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Emenda198
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi l-Programm 
Ewropa Kreattiva

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi l-Programm
Qafas Ewropa Kreattiva u Kulturali

Or. de

Emenda 199
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ 
vokazzjonali.

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom. F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn 
meħtieġ, tappoġġja u tissupplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri li jirrispettaw 
id-diversità kulturali u lingwistika,
jippromwovu Ewropa kulturali, bħala 
element tal-espressjoni tal-libertà, l-
inklużjoni, il-koeżjoni soċjali, id-djalogu 
interkulturali u l-promozzjoni tal-
attenzjoni għall-minoranzi u tat-tisħiħ 
tar-rwol tal-kultura bħala sors ta’ żvilupp 
sostenibbli.
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Emenda 200
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ 
vokazzjonali.

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġja u tissupplimenta l-azzjonijiet 
tal-Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u t-titjib tal-għarfien u 
tat-tixrid tal-istorja tal-kulturi tal-popli 
Ewropej, il-ħarsien u s-salvagwardja tal-
patrimonju kulturali Ewropew, l-iskambji 
kulturali mhux kummerċjali u l-
kreazzjoni artistika, letterarja, awdjoviżiva
u ċinematografika.

Or. fr

Emenda 201
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
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jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ
vokazzjonali.

jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura fil-livell tal-
Unjoni li jeżistu l-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-kompetittività tal-industrija tal-
Unjoni. F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn 
meħtieġ, tappoġġja u tissupplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri li jirrispettaw 
id-diversità kulturali u lingwistika,
jissalvagwardjaw u jippromwovu l-wirt 
kulturali Ewropew, u jsaħħu l-kapaċità 
ekonomika tas-setturi kulturali u kreattivi 
Ewropej, b’mod partikolari permezz ta’ 
taħriġ vokazzjonali, filwaqt illi jqisu kif 
mistħoqq il-valur intrinsiku tal-kultura.

Or. en

Emenda 202
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-
unjoni eqreb fost il-popli tal-Ewropa u
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali.

(1) It-Trattat jikkonferixxi lill-Unjoni l-
kompitu, fost l-oħrajn, li tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp tal-kulturi tal-Istati Membri, 
filwaqt li tirrispetta d-diversità nazzjonali u 
reġjonali tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li 
jeżistu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġja u tissupplimenta l-azzjonijiet 
tal-Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali.
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Emenda 203
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali.

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni, 
inkluża l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fis-suq tax-xogħol. F’dan ir-rigward, 
l-Unjoni, fejn meħtieġ, tappoġġja u 
tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati 
Membri li jirrispettaw id-diversità kulturali 
u lingwistika, isaħħu l-kompetittività tas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej u 
jiffaċilitaw l-adattament għat-tibdil 
industrijali, b'mod partikolari permezz tat-
taħriġ vokazzjonali.

Or. en

Emenda 204
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
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jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali.

jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ,
tappoġġja u tissupplimenta l-azzjonijiet 
tal-Istati Membri li jirrispettaw u li 
jippromwovu d-diversità kulturali u
lingwistika f’konformità mal-Konvenzjoni 
tal-UNESCO tal-2005 dwar il-Protezzjoni 
u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali.

Or. fr

Emenda 205
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-appoġġ tal-Unjoni għas-setturi 
kulturali u kreattivi huwa bbażat fuq l-
esperjenza miksuba mill-programmi u l-
azzjonijiet li ġejjin: Id-Deċiżjoni Nru 
1855/2006/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-12 ta' Dicembru 2006 li 
tistabbilixxi l-Programm Kultura (2007-
2013), id-Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Novembru 2006 dwar l-implimentazzjoni 
ta’ programm ta’ appoġġ lis-settur 
awdjoviżiv Ewropew (MEDIA 2007), id-
Deċiżjoni Nru 1041/2009/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 
2009 li tistabbilixxi programm ta’ 
koperazzjoni fis-settur awdjoviżiv ma’ 

(2) L-appoġġ tal-Unjoni għas-setturi 
kulturali u kreattivi huwa bbażat fuq l-
esperjenza miksuba mill-programmi u l-
azzjonijiet li ġejjin: Id-Deċiżjoni
Nru 1855/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru
2006 li tistabbilixxi l-Programm Kultura

(2007-2013), id-Deċiżjoni
Nru 1718/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2006
dwar l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ 
appoġġ lis-settur awdjoviżiv Ewropew
(MEDIA 2007), id-Deċiżjoni 
Nru 1041/2009/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi programm ta’ koperazzjoni 



PE498.014v01-00 8/226 AM\916408MT.doc

MT

professjonisti minn pajjiżi terzi (MEDIA 
Mundus 2011-2013), id-Deċiżjoni Nru 
1622/2006/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li 
tistabbilixxi azzjoni Komunitarja għall-
avveniment tal-Kapitali Ewropea tal-
Kultura għas-snin mill-2007 sa l-2019, id-
Deċiżjoni Nru xy/20111 (iċ-Ċertifikat tal-
Patrimonju Ewropew).

fis-settur awdjoviżiv ma’ professjonisti 
minn pajjiżi terzi (MEDIA Mundus 2011-
2013), id-Deċiżjoni Nru 1622/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 2006 li tistabbilixxi azzjoni 
Komunitarja għall-avveniment tal-Kapitali 
Ewropea tal-Kultura għas-snin mill-2007 
sal-2019, id-Deċiżjoni Nru 1194/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi 
azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew1.

__________________ __________________
1 ĠU L 1 ĠU L 303, 22.11.2011, p. 1.

Or. en

Emenda 206
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-"Aġenda Ewropea għall-kultura 
f'dinja ta' globalizzazzjoni", approvata 
mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tas-16 ta’
Novembru 2007  tistabbilixxi l-objettivi 
għall-attivitajiet tal-ġejjieni tal-Unjoni 
Ewropea għas-setturi kulturali u kreattivi.
Din għandha l-għan li tippromwovi d-
diversità kulturali u d-djalogu 
interkulturali, tippromwovi l-kultura bħala 
katalist għall-kreattività fil-qafas għat-
tkabbir u l-impjiegi u tippromwovi l-
kultura bħala element vitali fir-
relazzjonijiet internazzjonali tal-Unjoni.

(3) L-‘Aġenda Ewropea għall-kultura 
f'dinja ta' globalizzazzjoni’, approvata mill-
Kunsill fir-Riżoluzzjoni tas-16 ta’
Novembru 2007, tiddefinixxi mill-bidu 
"kultura" u tistabbilixxi l-objettivi għall-
attivitajiet tal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea 
għas-setturi kulturali u kreattivi. Għalhekk, 
"kultura" hija rikonoxxuta bħala l-
kumpless ta’ xogħlijiet tal-arti u tal-wirt, 
oġġetti u servizzi kulturali, kif ukoll il-bażi 
għal dinja simbolika ta’ tifsiriet, 
twemmin, valuri u tradizzjonijiet li jiġu 
espressi fil-lingwa, l-arti, ir-reliġjon u l-
miti. Filwaqt illi tqis ukoll it-tifsira 
antropoliġika ta’ kultura, l-Aġenda 
Ewropea għall-Kultura attwali għandha l-
għan li tappoġġja d-diversità kulturali u d-
djalogu interkulturali, tippromwovi l-
kultura bħala katalist għall-kreattività fil-
qafas għat-tkabbir u l-impjiegi u tenfasizza
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l-kultura bħala element vitali fir-
relazzjonijiet internazzjonali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 207
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011 dwar l-isfruttar tal-
potenzjal tal-industriji kulturali u 
kreattivi1, il-Parlament Ewropew saħaq li 
l-industriji kreattivi u kulturali 
jikkontribwixxu għat-trasformazzjoni tal-
ekonomiji lokali billi jħeġġu li jfiġġu tipi 
ġodda ta’ attività ekonomika, bil-ħolqien 
ta’ impjiegi ġodda u sostenibbli u billi r-
reġjuni, il-bliet u l-komunitajiet rurali 
Ewropej isiru aktar attraenti, u b’hekk 
ikunu moqdijin l-interessi tal-koeżjoni 
soċjali u territorjali. Barra minn hekk, il-
kultura għandha rwol importanti x’taqdi 
f’termini ta’ żvilupp sostenibbli tat-
territorji transkonfinali. L-istimolu tal-
kultura u tal-kreattività għalhekk huwa 
parti integranti mill-kooperazzjoni 
territorjali u għandu jkun imsaħħaħ.
__________________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0240.

