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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context general

În cadrul proiectului pentru viitorul cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-
2020, Comisia a decis că ajutorul pentru sectoarele culturale și creative ar trebui să rămână un 
element esențial al pachetului financiar următor și a propus un program-cadru unic intitulat 
„Europa creativă”, care va reuni programele actuale Cultura, MEDIA și MEDIA Mundus și 
va include un nou mecanism financiar în scopul facilitării accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și organizațiile din sectoarele culturale și creative. 
Potrivit rezoluției Parlamentului European din 12 mai 2011 (2010/2156), aceste sectoare 
constituie elemente fundamentale pentru strategia Europa 2020 și pentru următorul CFM.

Sectoarele culturale și creative includ în special, fără a se limita la acestea, arhitectura și 
designul, artele și artizanatul, audiovizualul și multimedia, cărțile și presa, patrimoniul 
cultural și arhivele, bibliotecile, muzica, arta spectacolului, jocurile video și artele vizuale. 
Aceste sectoare au o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă și creșterea
economică în Europa, reprezentând 4,5% din PIB-ul european din 2008 și aproximativ 
3,8% din forța de muncă (8,5 milioane de locuri de muncă). Pe lângă contribuția lor 
directă la PIB, sectoarele culturale și creative au repercusiuni în alte sectoare ale economiei, 
precum turismul sau tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) al căror conținut îl 
alimentează. Într-un sens mai larg, creativitatea va juca un rol esențial în educația modernă și 
va contribui la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Aceasta va stimula inovarea, 
spiritul antreprenorial, precum și o creștere inteligentă și durabilă și va contribui la 
incluziunea socială. 

Buget

Bugetul propus pentru programul-cadru „Europa creativă” pentru următorul CFM se ridică la 
1,8 miliarde euro, în comparație cu 1,17 miliarde euro în cadrul actualului CFM pentru trei 
programe - Cultura (400 de milioane euro), Media (755 de milioane euro) și Media Mundus 
(15 milioane euro) - ce urmează să fie reunite într-o rubrică. Se așteaptă ca noul program să 
aibă trei componente distribuite în felul următor: 15% pentru componenta trans-sectorială, 
30% pentru componenta Cultura și 55% pentru componenta MEDIA. Raportoarea salută 
creșterea propusă a pachetului bugetar la nivelul Uniunii pentru sectoarele culturale și 
creative. În același timp, raportoarea subliniază că distribuirea procentuală planificată a 
fondurilor ar trebui inclusă în textul legislativ, nu numai în fișa financiară legislativă anexată. 
În mod similar, descrierea detaliată a configurației și implementării noului mecanism 
(financiar) pentru sectoarele culturale și creative ar trebui să se regăsească în textul legislativ. 
În plus, raportoarea subliniază faptul că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă 
are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod 
definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra regulamentului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

Obiective

Obiectivele generale ale programului vor fi: (i) protejarea și promovarea diversității culturale 
și lingvistice europene, precum și (ii) consolidarea competitivității sectorului; Prin urmare, 
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programul va contribui la realizarea strategiei UE 2020 și a inițiativelor sale emblematice. 
Obiectivele specifice sunt următoarele:

 sprijinirea capacității sectoarelor culturale și creative europene în vederea funcționării 
la nivel transnațional inclusiv prin consolidarea relațiilor și a rețelelor între operatori;

 promovarea circulației transnaționale a producțiilor culturale și creative, dar și a 
operatorilor și accesul la noi categorii de public din Europa și din afara acesteia;

 consolidarea capacității financiare a sectoarelor culturale și creative;
 sprijinirea cooperării politice transnaționale pentru a stimula elaborarea de politici, 

inovarea, consolidarea publicului și noile modele de afaceri.

