.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az európai audiovizuális ipar 
versenyképességének és az európai 
alkotások Európán kívüli 
forgalmazásának javítása, valamint a 
kulturális szempontból sokszínű 
audiovizuális tartalmak iránti 
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közönségigény növelése.

Indokolás

Az európai médiatermékek nemzetközi forgalmának támogatásán belül fontos az európai 
audiovizuális ipar versenyképességének támogatása és az audiovizuális tartalmak iránti igény 
növelése az Egyesült Államokból érkező verseny és az Ázsiából érkező egyre növekvő verseny 
elleni intézkedésként.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására szolgáló 
pénzügyi keretösszeg az 1. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időszakra 1 
801 000 000 EUR.

(1) A költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
…/…-i, az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság közötti intézményközi 
megállapodás [17.] pontja értelmében az 
éves költségvetési eljárás során a 
költségvetési hatóság számára elsődleges 
hivatkozási alapot jelentő, a program 
végrehajtására szolgáló pénzügyi 
keretösszeg az 1. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időszakra 1 801 000 000 
EUR.

Indokolás

A program három ágra való felosztását bele kell illeszteni a jogalkotási javaslatba, hogy 
minden prioritás megfelelően működjön.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az évente rendelkezésre álló 
előirányzatokat a költségvetési hatóság 
engedélyezi a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
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keretet megállapító tanácsi rendelet és az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről és 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló xxx/201z 
intézményközi megállapodás 
rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Indokolás

A módosítás az Európai Parlament költségvetési hatóságként betöltött szerepét igyekszik 
megerősíteni az éves költségvetési eljárásban.
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