Or. en

Emenda 208
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011 dwar id-dimensjonijiet 
kulturali tal-azzjonijiet esterni tal-UE1, il-
Parlament Ewropew issottolinja li l-
kultura għandha tkun element vitali u 
integrat orizzontalment fost l-ispettru 
wiesgħa ta’ politiki esterni li jiffurmaw il-
politiki barranin u ta’ sigurtà tal-Unjoni.
__________________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0239.

Or. en

Emenda 209
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-rigward tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod 
partikolari l-Artikoli 11 u 21, is-setturi 
kulturali u kreattivi jagħtu kontribuzzjoni 
importanti għall-ġlieda kontra l-forom 
kollha ta’ diskriminazzjoni inklużi r-
razziżmu u l-ksenofobija u huma 
pjattaforma importanti għal-libertà tal-
kelma. L-Artikolu 22 jimponi obbligu li 
tiġi rrispettata d-diversità kulturali u 
lingwistika.

(4) Fir-rigward tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod 
partikolari l-Artikoli 11 u 21, is-setturi 
kulturali u kreattivi jagħtu kontribuzzjoni 
importanti għall-ġlieda kontra l-forom 
kollha ta’ diskriminazzjoni inklużi r-
razziżmu u l-ksenofobija u huma 
pjattaforma importanti għal-libertà tal-
espressjoni. L-Artikolu 22 jimponi obbligu 
li tiġi rrispettata d-diversità kulturali u 
lingwistika.

Or. en

Emenda 210
Marietje Schaake
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Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-rigward tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod 
partikolari l-Artikoli 11 u 21, is-setturi 
kulturali u kreattivi jagħtu kontribuzzjoni 
importanti għall-ġlieda kontra l-forom 
kollha ta’ diskriminazzjoni inklużi r-
razziżmu u l-ksenofobija u huma 
pjattaforma importanti għal-libertà tal-
kelma. L-Artikolu 22 jimponi obbligu li 
tiġi rrispettata d-diversità kulturali u 
lingwistika.

(4) Fir-rigward tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod 
partikolari l-Artikoli 11 u 21, is-setturi 
kulturali u kreattivi jagħtu kontribuzzjoni 
importanti għall-ġlieda kontra l-forom 
kollha ta’ diskriminazzjoni inklużi r-
razziżmu u l-ksenofobija u huma 
pjattaforma importanti għal-libertà tal-
espressjoni. L-Artikolu 22 jimponi obbligu 
li tiġi rrispettata d-diversità kulturali u 
lingwistika.

Or. en

Emenda 211
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-rigward tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod 
partikolari l-Artikoli 11 u 21, is-setturi 
kulturali u kreattivi jagħtu kontribuzzjoni 
importanti għall-ġlieda kontra l-forom 
kollha ta’ diskriminazzjoni inklużi r-
razziżmu u l-ksenofobija u huma 
pjattaforma importanti għal-libertà tal-
kelma. L-Artikolu 22 jimponi obbligu li 
tiġi rrispettata d-diversità kulturali u 
lingwistika.

(4) Fir-rigward tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod 
partikolari l-Artikoli 11 u 21, is-setturi 
kulturali u kreattivi jagħtu kontribuzzjoni 
importanti għall-ġlieda kontra l-forom 
kollha ta’ diskriminazzjoni inklużi r-
razziżmu u l-ksenofobija u huma 
pjattaforma importanti għal-libertà tal-
kelma. L-Artikolu 22 jimponi obbligu li 
tiġi rrispettata d-diversità kulturali u 
lingwistika. L-Artikolu 23 jimponi obbligu 
li tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel fl-oqsma kollha, inklużi l-impjieg, 
ix-xogħol u l-paga.

Or. en
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Emenda 212
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-
Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali tal-UNESCO li 
daħlet fis-seħħ fit-18 ta’ Marzu 2007, u li l-
Unjoni hija parti, għandha l-għan li 
ssaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali, 
inkluż il-ftehimiet internazzjonali ta’ 
koproduzzjoni u kodistribuzzjoni, u s-
solidarjetà sabiex tiffavorixxi l-espressjoni 
kulturali tal-pajjiżi kollha.

(5) Il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-
Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali tal-UNESCO li 
daħlet fis-seħħ fit-18 ta’ Marzu 2007, u li 
hija parti mill-acquis communautaire, 
għandha l-għan li ssaħħaħ il-kooperazzjoni 
internazzjonali, inkluż il-ftehimiet 
internazzjonali ta’ koproduzzjoni u 
kodistribuzzjoni, u s-solidarjetà sabiex 
tiffavorixxi l-espressjoni kulturali tal-
pajjiżi kollha.

Or. en

Emenda 213
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Wieħed mill-għanijiet ġenerali tal-
programm qafas stabbilit mir-Regolament 
attwali huwa l-ħarsien u t-titjib tal-wirt 
kulturali tal-Ewropa bħala suġġett ta’ 
dritt magħruf, fost l-oħrajn, bħala parti 
integrali tad-dritt ta' parteċipazzjoni fil-
ħajja kulturali kif stabbilit fil-
Konvenzjoni qafas tal-Kunsill tal-Ewropa 
dwar il-valur tal-wirt kulturali għas-
soċjetà, li daħlet fis-seħħ fl-
1 ta’ Ġunju 2011. Konvenzjoni bħal din 
tenfasizza r-rwol tal-wirt kulturali fil-bini 
ta’ soċjetà paċifika u demokratika kif 
ukoll fil-proċess ta’ żvilupp sostenibbli, 
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fil-promozzjoni ta’ diversità kulturali, fl-
iżvilupp ta’ identità Ewropea komuni u 
fil-konservazzjoni fil-memorja tiegħu.

Or. it

Emenda 214
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Is-salvagwardjar u l-promozzjoni ta' 
wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli 
għandhom ikunu parti integrali mill-
kompiti tal-Unjoni, fis-sens tal-
Konvenzjoni tal-UNESCO dwar is-
Salvagwardja ta' Wirt Kulturali 
Intanġibbli tal-2003 u l-Konvenzjoni tal-
UNESCO dwar il-Protezzjoni tal-Wirt 
Kulturali u Naturali Dinji tal-1972 li 
tkopri monumenti, siti, postijiet storiċi, 
mużewijiet, pajsaġġi u arkivji tal-films, li 
permezz tagħhom jistgħu jitwettqu 
proġetti artistiċi kontemporanji biex jiġu 
valorizzati l-postijiet ikkonċernati, fejn tiġi 
promossa l-kreattività filwaqt illi jingħata 
sens ta’ approprijazzjoni mill-persuni tal-
istorja tal-post jew l-oġġett inkwistjoni.

Or. en

Emenda 215
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni ilha membru tal- (6) L-Unjoni ilha membru tal-
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Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ
(WTO) sa mill-1 ta' Jannar 1995 u 
għalhekk għandha l-obbligu ġenerali li 
tirrispetta l-impenji meħuda skont il-
Ftehimiet tad-WTO.

Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ
(WTO) sa mill-1 ta' Jannar 1995 u 
għalhekk għandha l-obbligu ġenerali li 
tirrispetta l-impenji meħuda skont il-
Ftehimiet tad-WTO kif ukoll il-Protokolli 
ta’ Kooperazzjoni Kulturali fil-kuntest tal-
Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles  (FTA).

Or. en

Emenda 216
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
Ewropea  dwar l-Istrateġija Ewropea għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv
(Strateġija Ewropa 2020) tiddefinixxi 
strateġija li għandha l-għan li tbiddel l-
Unjoni f’ekonomija intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiva li tagħti livelli għoljin ta’ 
impjieg, produttività u koeżjoni soċjali. 
F'din l-istrateġija, il-Kummissjoni nnotat li 
l-Unjoni teħtieġ tipprovdi kundizzjonijiet 
qafas aktar attraenti għall-innovazzjoni u l-
kreattività, inkluż permezz ta’ inċentivi 
għat-tkabbir ta' ditti kummerċjali bbażati 
fuq l-għarfien u aċċess akbar għall-finanzi 
għas-setturi kulturali u kreattivi.