Raportoarea consideră că aspectele internaționale ale sectoarelor culturale și creative nu sunt 
evidențiate în mod suficient, porțiuni semnificative ale programului Media Mundus 
neregăsindu-se, așadar, în propunerea Comisiei. Raportoarea intenționează să reintroducă 
elementele-cheie ale cooperării la nivel mondial în propunerea legislativă.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
specificat în propunerea legislativă are 
doar un caracter indicativ pentru 
autoritatea legislativă și nu poate fi 
stabilit în mod definitiv până când nu se 
ajunge la un acord asupra propunerii de 
regulament de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Justificare

Cifrele din temeiurile juridice tematice nu pot fi considerate finale atât timp cât negocierile 
privind CFM sunt în desfășurare, în conformitate cu principiul „nimic nu este decis până 
când nu se decide totul”.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 intitulată „Investiția în viitor: un 
nou cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii”1; reamintește că 
este necesar să se prevadă resurse 
suplimentare suficiente în următorul 
CFM pentru a permite Uniunii să își 
realizeze prioritățile politice existente și 
noile sarcini prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona, precum și pentru a face față 
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evenimentelor neprevăzute; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite; atrage atenția asupra 
faptului că, chiar și în condițiile unei 
creșteri cu 5 % a nivelului resurselor 
pentru următorul CFM comparativ cu 
nivelul din 2013, nu se poate aduce decât 
o contribuție limitată la realizarea 
obiectivelor și a angajamentelor convenite 
ale Uniunii și la respectarea principiului 
solidarității în cadrul Uniunii;
______________
1Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Justificare

În cazul în care Consiliul reduce resursele aferente CFM, PE îi solicită acestuia să identifice 
„priorități negative”, în ciuda valorii lor adăugate dovedite, precum și noi obiective pe care 
Uniunea trebuie să le îndeplinească după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 
asigurând, în același timp, existența unor 
condiții necesare competitivității industriei 
Uniunii. În acest sens, Uniunea, atunci 
când este necesar, sprijină și completează 
acțiunile statelor membre care au ca scop 
respectarea diversității culturale și 
lingvistice, consolidarea competitivității 
sectoarelor culturale și creative europene și 
facilitarea adaptării la transformările 

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 
asigurând, în același timp, existența unor 
condiții necesare competitivității industriei 
Uniunii. În acest sens, Uniunea, atunci 
când este necesar, sprijină și completează 
acțiunile statelor membre care au ca scop 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice, consolidarea competitivității 
sectoarelor culturale și creative europene și 
facilitarea adaptării la transformările 
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industriale, în special prin formarea 
profesională.

industriale, în special prin formarea 
profesională.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comunicarea Comisiei Europene 
privind strategia europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii (Strategia Europa 2020) 
definește o strategie care urmărește să 
transforme UE într-o economie inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, 
caracterizată de un grad ridicat de ocupare 
a forței de muncă, de productivitate și de 
coeziune socială. În cadrul acestei strategii, 
Comisia a precizat că Uniunea trebuie să 
ofere condiții-cadru mai atractive pentru 
inovare și creativitate, inclusiv prin 
stimulente pentru dezvoltarea 
întreprinderilor bazate pe cunoaștere și 
printr-un acces mai larg la finanțare pentru 
sectoarele culturale și creative.

(7) Comunicarea Comisiei Europene 
privind strategia europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii (Strategia Europa 2020) 
definește o strategie care urmărește să 
transforme UE într-o economie inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, 
caracterizată de un grad ridicat de ocupare 
a forței de muncă, de productivitate și de 
coeziune socială. În cadrul acestei strategii, 
Comisia a precizat că Uniunea trebuie să 
ofere condiții-cadru mai atractive pentru 
inovare și creativitate, inclusiv prin 
stimulente pentru dezvoltarea 
întreprinderilor bazate pe cunoaștere și 
printr-un acces mai larg la finanțare pentru 
sectoarele culturale și creative. Cu toate 
acestea, capacitatea persoanelor care 
profesează în sectorul cultural de a-și 
desfășura activitatea pe teritoriul Europei 
a fost grav afectată de reducerea 
finanțării din surse la nivel național. Prin 
urmare, obiectivele privind locurile de 
muncă și industriile creative nu pot fi 
atinse în lipsa unei creșteri semnificative 
a fondurilor destinate mobilității și 
interacțiunii creative în Europa și în 
afara acesteia.

Justificare

Criza financiară a determinat reducerea la nivel național a fondurilor destinate sectoarelor 
culturale și creative; prin urmare, fondurile europene pot compensa parțial aceste pierderi.

Amendamentul 5
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, 
difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Aceste schimbări oferă 
oportunități importante sectoarelor 
culturale și creative europene. Costurile de 
distribuție mai reduse, canalele noi de 
distribuție și noile oportunități pentru 
produsele de nișă pot facilita accesul și pot 
crește circulația la nivel mondial. Pentru a 
profita de aceste oportunități și a se adapta 
la contextul globalizării și al digitalizării, 
este necesar ca sectoarele culturale și 
creative să dezvolte competențe noi și să 
beneficieze de un acces mai larg la 
finanțare în vederea modernizării 
echipamentelor, a dezvoltării unor noi 
metode de producție și distribuție și a 
adaptării modelelor de afaceri.

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, 
difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Aceste schimbări oferă 
oportunități importante sectoarelor 
culturale și creative europene. Costurile de 
distribuție mai reduse, canalele noi de 
distribuție și noile oportunități pentru 
produsele de nișă pot facilita accesul și pot 
crește circulația la nivel mondial. Pentru a 
profita pe deplin de aceste oportunități și a 
se adapta la contextul globalizării și al 
digitalizării, este necesar ca sectoarele 
culturale și creative să dezvolte competențe 
noi și să beneficieze de un acces mai larg la 
finanțare în vederea modernizării 
echipamentelor, a dezvoltării unor noi 
metode de producție și distribuție și a 
adaptării modelelor de afaceri.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Una dintre cele mai mari provocări din 
sectoarele culturale și creative, în special 
pentru micii operatori, inclusiv 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) 
și microîntreprinderile, constă în 
dificultatea de a avea acces la fondurile de 
care au nevoie pentru a-și finanța 
activitățile, pentru a se dezvolta, pentru a-
și menține competitivitatea sau pentru a se 
afirma pe plan internațional. Deși aceasta 
este o provocare comună pentru IMM-uri 
în general, situația este cu mult mai dificilă 
în sectoarele culturale și creative din cauza 
naturii necorporale a multora dintre 

(13) Una dintre cele mai mari provocări din 
sectoarele culturale și creative, în special 
pentru micii operatori, inclusiv 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) 
și microîntreprinderile, constă în 
dificultatea de a avea acces la fondurile de 
care au nevoie pentru a-și finanța 
activitățile, astfel încât să-și mențină 
competitivitatea și dezvoltarea sau pentru a 
se afirma pe plan internațional. Deși 
aceasta este o provocare comună pentru 
IMM-uri în general, situația este cu mult 
mai dificilă în sectoarele culturale și 
creative din cauza naturii necorporale a 
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activele lor, a caracterului de prototip al 
activităților lor, a faptului că operatorii nu 
sunt pregătiți să investească în aceste 
sectoare, iar comportamentul investițional 
al instituțiilor financiare este insuficient în 
acest domeniu.

multora dintre activele lor, a caracterului 
de prototip al activităților lor, a faptului că 
operatorii nu sunt pregătiți să investească 
în aceste sectoare, iar comportamentul 
investițional al instituțiilor financiare este 
insuficient în acest domeniu.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Uniunea adoptă, în cooperare cu 
statele membre, măsurile necesare pentru 
asigurarea unei cooperări adecvate în 
sectoarele culturale și creative cu țările 
terțe (fostul program Media Mundus), cu 
organizațiile și entitățile multilaterale și 
regionale, inclusiv, dar fără a se limita la 
acestea, cu instituțiile financiare 
europene, instituțiile financiare 
internaționale, agențiile, fondurile și 
programele Organizației Națiunilor Unite, 
fundațiile private, precum și donatorii din 
afara Uniunii.

Justificare
Întrucât, în cadrul următorului CFM, programul Media Mundus a fost integrat în cadrul 
comun, prioritățile acestuia - cooperarea internațională și promovarea în străinătate a 
produselor culturale europene - nu ar trebui pierdute.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Prezentul regulament stabilește, pentru 
întreaga durată a programului, un pachet 
financiar care constituie pentru autoritatea 
bugetară referința privilegiată în timpul 
procedurii bugetare anuale, în sensul 
punctului [17] din Acordul 

(21) Prezentul regulament stabilește, pentru 
întreaga durată a programului, un pachet 
financiar cu titlu indicativ care constituie 
pentru autoritatea bugetară referința 
financiară în timpul procedurii bugetare 
anuale, în sensul punctului [17] din 
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interinstituțional din XX/YY/201Z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
privind cooperarea în domeniul bugetar și 
buna gestiune financiară.

Acordul interinstituțional din XX/YY/201Z
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în domeniul 
bugetar și buna gestiune financiară.