(7) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
Ewropea  dwar l-Istrateġija Ewropea għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv
(Strateġija Ewropa 2020) tiddefinixxi 
strateġija li għandha l-għan li tbiddel l-
Unjoni f’ekonomija intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiva li tagħti livelli għoljin ta’ 
impjieg, produttività u koeżjoni soċjali, 
filwaqt illi tintegra l-ġeneru fl-oqsma 
kollha tal-politika. F'din l-istrateġija, il-
Kummissjoni nnotat li l-Unjoni teħtieġ 
tipprovdi kundizzjonijiet qafas aktar 
attraenti għall-innovazzjoni u l-kreattività, 
inkluż permezz ta’ inċentivi għat-tkabbir ta' 
ditti kummerċjali bbażati fuq l-għarfien u 
aċċess akbar għall-finanzi għas-setturi 
kulturali u kreattivi.

Or. en

Emenda 217
Gianni Pittella
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Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-
servizzi ta' informazzjoni dwar il-mobilità 
għall-artisti u l-professjonisti tal-kultura1

kkonfermaw l-importanza tal-mobilità tal-
artisti u l-professjonisti tal-kultura għall-
Unjoni u għall-kisba tal-objettivi tagħha 
fl-istrateġija Ewropa 2020, u talbu lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni, fl-isferi 
ta’ kompetenza rispettivi tagħhom u 
b’kunsiderazzjoni kif mistħoqq għall-
prinċipju tas-sussidjarjetà, biex 
jiffaċilitaw l-għoti ta’ informazzjoni 
komprensiva u eżatta lill-artisti u l-
professjonisti tal-kultura li qed ifittxu li 
jkunu mobbli ġewwa l-Unjoni.
_____________
1 ĠU C 175, 15.6.2011, p. 5.

Or. en

Emenda 218
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar kompetenzi 
ewlenin għal tagħlim tul il-ħajja1

tirrikonoxxi l-għarfien u l-espressjoni 
kulturali bħala prijorità, u tenfasizza 
b’mod partikolari l-importanza tal-
espressjoni kreattiva tal-idejat, l-
esperjenzi u l-emozjonijiet f’firxa tal-
midja (il-mużika, l-arti viżiva u tal-
ispettaklu, u l-letteratura), bħala 
kompetenza ewlenija li kulħadd għandu 
jkollu sabiex ikun jista’ jirnexxi f’soċjetà 
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bbażata fuq l-għarfien. Għaldaqstant 
tikkunsidra l-parteċipazzjojni u l-
involviment attiv fil-kultura bħala fattur 
għall-innovazzjoni, il-produttività u l-
kompetittività.
_______________
1 ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.

Or. en

Emenda 219
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minn dawn l-eżerċizzji ta’ monitoraġġ, 
evalwazzjoni u konsultazzjoni pubblika 
jirriżulta li l-programmi Kultura, MEDIA u 
MEDIA Mundus għandhom rwol verament 
importanti fil-protezzjoni u l-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika tal-
Ewropa u li dawn huma rilevanti għall-
ħtiġijiet tas-setturi kulturali u kreattivi, iżda 
wkoll li l-objettivi ta’ kull programm ġdid 
għandhom jiġu allinjati mill-ġdid mal-
miri ta' Ewropa 2020. Jidher ukoll minn 
dawn l-evalwazzjonijiet u 
konsultazzjonijiet, kif ukoll minn studji 
indipendenti differenti, b’mod partikolari l-
istudju dwar id-dimensjoni 
intraprenditorjali tal-industriji kulturali u 
kreattivi, li s-setturi kulturali u kreattivi
qed jaffaċċjaw sfidi komuni, jiġifieri 
kuntest tas-suq frammentat ħafna, l-
impatt tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, diffikultajiet ta' aċċess 
għall-finanzi u nuqqas ta' dejta 
paragunabbli, li kollha jeħtieġu azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni.

(9) Minn dawn l-eżerċizzji ta’ monitoraġġ, 
evalwazzjoni u konsultazzjoni pubblika 
jirriżulta li l-programmi Kultura, MEDIA u 
MEDIA Mundus għandhom rwol verament 
importanti fil-protezzjoni u l-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika tal-
Ewropa u li dawn huma rilevanti għall-
ħtiġijiet tas-setturi kulturali u kreattivi. 
Jidher ukoll minn dawn l-evalwazzjonijiet 
u konsultazzjonijiet, kif ukoll minn studji 
indipendenti differenti, b’mod partikolari l-
istudju dwar id-dimensjoni 
intraprenditorjali tal-industriji kulturali u 
kreattivi, li s-setturi kulturali u kreattivi
jikkontribbwixxu, u għandhom rwol fi 
żviluppi Ewropej aktar wiesgħa: dawk is-
setturi huma importanti minħabba li 
jimpjegaw in-nies u hemm rabta ċara bejn 
l-investiment fil-kultura u l-iżvilupp 
ekonomiku, għaldaqstant l-importanza 
tat-tisħiħ tal-linji politiċi kulturali fil-livell 
reġjonali, nazzjonali u Ewropew.

Or. en
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Emenda 220
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minn dawn l-eżerċizzji ta’ monitoraġġ, 
evalwazzjoni u konsultazzjoni pubblika 
jirriżulta li l-programmi Kultura, MEDIA u 
MEDIA Mundus għandhom rwol verament 
importanti fil-protezzjoni u l-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika tal-
Ewropa u li dawn huma rilevanti għall-
ħtiġijiet tas-setturi kulturali u kreattivi, iżda 
wkoll li l-objettivi ta’ kull programm ġdid 
għandhom jiġu allinjati mill-ġdid mal-miri 
ta' Ewropa 2020. Jidher ukoll minn dawn l-
evalwazzjonijiet u konsultazzjonijiet, kif 
ukoll minn studji indipendenti differenti, 
b’mod partikolari l-istudju dwar id-
dimensjoni intraprenditorjali tal-industriji 
kulturali u kreattivi, li s-setturi kulturali u 
kreattivi qed jaffaċċjaw sfidi komuni, 
jiġifieri kuntest tas-suq frammentat ħafna, 
l-impatt tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, diffikultajiet ta' aċċess 
għall-finanzi u nuqqas ta' dejta 
paragunabbli, li kollha jeħtieġu azzjoni fil-
livell tal-Unjoni.

(9) Minn dawn l-eżerċizzji ta’ monitoraġġ, 
evalwazzjoni u konsultazzjoni pubblika 
jirriżulta li l-programmi Kultura, MEDIA u 
MEDIA Mundus għandhom rwol verament 
importanti fil-protezzjoni u l-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika tal-
Ewropa u li dawn huma rilevanti għall-
ħtiġijiet tas-setturi kulturali u kreattivi, iżda 
wkoll li l-objettivi ta’ kull programm ġdid 
għandhom jiġu allinjati mill-ġdid mal-miri 
ta' Ewropa 2020. Jidher ukoll minn dawn l-
evalwazzjonijiet u konsultazzjonijiet, kif 
ukoll minn studji indipendenti differenti, 
b’mod partikolari l-istudju dwar id-
dimensjoni intraprenditorjali tal-industriji 
kulturali u kreattivi, li s-setturi kulturali u 
kreattivi qed jaffaċċjaw sfidi komuni, 
jiġifieri kuntest regolatorju u tas-suq 
frammentat ħafna, l-impatt tal-bidla diġitali 
u l-globalizzazzjoni, diffikultajiet ta' aċċess 
għall-finanzi, piżijiet burokratiċi u nuqqas 
ta' dejta paragunabbli, li kollha jeħtieġu 
azzjoni fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 221
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Is-setturi kulturali u kreattivi qed 
jiffaċċjaw sfidi komuni, jiġifieri oqsma ta’ 
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attività diversifikati ħafna, ambjenti 
multilingwi u swieq frammentati, il-
kuntest tal-globalizzazzjoni u l-bidla 
diġitali, kif ukoll in-nuqqas rikorrenti ta’ 
dejta paragunabbli, li jistgħu jiġu 
indirizzati permezz ta’ azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 222
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti 
f’termini nazzjonali u lingwistiċi. Minn 
naħa waħda, il-frammentazzjoni tirriżulta 
f’xenarju kulturali varjat kulturalment u 
indipendenti ħafna, li jagħti vuċi lit-
tradizzjonijiet kulturali differenti li 
jifformaw id-diversità tal-wirt Ewropew 
tagħna. Min-naħa l-oħra, il-
frammentazzjoni twassal għal
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata 
għall-konsumatur.

(10) Ix-xenarju kulturali u kreattiv 
Ewropew mhuwiex omoġenju fil-
funzjonament u l-impatt ekonomiku 
tiegħu. Huwa frammentat b’mod inerenti
anke f’termini nazzjonali u lingwistiċi. 
Minn naħa waħda, din is-sitwazzjoni
tirriżulta f’qasam kulturali varjat 
kulturalment u indipendenti ħafna, li jagħti 
vuċi lit-tradizzjonijiet u l-esperimenti
kulturali differenti u dan joħloq qasam 
kulturali komuni reali għall-popli tal-
Ewropa. Min-naħa l-oħra, il-
frammentazzjoni tfisser serje ta’ ostakli li 
jimpedixxu ċirkolazzjoni transnazzjonali
bla xkiel ta’ xogħlijiet kulturali u kreattivi, 
u jfixklu parteċipanti kulturali ġewwa u 
barra l-Unjoni Ewropea, li jista’ jwassal
għal żbilanċi ġeografiċi fil-qasam tal-
aċċess għal oġġetti kulturali.

Or. en

Emenda 223
Marco Scurria
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata
għall-konsumatur.

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata
għall-udjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "konsumatur" ma jirriflettix b’mod adegwat il-valur ta’ xogħlijiet kulturali u 
kreattivi. Dan il-valur għandu jinftiehem f’termini aktar wiesgħa milli f’termini ekonomiċi 
biss. It-terminu "udjenza" ikopri kemm il-valur intrinsiku kif ukoll il-valur ekonomiku tal-arti 
u l-kultura. It-terminu"udjenza" jintuża wkoll għal konsistenza fid-dokument.

Emenda 224
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
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il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata 
għall-konsumatur.

il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata 
għall-konsumatur. L-eżistenza ta’ 27 
sistema ta’ ġestjoni tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali hija piż partikolari 
għas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 
Ir-reġim frammentat attwali jeħtieġ li jiġi 
rriformat biex jiġi ffaċilitat aċċess għall-
kontenut, u biex tiżdied iċ-ċirkolazzjoni 
(globali) tiegħu, u b'tali mod li jippermetti
lill-artisti, il-kreaturi, il-konsumaturi, in-
negozji u l-udjenzi jibbenefikaw minn 
żviluppi diġitali, minn kanali ġodda ta’ 
distribuzzjoni u mudelli ġodda ta’ negozju 
u opportunitajiet oħra.

Or. en

Emenda 225
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata 
għall-konsumatur.

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u l-
mobilità subottimali ta’ xogħlijiet u 
operaturi kulturali u kreattivi ġewwa u 
barra l-Unjoni Ewropea, għal żbilanċi 
ġeografiċi u - sussegwentement - għal 
għażla limitata għall-konsumatur.
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Or. de

Emenda 226
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Sabiex jikkonfronta dawn l-isfidi, 
is-settur jeħtieġ li jtejjeb il-ħiliet tal-
iżvilupp tal-udjenza tiegħu, li jista’ 
jwassal għal benefiċċji kulturali, soċjali u 
ekonomiċi: kulturali, fis-sens li jgħin 
sabiex ix-xogħlijiet Ewropej jilħqu 
udjenzi akbar u jitrawwem l-involviment 
sinifikattiv; soċjali, billi jgħin sabiex 
jintlaħqu ż-żgħażagħ u l-persuni 
żvantaġġjati; u ekonomiċi, billi jgħin biex 
jinħolqu flussi ta’ dħul ġodda .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tal-bini tal-udjenza għandu jiġi interpretat f'termini ta’ aċċess u parteċipazzjoni fl-
arti u l-kultura (eż. l-inklużjoni ta’ gruppi żvantaġġjati, l-arti u l-litteriżmu tal-kultura), kif 
ukoll id-diversità tal-offerta (eż. is-sottotitolizzar ta’ reċti teatrali). L-edukazzjoni għandha 
rwol ewlieni fl-iżvilupp tal-udjenzi. Konsistenti mal-valutazzjoni tal-impatt tal-KE tal-
Programm Kulturali.

Emenda 227
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Is-setturi kulturali u kreattivi 
Ewropej, bħala mezzi għall-promozzjoni 
ta’ tkabbir ekonomiku, inklużjoni soċjali, 
għarfien politiku u ħolqien tal-impjiegi, 
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huma ta' importanza prinċipali għall-
preservazzjoni tal-interess dinji fil-wirt 
kulturali Ewropew u l-attrazzjonijiet 
tiegħu mil-lat tat-turiżmu. Għalhekk, l-
Istati Membri għandhom jappoġġjaw, u l-
Unjoni Ewropea għandha tinkoraġġixxi, 
studji u riċerka dwar il-wirt kulturali 
Ewropew, bħala għodda prinċipali għat-
trawwim tal-kompetittività tal-ekonomija 
Ewropea f'dinja globalizzata.

Or. en

Emenda 228
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 
aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet kbar għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 
Spejjeż aktar baxxi għad-distribuzzjoni, 
kanali ġodda ta’ distribuzzjoni u 
opportunitajiet ġodda għal prodotti 
speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess u 
jżidu ċ-ċirkolazzjoni fid-dinja. Sabiex
jieħdu dawn l-opportunitajiet u jadattaw 
għall-kuntest tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, is-setturi kulturali u 
kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw ħiliet ġodda
u jeħtieġu aċċess akbar għall-finanzi sabiex 
itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw metodi ġodda 
ta’ produzzjoni u distribuzzjoni u jadattaw
il-mudelli tan-negozju tagħhom.

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 
aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet wiesgħa għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 
Spejjeż aktar baxxi għad-distribuzzjoni, 
kanali ġodda ta’ distribuzzjoni u 
opportunitajiet ġodda għal prodotti 
speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess u 
jżidu ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet 
kulturali u artistiċi fid-dinja. Sabiex dawn 
l-opportunitajiet jintużaw b’mod sħiħ, is-
setturi kulturali u kreattivi jeħtieġu 
jiżviluppaw il-ħiliet ta’ ġestjoni u diġitali 
tagħhom u għalhekk jeħtieġu aċċess anke
akbar għall-finanzi, sabiex itejbu t-tagħmir, 
jiżviluppaw metodi ġodda ta’ produzzjoni 
u distribuzzjoni u jiżviluppaw il-mudelli 
tan-negozju ġusti u kreattivi tagħhom
stess.

Or. en
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Emenda 229
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 
aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet kbar għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 
Spejjeż aktar baxxi għad-distribuzzjoni, 
kanali ġodda ta’ distribuzzjoni u 
opportunitajiet ġodda għal prodotti 
speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess u 
jżidu ċ-ċirkolazzjoni fid-dinja. Sabiex 
jieħdu dawn l-opportunitajiet u jadattaw 
għall-kuntest tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, is-setturi kulturali u 
kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw ħiliet ġodda 
u jeħtieġu aċċess akbar għall-finanzi sabiex 
itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw metodi ġodda 
ta’ produzzjoni u distribuzzjoni u jadattaw 
il-mudelli tan-negozju tagħhom.

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt kbir
fuq kif il-prodotti u s-servizzi kulturali u 
kreattivi jsiru, jiġu disseminati, aċċessati, 
ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-bidliet 
joffru opportunitajiet kbar għas-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej. Spejjeż aktar 
baxxi għad-distribuzzjoni, kanali ġodda ta’ 
distribuzzjoni u opportunitajiet ġodda għal 
prodotti speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-
aċċess u jżidu ċ-ċirkolazzjoni fid-dinja. 
Sabiex jieħdu dawn l-opportunitajiet u 
jadattaw għall-kuntest tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, is-setturi kulturali u 
kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw ħiliet ġodda, 
jiksbu aċċess għal informazzjoni aħjar u 
jeħtieġu aċċess akbar għall-finanzi sabiex 
itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw metodi ġodda 
ta’ produzzjoni u distribuzzjoni u jadattaw 
il-mudelli tan-negozju tagħhom.

Or. el

Emenda 230
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 
aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet kbar għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 
aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet kbar għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 
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Spejjeż aktar baxxi għad-distribuzzjoni, 
kanali ġodda ta’ distribuzzjoni u 
opportunitajiet ġodda għal prodotti 
speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess u 
jżidu ċ-ċirkolazzjoni fid-dinja. Sabiex 
jieħdu dawn l-opportunitajiet u jadattaw 
għall-kuntest tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, is-setturi kulturali u 
kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw ħiliet ġodda 
u jeħtieġu aċċess akbar għall-finanzi sabiex 
itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw metodi ġodda 
ta’ produzzjoni u distribuzzjoni u jadattaw 
il-mudelli tan-negozju tagħhom.