Justificare

Pentru a asigura coerența între considerent și articolul 19 alineatul (1).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În ceea ce privește punerea în aplicare 
a programului, ar trebui luată în 
considerare natura specifică a sectoarelor 
culturale și creative și ar trebui să existe o 
preocupare deosebită pentru garantarea 
simplificării procedurilor administrative și 
financiare.

(23) În ceea ce privește punerea în aplicare 
a programului, ar trebui luată în 
considerare natura specifică a sectoarelor 
culturale și creative. Accesul la program 
ar trebui acordat în special entităților mici 
și mijlocii și nu ar trebui limitat doar la 
marii operatori. Programul ar trebui să 
sprijine nu numai proiectele multianuale, 
ci și pe cele pe termen mediu și scurt. Ar 
trebui să existe o preocupare deosebită 
pentru garantarea simplificării procedurilor 
administrative și financiare. 

Justificare

Dată fiind natura sectoarelor culturale și creative, proiectele de dimensiuni mici și mijlocii 
nu ar trebui excluse din domeniul de aplicare al proiectului, deoarece și ele contribuie la 
creativitatea și diversitatea care sunt esențiale pentru înflorirea culturii europene.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ar trebui să se prevadă măsuri care să 
asigure tranziția de la programele Cultura 
2007, MEDIA 2007 și MEDIA Mundus la 
programul stabilit în prezentul regulament.

(29) Ar trebui să se prevadă măsuri care să 
asigure tranziția de la programele Cultura 
2007, MEDIA 2007 și MEDIA Mundus la 
programul stabilit în prezentul regulament. 



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

RO

Cu toate acestea, în faza de tranziție, 
precum și în funcționarea noului program 
comun, nu ar trebui diminuate accentul 
individual și obiectivele fiecăruia dintre 
aceste programe (Cultura, Media și Media 
Mundus).

Justificare

Întrucât, în cadrul următorului CFM, programul Media Mundus a fost integrat în cadrul 
comun, prioritățile acestuia - cooperarea internațională și promovarea în străinătate a 
produselor culturale europene - nu ar trebui pierdute.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul pentru sectoarele culturale și 
creative

Mecanismul financiar pentru sectoarele 
culturale și creative

Justificare
Natura „financiară” a noului instrument de sprijin ar trebui făcută explicită în titlu.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prioritățile sunt puse în aplicare astfel 
cum se prevede în anexa I.

(2) Mecanismul financiar este un 
instrument de datorie care furnizează 
garanții, expertiză tehnică și capacitatea 
de a evalua și acoperi riscurile și, 
potențial, de recuperare a capitalului 
pentru proiecte în sectoarele culturale și 
creative prin intermediul unor 
oportunități de pârghie pentru 
intermediarii financiari.
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Justificare

Mecanismul financiar ar trebui descris în detaliu nu numai în anexă sau în fișa financiară, ci 
și, în special, în cadrul textului legislativ.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Intermediarii financiari selecționați 
în vederea acordării de sprijin se 
conformează celei mai bune practici 
comerciale, având în vedere dificultățile 
aferente evaluării riscurilor în cadrul 
proiectelor creative, și au la bază volumul 
finanțării prin împrumut puse la 
dispoziția operatorilor din sectoarele 
culturale sau creative, capacitatea acestor 
operatori de a avea acces la finanțare, 
asumarea riscurilor și finanțarea 
suplimentară pe care intermediarul 
financiar o are la dispoziție în vederea 
sprijinirii operatorilor din sectoarele 
culturale și creative.

Justificare

Mecanismul financiar ar trebui descris în detaliu nu numai în anexă sau în fișa financiară, ci 
și, în special, în cadrul textului legislativ.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Garanțiile individuale pot avea o 
scadență de maximum 10 ani. În 
conformitate cu articolul XX.X din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii], veniturile și 
rambursările generate de garanții sunt 
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reatribuite mecanismului financiar. 
Pentru mecanismele financiare deja 
instituite în cadrul financiar multianual 
precedent, veniturile și rambursările 
generate de operațiunile începute în 
perioada precedentă vor fi atribuite 
mecanismului financiar pentru perioada 
în curs.