Spejjeż aktar baxxi għad-distribuzzjoni, 
kanali ġodda ta’ distribuzzjoni, udjenzi 
akbar u globali u opportunitajiet ġodda 
għal prodotti speċjalizzati jistgħu 
jiffaċilitaw l-aċċess u jżidu ċ-ċirkolazzjoni 
fid-dinja. Sabiex jieħdu dawn l-
opportunitajiet u jadattaw għall-kuntest tal-
bidla diġitali u l-globalizzazzjoni, is-setturi 
kulturali u kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw 
ħiliet ġodda u jeħtieġu aċċess akbar għall-
finanzi sabiex itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw 
metodi ġodda ta’ produzzjoni u 
distribuzzjoni u jadattaw il-mudelli tan-
negozju tagħhom.

Or. en

Emenda 231
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-prattiki attwali ta' distribuzzjoni 
huma fil-bażi tas-sistema ta' finanzjament 
taċ-ċinema. Madankollu, qed tinħass 
dejjem aktar il-ħtieġa li jiġi promoss il-
ħolqien ta' offerti legali onlajn attraenti u 
li titħeġġeġ l-innovazzjoni. Għaldaqstant, 
il-promozzjoni tal-flessibbiltà ta' 
modalitajiet ġodda ta' distribuzzjoni biex 
ikunu jistgħu jinħolqu mudelli ġodda tan-
negozju hija essenzjali.

(12) Il-prattiki attwali ta' distribuzzjoni 
huma fil-bażi tas-sistema ta' finanzjament 
taċ-ċinema. Madankollu, qed tinħass 
dejjem aktar il-ħtieġa li li tkun possibbli 
flessibbiltà ta’ modalitajiet ta’ 
distribuzzjoni, pereżempju bit-tneħħija ta’ 
perjodi ta’ esklużjoni, sabiex tkun tista' 
ssir evalwazzjoni aħjar, partikolarment 
għall-films arthouse.

Or. de

Emenda 232
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-prattiki attwali ta' distribuzzjoni 
huma fil-bażi tas-sistema ta' finanzjament
taċ-ċinema. Madankollu, qed tinħass 
dejjem aktar il-ħtieġa li jiġi promoss il-
ħolqien ta' offerti legali onlajn attraenti u li 
titħeġġeġ l-innovazzjoni. Għaldaqstant, il-
promozzjoni tal-flessibbiltà ta' modalitajiet 
ġodda ta' distribuzzjoni biex ikunu jistgħu 
jinħolqu mudelli ġodda tan-negozju hija 
essenzjali.

(12) Il-prattiki attwali ta' distribuzzjoni 
huma fil-bażi tas-sistema ta' dħul taċ-
ċinema. Madankollu, qed tinħass dejjem 
aktar il-ħtieġa li jiġi promoss il-ħolqien ta' 
offerti legali onlajn attraenti, aċċessibbli u
għall-but ta' kulħadd u li titħeġġeġ l-
innovazzjoni. Għaldaqstant, ir-riforma u l-
armonizzazzjoni ta’ drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali fl-Ewropa, il-promozzjoni tal-
flessibbiltà ta' modalitajiet ġodda ta' 
distribuzzjoni u r-riforma tar-rilaxx tal-
mudell tal-windows huma essenzjali biex 
ikunu jistgħu jinħolqu mudelli ġodda tan-
negozju u intraprenditorija.

Or. en

Emenda 233
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-iżvilupp tal-udjenza jeħtieġ 
impenn speċifiku min-naħa tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni biex jissaħħaħ l-
aċċess ta’ gruppi soċjali individwali, u
ukoll il-parteċipazzjoni u l-inklużjoni 
tagħhom.

Or. de

Emenda 234
Cătălin Sorin Ivan

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Bosta setturi kulturali, bħall-arti 
viżiva, huma bbażati fuq it-teknoloġija, li 
tagħmilha diffiċli li ssir distinzjoni bejn l-
aspetti tekniċi u artistiċi; għalhekk huwa 
essenzjali li l-programm ikun flessibbli 
fir-rigward ta’ dawn is-setturi. 

Or. ro

Emenda 235
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Huwa essenzjali li jitħeġġu, fost l-
oħrajn, il-kultura fil-kurrikuli tal-iskejjel 
u fi programmi ad hoc, it-titjib tal-
edukazzjoni artistika, kulturali u kreattiva 
u l-litteriżmu tal-films, tal-midja u dik 
diġitali.

Or. en

Emenda 236
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-mikroimpriżi, l-impriżi 
żgħar u medji (SME), hija d-diffikultà li 
jiffaċċjaw biex jaċċessaw il-fondi li 
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biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

jeħtieġu biex jiffinanzjaw l-attivitajiet 
tagħhom, jikbru, iżommu l-kompetittività 
tagħhom jew jinternazzjonalizzaw l-azzjoni 
tagħhom. Filwaqt li din hija sfida komuni 
għall-SMEs b’mod ġenerali, is-sitwazzjoni 
hija ferm aktar diffiċli fis-setturi kulturali u 
kreattivi minħabba n-natura intanġibbli ta’ 
ħafna mill-assi tagħhom, il-profil tal-
prototip tal-attivitajiet tagħhom, u l-ħtieġa 
intrinsika tagħhom li jieħdu riskji u 
jesperimentaw sabiex biex jiġġeddu. Dan 
it-teħid tar-riskji mill-operaturi jeħtieġ li 
jinftiehem u jiġi appoġġjat ukoll mill-
istituzzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Emenda 237
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi – b’mod 
partikolari l-fondi tal-Unjoni, minħabba fi 
proċeduri tal-applikazzjoni kumplessi 
żżejjed – li jeħtieġu biex jiffinanzjaw l-
attivitajiet tagħhom, jikbru, iżommu l-
kompetittività tagħhom jew 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt li 
din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ għarfien u 
ta’ prontezza tal-investitur min-naħa tal-
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istituzzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Emenda 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-organizzazzjonijiet 
mingħajr skop ta’ qligħ, l-impriżi żgħar u 
medji (SME) u mikrointrapriżi, hija d-
diffikultà tagħhom biex jaċċessaw il-fondi 
li jeħtieġu biex jiffinanzjaw l-attivitajiet 
tagħhom, jikbru, iżommu l-kompetittività 
tagħhom jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. 
Filwaqt li din hija sfida komuni għal dawn 
l-operaturi b’mod ġenerali, is-sitwazzjoni 
hija ferm aktar diffiċli fis-setturi kulturali u 
kreattivi minħabba n-natura intanġibbli ta’ 
ħafna mill-assi tagħhom, il-profil tal-
prototip tal-attivitajiet tagħhom, in-nuqqas 
ta’ prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

Or. fr

Emenda 239
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
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żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom u l-ħtieġa intrinsika 
tagħhom li jieħdu riskji u jesperimentaw 
sabiex jiġġeddu, in-nuqqas ta’ prontezza 
tal-operaturi biex jinvestu fis-setturi kif 
ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid tar-riskji u l-innovazzjoni huma kruċjali għall-kreattività u l-innovazzjoni. Għandhom 
jiġu appoġġjati sabiex jinkisbu l-miri ewlenin tal-istrateġija UE2020 dwar l-edukazzjoni, ir-
riċerka, l-impjieg u l-objettivi tagħha dwar it-tkabbir intelliġenti relatat mal-iżvilupp ta' 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-innovazzjoni; u sabiex jitwasslu l-inizjattivi ewlenin tal-
istrateġija UE2020  "Unjoni tal-Innovazzjoni", "Aġenda Diġitali għall-Ewropa", "Aġenda 
għal Impjiegi Ġodda" u "Ħiliet ġodda għal Impjiegi ġodda".

Emenda 240
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu u jżidu l-kompetittività 
tagħhom jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. 
Filwaqt li din hija sfida komuni għall-
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ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

SMEs b’mod ġenerali, is-sitwazzjoni hija 
ferm aktar diffiċli fis-setturi kulturali u 
kreattivi minħabba n-natura intanġibbli ta’ 
ħafna mill-assi tagħhom, il-profil tal-
prototip tal-attivitajiet tagħhom, in-nuqqas 
ta’ prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

Or. el

Emenda 241
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Bħala proġett pilota, l-Alleanza tal-
Industriji Kreattivi Ewropej hija inizjattiva 
politika transettorjali li se ssostni 
primarjament l-industriji kreattivi fil-livell 
ta' politika. L-għan tagħha huwa li tiġbor 
fondi addizzjonali għall-industriji kreattivi 
u tistimola d-domanda għas-servizzi tal-
industriji kreattivi minn industriji u setturi 
oħra. Se jiġu ttestjati għodod ġodda biex 
isostnu aħjar l-innovazzjoni fl-industriji 
kreattivi u se jissaħħu biex jikkontribwixxu 
għal pjattaforma ta' tagħlim politiku li 
tikkonsisti minn partijiet reġjonali, 
nazzjonali u Ewropej.

(14) Bħala proġett pilota, l-Alleanza tal-
Industriji Kreattivi Ewropej hija inizjattiva 
politika transettorjali li se ssostni 
primarjament l-industriji kreattivi fil-livell 
ta' politika. L-għan tagħha huwa li tiġbor 
fondi addizzjonali privati għall-industriji 
kreattivi u tistimola d-domanda għas-
servizzi tal-industriji kreattivi minn 
industriji u setturi oħra. Se jiġu ttestjati 
għodod ġodda biex isostnu aħjar l-
innovazzjoni fl-industriji kreattivi u se 
jissaħħu biex jikkontribwixxu għal 
pjattaforma ta' tagħlim politiku li 
tikkonsisti minn partijiet reġjonali, 
nazzjonali u Ewropej.

Or. en

Emenda 242
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn li jinġabru flimkien il-
programmi individwali attwali tal-Unjoni 
għas-setturi kulturali u kreattivi fi 
programm ta’ qafas komprensiv uniku 
sabiex ikun hemm appoġġ aktar effettiv 
tal-operaturi kulturali u kreattivi sabiex 
dawn jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet li 
l-bidla diġitali u l-globalizzazzjoni joffru u 
tingħatalhom għajnuna sabiex jindirizzaw 
il-kwistjonijiet li fil-preżent iwasslu għal 
frammentazzjoni tas-suq. Sabiex ikun 
effettiv, il-Programm għandu jikkunsidra 
n-natura speċifika tas-sottosetturi, il-gruppi 
differenti ta’ mira tagħhom u l-bżonnijiet 
partikolari tagħhom permezz ta’ approċċi 
mfassla apposta fit-taqsimiet indipendenti.

(15) Hemm bżonn li jinġabru u jingħaqdu 
flimkien il-programmi individwali attwali 
tal-Unjoni għas-setturi kulturali u kreattivi 
fi programm ta’ qafas komprensiv uniku 
sabiex ikun hemm appoġġ aktar effettiv u 
effiċjenti tal-operaturi kulturali u kreattivi 
sabiex dawn jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet li l-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni joffru u tingħatalhom 
għajnuna sabiex jindirizzaw il-kwistjonijiet 
li fil-preżent iwasslu għal frammentazzjoni 
tas-suq. Sabiex ikun effettiv, il-Programm 
għandu jikkunsidra n-natura speċifika tas-
sottosetturi, il-gruppi differenti ta’ mira 
tagħhom u l-bżonnijiet partikolari tagħhom 
permezz ta’ approċċi mfassla apposta fit-
taqsimiet indipendenti filwaqt illi jiżgura li 
jitrawwmu wkoll il-valur miżjud u l-
effiċjenza.

Or. en

Emenda 243
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu 
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza 
għal żona kulturali komuni, u
jikkontribwixxu biex itejbu l-valur tal-wirt 
kulturali. Il-finanzjament għandu jiġi 
pprovdut għal dawn iż-żewġ azzjonijiet 
tal-Unjoni.

(16) Għandu wkoll jingħata finanzjament 
għall-azzjonijiet tal-Kapitali Ewropea tal-
Kultura u ċ-Ċertifikat tal-Patrimonju 
Ewropew, minħabba li dawn jippromwovu 
inizjattivi ta' integrazzjoni kulturali,
jikkontribwixxu biex itejbu l-valur tal-wirt 
kulturali u jikkontribwixxu fil-ħolqien ta’ 
sfera pubblika Ewropea.

Or. de
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Emenda 244
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu 
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza għal 
żona kulturali komuni, u jikkontribwixxu 
biex itejbu l-valur tal-wirt kulturali. Il-
finanzjament għandu jiġi pprovdut għal 
dawn iż-żewġ azzjonijiet tal-Unjoni.

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, kif 
ukoll azzjonijiet speċjali bħall-premijiet 
kulturali Ewropej, jgħinu jsaħħu s-
sensazzjoni ta’ appartenenza għal żona 
kulturali komuni, jistimulaw djalogu 
interkulturali u fehim reċiproku u
jikkontribwixxu biex itejbu l-valur tal-wirt 
kulturali. Il-finanzjament għandu jiġi 
pprovdut għal dawn iż-żewġ azzjonijiet tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 245
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza għal 
żona kulturali komuni, u jikkontribwixxu 
biex itejbu l-valur tal-wirt kulturali. Il-
finanzjament għandu jiġi pprovdut għal 
dawn iż-żewġ azzjonijiet tal-Unjoni.

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jistgħu
jgħinu biex isaħħu s-sensazzjoni ta’ 
appartenenza għal żona kulturali komuni, u 
jikkontribwixxu biex itejbu l-valur inerenti
tal-wirt kulturali. Il-finanzjament għandu 
jiġi pprovdut għal dawn iż-żewġ azzjonijiet 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 246
Georgios Papanikolaou
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu 
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza għal 
żona kulturali komuni, u jikkontribwixxu 
biex itejbu l-valur tal-wirt kulturali. Il-
finanzjament għandu jiġi pprovdut għal 
dawn iż-żewġ azzjonijiet tal-Unjoni.

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu 
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza għal 
żona kulturali komuni, u jikkontribwixxu 
biex itejbu l-valur tal-wirt kulturali. Il-
finanzjament għandu jiġi pprovdut u 
għandhom jittieħdu miżuri ta’ 
promozzjoni xierqa għal dawn iż-żewġ 
azzjonijiet tal-Unjoni.

Or. el

Emenda 247
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu 
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza għal 
żona kulturali komuni, u jikkontribwixxu 
biex itejbu l-valur tal-wirt kulturali. Il-
finanzjament għandu jiġi pprovdut għal 
dawn iż-żewġ azzjonijiet tal-Unjoni.

(16) Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u ċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jgħinu 
jsaħħu s-sensazzjoni ta’ appartenenza għal 
żona kulturali komuni, u jikkontribwixxu 
biex itejbu l-valur tal-wirt kulturali. Il-
finanzjament għandu jiġi pprovdut għal 
dawn iż-żewġ azzjonijiet tal-Unjoni, 
b’attenzjoni xierqa għar-realtajiet tal-kriżi 
finanzjarja attwali.

Or. pl

Emenda 248
Emilio Menéndez del Valle

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Hu meħtieġ li l-Programm iqis li l-
kultura għandha valur essenzjali, li jkun 
indipendenti mill-aspett ekonomiku tal-
beni u s-servizzi kulturali. L-iżvilupp 
tiegħu għandu jqis din in-natura doppja 
tal-kultura biex ma jiffukax 
esklussivament fuq il-kompetittività 
ekonomika tagħha.

Or. es

Emenda 249
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-persuni fiżiċi minn pajjiżi jew 
territorji extra-Ewropej u l-entitajiet u l-
istituzzjonijiet pubbliċi u/jew privati 
kompetenti ta' pajjiż jew territorju extra-
Ewropew jistgħu jieħdu sehem fil-
programmi tal-Unjoni b’konformità mad-
dispożizzjonijiet previsti fid-Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej mal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni attwali ta' assoċjazzjoni għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej tipprevedi li 
dawn jieħdu sehem fil-programmi kulturali Ewropej. Id-deċiżjoni l-ġdida tipprevedi wkoll l-
eliġibilità tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej għall-programmi kollha tal-Unjoni Ewropea. 
Għalhekk din l-eliġibilità għandha tiġi ppreċiżata f’dan ir-Regolament.