Justificare

Mecanismul financiar ar trebui descris în detaliu nu numai în anexă sau în fișa financiară, ci 
și, în special, în cadrul textului legislativ.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Consolidarea capacităților în cadrul 
mecanismului financiar constă, în 
principal, în furnizarea de servicii de 
specialitate intermediarilor financiari 
care încheie un acord în temeiul 
mecanismului financiar pentru sectoarele 
culturale și creative, cu obiectivul de a 
oferi fiecărui intermediar financiar 
expertiză suplimentară și capacitatea de a 
evalua riscurile asociate finanțării 
sectoarelor culturale și creative. În plus, 
operatorii din sectoarele culturale și 
creative beneficiază de această 
consolidare a capacităților prin 
dezvoltarea unor competențe 
corespunzătoare care să le permită să 
elaboreze planuri de afaceri și să 
pregătească informații exacte privind 
proiectele lor, ceea ce ar putea ajuta 
intermediarul financiar în evaluarea 
proiectelor culturale și creative în mod 
eficient.
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Justificare

Mecanismul financiar ar trebui descris în detaliu nu numai în anexă sau în fișa financiară, ci 
și, în special, în cadrul textului legislativ.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Alocarea bugetară acoperă integral 
costul mecanismului financiar, inclusiv 
obligațiile de plată către intermediarii 
financiari, cum ar fi pierderile care derivă 
din garanții, comisioanele de gestionare 
datorate Fondului European de Investiții 
pentru gestionarea resurselor Uniunii, 
precum și orice alte costuri sau cheltuieli 
eligibile.

Justificare

Mecanismul financiar ar trebui descris în detaliu nu numai în anexă sau în fișa financiară, ci 
și, în special, în cadrul textului legislativ.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Fiecare intermediar financiar 
asigură un nivel adecvat de vizibilitate și 
transparență pentru sprijinul acordat de 
Uniune, furnizând informații 
corespunzătoare privind posibilitățile de 
finanțare puse la dispoziție de program. 
Trebuie garantat faptul că beneficiarii 
finali sunt informați în mod adecvat în 
legătură cu posibilitățile de finanțare 
disponibile.
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Justificare

Mecanismul financiar ar trebui descris în detaliu nu numai în anexă sau în fișa financiară, ci 
și, în special, în cadrul textului legislativ.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2f) Obiectivul în ceea ce privește volumul 
garanțiilor financiare acordate în cadrul 
mecanismului financiar pentru 2020 îl 
reprezintă împrumuturi în valoare de 1 
miliard euro.

Justificare

Mecanismul financiar ar trebui descris în detaliu nu numai în anexă sau în fișa financiară, ci 
și, în special, în cadrul textului legislativ. Ar trebui stabilit obiectivul pentru acest mecanism, 
cu titlu de indicator cantitativ.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) îmbunătățirea competitivității
industriei audiovizuale europene și a 
distribuirii producțiilor europene în afara 
Europei și sporirea cererii în rândul 
publicului în ceea ce privește producțiile 
audiovizuale cu un conținut cultural 
variat.

Justificare

În încercarea de a sprijini circulația internațională a producțiilor media europene, este 
importantă sprijinirea competitivității industriei audiovizuale europene și promovarea cererii 
vizând acest conținut audiovizual, pentru a contracara competiția din partea Statelor Unite și 
pe cea tot mai mare din partea Asiei.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar prevăzut pentru 
punerea în aplicare a acestui program 
pentru perioada menționată la articolul 1 
alineatul (1) este stabilit la 1 801 000 000 
EUR.

(1) În sensul punctului [17] din Acordul 
interinstituțional din .../.... dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în domeniul 
bugetar și buna gestiune financiară, 
referința privilegiată pentru autoritatea 
bugetară în timpul procedurii bugetare 
anuale în ceea ce privește pachetul 
financiar prevăzut pentru punerea în 
aplicare a acestui program pentru perioada 
menționată la articolul 1 alineatul (1) este 
stabilită la 1 801 000 000 EUR.

Justificare

Modul de distribuire a celor trei componente în cadrul programului ar trebui inclus în 
propunerea legislativă pentru a asigura o finanțare adecvată pentru toate prioritățile.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritatea bugetară autorizează 
creditele anuale disponibile fără a aduce 
atingere prevederilor Regulamentului 
Consiliului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020 și Acordului interinstituțional 
din xxx/201z dintre Parlamentul
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară.

Justificare

Amendamentul are scopul de a consolida rolul Parlamentului European de autoritate 
bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale.
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