Emenda 250
Jean-Marie Cavada
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm se
jkun miftuħ għall-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi 
kandidati u l-kandidati potenzjali li 
jibbenefikaw minn strateġija ta’ 
preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm qafas
se tkun miftuħa għall-Istati Membri, għall-
pajjiżi aderenti, il-pajjiżi kandidati u l-
kandidati potenzjali li jibbenefikaw minn 
strateġija ta’ preadeżjoni, skont il-prinċipji 
ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet 
ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dawn il-
pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti 
fil-Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

Or. fr

Emenda 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm se
jkun miftuħ għall-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi 
kandidati u l-kandidati potenzjali li 
jibbenefikaw minn strateġija ta’ 
preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm se
tkun miftuħa wkoll għall-pajjiżi aderenti, il-
pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali li 
jibbenefikaw minn strateġija ta’ 
preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
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Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

Or. fr

Emenda 252
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm se
jkun miftuħ għall-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi 
kandidati u l-kandidati potenzjali li 
jibbenefikaw minn strateġija ta’ 
preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm se
tkun miftuħa għall-Istati Membri, il-pajjiżi
aderenti, il-pajjiżi kandidati u l-kandidati 
potenzjali li jibbenefikaw minn strateġija 
ta’ preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u 
t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

Or. en
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Emenda 253
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm se
jkun miftuħ għall-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi 
kandidati u l-kandidati potenzjali li 
jibbenefikaw minn strateġija ta’ 
preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm fl-
ambitu tal-integrazzjoni Ewropea se tkun 
miftuħa għall-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi 
kandidati u l-kandidati potenzjali li 
jibbenefikaw minn strateġija ta’ 
preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

Or. en

Emenda 254
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jeħtieġ li titrawwem kooperazzjoni 
bejn il-Programm u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam tal-kultura u l-
awdjoviżiv bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-

(19) Jeħtieġ li titrawwem kooperazzjoni 
bejn il-Programm u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam tal-kultura u l-
awdjoviżiv bħal pereżempju l-UNESCO, 
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Ewropa u b’mod partikolari l-Eurimages, 
l-OECD u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Proprjetà Intellettwali (WIPO).

il-Kunsill tal-Ewropa u l-Eurimages, l-
OECD u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Proprjetà Intellettwali (WIPO).

Or. de

Emenda 255
Silvia Costa, Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jeħtieġ li titrawwem kooperazzjoni 
bejn il-Programm u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam tal-kultura u l-
awdjoviżiv bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-
Ewropa u b’mod partikolari l-Eurimages, l-
OECD u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Proprjetà Intellettwali (WIPO).

(19) Jeħtieġ li titrawwem kooperazzjoni 
bejn il-Programm u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fl-oqsma kulturali u 
awdjoviżivi bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-
Ewropa u b’mod partikolari l-Eurimages u 
Rotot Kulturali Ewropej, l-OECD u l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali (WIPO).

Or. en

Emenda 256
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jeħtieġ li titrawwem kooperazzjoni 
bejn il-Programm u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam tal-kultura u l-
awdjoviżiv bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-
Ewropa u b’mod partikolari l-Eurimages, l-
OECD u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Proprjetà Intellettwali (WIPO).

(19) Jeħtieġ li titrawwem kooperazzjoni 
bejn il-Programm u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fl-oqsma kulturali u 
awdjoviżivi bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-
Ewropa u b’mod partikolari l-Eurimages, l-
OECD u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Proprjetà Intellettwali (WIPO) u l-Istituti 
Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea għall-
Kultura (EUNIC).
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Emenda 257
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-Artikolu 
167(4) tat-Trattat u attivitajiet oħra tal-
Unjoni, b'mod partikolari fil-qasam tal-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-
politika industrijali u ta' koeżjoni, it-
turiżmu u r-relazzjonijiet esterni.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-
Artikolu 167(4) tat-Trattat u attivitajiet 
oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-industrija, il-politika ta' 
koeżjoni u ta’ inklużjoni soċjali, it-turiżmu 
u r-relazzjonijiet esterni.

Or. en

Emenda 258
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-Artikolu 
167(4) tat-Trattat u attivitajiet oħra tal-
Unjoni, b'mod partikolari fil-qasam tal-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-
politika industrijali u ta' koeżjoni, it-
turiżmu u r-relazzjonijiet esterni.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-Programm Qafas, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-Artikolu 
167(4) tat-Trattat u attivitajiet oħra tal-
Unjoni, b'mod partikolari fil-qasam tal-
edukazzjoni, it-taħriġ, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika industrijali u ta' 
koeżjoni, il-politiki soċjali u tas-saħħa, it-
turiżmu u r-relazzjonijiet esterni.
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Emenda 259
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-Artikolu 
167(4) tat-Trattat u attivitajiet oħra tal-
Unjoni, b'mod partikolari fil-qasam tal-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-
politika industrijali u ta' koeżjoni, it-
turiżmu u r-relazzjonijiet esterni.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-Artikolu 167
tat-Trattat u attivitajiet oħra tal-Unjoni, 
b'mod partikolari fil-qasam tal-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-
politika industrijali u ta' koeżjoni, it-
turiżmu u r-relazzjonijiet esterni.

Or. en

Emenda 260
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-
Artikolu 167(4) tat-Trattat u attivitajiet 
oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika industrijali u ta' 
koeżjoni, it-turiżmu u r-relazzjonijiet 
esterni.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-Artikolu 167 u 
b’mod partikolari l-paragrafu 4 tiegħu,
tat-Trattat u attivitajiet oħra tal-Unjoni, 
b'mod partikolari fil-qasam tal-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-
politika industrijali u ta' koeżjoni, it-
turiżmu u r-relazzjonijiet esterni.
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Emenda 261
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, in-natura speċifika tas-setturi 
kulturali u kreattivi għandha tiġi 
kkunsidrata, u għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiżgura li l-
proċeduri amministrattivi u finanzjarji 
jiġu simplifikati.

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, in-natura speċifika tas-setturi 
kulturali u kreattivi għandha tiġi 
kkunsidrata; għaldaqstant, l-hekk imsejjaħ 
mudell ta’ tliet setturi għandu jikseb 
attenzjoni speċjali - ir-rikonoxximent tal-
qasam ekonomiku ta’ qligħ, tal-qasam 
iffinanzjat pubblikament u tal-qasam 
indipendenti mingħajr skop ta’ qligħ.

Or. de

Emenda 262
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, in-natura speċifika tas-setturi 
kulturali u kreattivi għandha tiġi 
kkunsidrata, u għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiżgura li l-
proċeduri amministrattivi u finanzjarji 
jiġu simplifikati.

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, għandu jitqies il-valur 
intrinsiku tal-kultura u n-natura speċifika 
tas-setturi kulturali u kreattivi, speċjalment 
fir-rigward tar-rwol li għandhom 
organizzazzjonijiet mhux għall-profitt u l-
proġetti tagħhom.

Or. en
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Emenda 263
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, in-natura speċifika tas-setturi 
kulturali u kreattivi għandha tiġi 
kkunsidrata, u għandha tingħata attenzjoni 
partikolari biex tiżgura li l-proċeduri 
amministrattivi u finanzjarji jiġu 
simplifikati.

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, in-natura speċifika tas-setturi 
kulturali u kreattivi għandha tiġi 
kkunsidrata, fost l-oħrajn billi jiġu 
kkonsultati dawk is-setturi permezz tal-
kanali xierqa, u għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiżgura li l-
proċeduri amministrattivi u finanzjarji jiġu 
simplifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu kkonsultati organizzazzjonijiet rilevanti mis-settur kulturali u kreattiv fit-
tħejjija tal-implimentazzjoni tal-Programm sabiex: jiġu ggarantiti regoli u proċeduri 
adegwati u sempliċi li jirriflettu l-ħtiġijiet tal-benefiċjarji u l-utenti potenzjali kif ukoll dawk 
tal-istituzzjonijiet regolatorji, u jiżguraw li l-Programm joffri opportunitajiet ugwali għal 
firxa diversa ta’ atturi fl-"ekosistema" kulturali u artistika tal-Ewropa.

Emenda 264
Milan Zver

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, in-natura speċifika tas-setturi 
kulturali u kreattivi għandha tiġi 
kkunsidrata, u għandha tingħata attenzjoni 
partikolari biex tiżgura li l-proċeduri 
amministrattivi u finanzjarji jiġu 
simplifikati.

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, in-natura speċifika tas-setturi 
kulturali u kreattivi għandha tiġi 
kkunsidrata, u għandha tingħata attenzjoni 
partikolari biex tiżgura li l-proċeduri 
amministrattivi u finanzjarji jiġu 
simplifikati. Tali simplifikazzjoni, permezz 
tal-użu ta’ rati fissi għandha tfittex li 
timminimizza żbilanċi eċċessivi 
applikabbli għal pajjiżi differenti li qed 
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jipparteċipaw fil-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi jitqies is-suq uniku tal-UE, ikun importanti li jiġi żgurat li l-istabbilizzazzjoni ta’ 
rati fissi titwettaq b’tali mod li timminimizza kwalunkwe żbilanċ eċċessiv applikabbli għal 
pajjiżi differenti li qed jipparteċipaw fil-programm. Barra minn hekk, il-premessa 23 tal-
proposta tal-Kummissjoni ma tmurx kontra l-pożizzjoni tal-Parlament li għandhom jintużaw 
atti delegati fl-implimentazzjoni ta’ dan il-programm, ladarba din bl-ebda mod ma tirreferi 
għat-tip ta’ proċedura ta’ implimentazzjoni użata. Għalhekk, għandha tiġi introdotta mill-
ġdid u rinfurzata mit-test miżjud bit-tipa grassa.

Emenda 265
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, in-natura speċifika tas-setturi 
kulturali u kreattivi għandha tiġi 
kkunsidrata, u għandha tingħata attenzjoni 
partikolari biex tiżgura li l-proċeduri 
amministrattivi u finanzjarji jiġu 
simplifikati.

(23) Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
Programm, għandu jitqies il-valur 
intrinsiku tal-kultura u tan-natura
speċifika tas-setturi kulturali u kreattivi,
b’mod partikolari l-importanza tal-
organizzazzjonijiet u l-proġetti mingħajr 
skop ta’ qligħ fil-kuntest tat-taqsima tal-
kultura, u għandha tingħata attenzjoni 
partikolari biex tiżgura li l-proċeduri 
amministrattivi u finanzjarji jiġu 
simplifikati.

Or. fr

Emenda 266
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Huwa kruċjali li jiġu enfasizzati
b’mod aktar effettiv id-daqs, l-importanza 
u l-kontribuzzjoni tas-settur kulturali fl-
Ewropa u l-ekonomija Ewropea (iktar 
minn 3% tal-PDG tal-UE) sabiex ikun 
iffaċilitat il-finanzjament u speċjalment il-
provviżjoni ta’ kreditu lil dan is-settur.

Or. el

Emenda 267
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) B’konformità mal-prinċipji għall-
valutazzjoni marbuta mal-prestazzjoni, il-
proċeduri għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm għandhom 
jinkludu rapporti annwali dettaljati u 
jirreferu għall-miri u l-indikaturi speċifiċi, 
miżurabbli, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u 
marbuta biż-żmien stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

(27) B’konformità mal-prinċipji għall-
valutazzjoni marbuta mal-prestazzjoni, il-
proċeduri għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm għandhom 
jinkludu rapporti annwali dettaljati u 
jirreferu għall-miri u l-indikaturi xierqa
speċifiċi, miżurabbli, li jistgħu jintlaħqu, 
rilevanti u marbuta biż-żmien stabbiliti 
f'dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 268
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Fid-dawl tal-karattru transnazzjonali u 
internazzjonali tal-azzjonijiet proposti, l-
objettivi ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux 

(30) Fid-dawl tal-karattru transnazzjonali u 
internazzjonali tal-azzjonijiet proposti, l-
objettivi ta’ dan ir-Regolament jiġifieri l-
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jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri waħedhom. Għal raġunijiet ta’ 
skala u l-effetti mistennija ta’ dawk l-
azzjonijiet, ir-riżultati transnazzjonali 
jistgħu jinkisbu aħjar permezz ta’ azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni. L-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jappoġġa l-kisba tal-objettivi għas-
salvagwardja u l-promozzjoni tad-
diversità kulturali u lingwistika Ewropea 
u t-tisħiħ tal-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi fil-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

preferenza tas-salvagwardja, il-
promozzjoni u l-iżvilupp tad-diversità 
kulturali u lingwistika Ewropea, kif ukoll 
tal-partimonju ċinematografiku u 
awdjoviżiv Ewropew, it-tħeġġiġ tad-
djalogu kulturali u l-valutazzjoni ta’ 
spazju kulturali maqsum mill-Ewropej 
sabiex jissaħħaħ is-sens ta’ appartenenza 
fiċ-ċittadinanza Ewropea u tissaħħaħ il-
kapaċità tas-setturi kulturali u kreattivi
Ewropej sabiex jissaħħaħ l-iżvilupp 
tagħhom u tiġi appoġġjata l-kompetitività 
tal-industrija awdjoviżiva Ewropea matul 
il-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2014 u l-31 
ta’ Diċembru, ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom. 
Għal raġunijiet ta’ skala u l-effetti 
mistennija ta’ dawk l-azzjonijiet, ir-riżultati 
transnazzjonali jistgħu jinkisbu aħjar 
permezz ta’ azzjoni fil-livell tal-Unjoni. L-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu 
msemmi, dan ir-Regolament ma jeċċedix
dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawn 
l-objettivi.

Or. fr

Emenda 269
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Fid-dawl tal-karattru transnazzjonali u 
internazzjonali tal-azzjonijiet proposti, l-
objettivi ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux 
jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri waħedhom. Għal raġunijiet ta’ 
skala u l-effetti mistennija ta’ dawk l-
azzjonijiet, ir-riżultati transnazzjonali 

(30) Fid-dawl tal-karattru transnazzjonali u 
internazzjonali tal-azzjonijiet proposti, l-
objettivi ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux 
jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri waħedhom. Għal raġunijiet ta’ 
skala u l-effetti mistennija ta’ dawk l-
azzjonijiet, ir-riżultati transnazzjonali 
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jistgħu jinkisbu aħjar permezz ta’ azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni. L-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jappoġġa l-kisba tal-objettivi għas-
salvagwardja u l-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika Ewropea u t-tisħiħ 
tal-kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 
sal-31 ta’ Diċembru 2020

jistgħu jinkisbu aħjar permezz ta’ azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni. L-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jappoġġja l-kisba tal-objettivi għas-
salvagwardja u l-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika Ewropea u t-tisħiħ 
tal-kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 
sal-31 ta’ Diċembru 2020, inkluż 
internazzjonalment,

Or. en

Emenda 270
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Fid-dawl tal-karattru transnazzjonali u 
internazzjonali tal-azzjonijiet proposti, l-
objettivi ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux 
jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri waħedhom. Għal raġunijiet ta’ 
skala u l-effetti mistennija ta’ dawk l-
azzjonijiet, ir-riżultati transnazzjonali 
jistgħu jinkisbu aħjar permezz ta’ azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni. L-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jappoġġa l-kisba tal-objettivi għas-
salvagwardja u l-promozzjoni tad-diversità
kulturali u lingwistika Ewropea u t-tisħiħ 
tal-kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 
sal-31 ta’ Diċembru 2020

(30) Fid-dawl tal-karattru transnazzjonali u 
internazzjonali tal-azzjonijiet proposti, l-
objettivi ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux 
jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri waħedhom. Għal raġunijiet ta’ 
skala u l-effetti mistennija ta’ dawk l-
azzjonijiet, ir-riżultati transnazzjonali 
jistgħu jinkisbu aħjar permezz ta’ azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni. L-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jappoġġja l-kisba tal-objettivi, 
jiġfieri għas-salvagwardja u l-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika 
Ewropea u l-elementi kulturali u l-wirt 
kulturali komuni tagħha, għat-titjib tal-
viżibbiltà esterna tal-Unjoni, u t-tisħiħ tal-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
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kreattivi fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 
sal-31 ta’ Diċembru 2020,

Or. en

Emenda 271
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Kreattiva għall-appoġġ 
tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej
(minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "il-
Programm") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Programm 
Qafas bl-isem Creative Europe għall-
appoġġ tas-setturi kulturali u kreattivi 
Ewropej (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ
"il-Programm Qafas"), b’mod partikolari 
s-settur awdjoviżiv għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 
2020.

Or. fr

Emenda 272
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Kreattiva għall-appoġġ 
tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej
(minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "il-
Programm") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm Ewropa Kreattiva u Kulturali
għall-appoġġ tas-setturi kulturali u kreattivi 
Ewropej (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ
"il-Programm") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. de
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Emenda 273
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “setturi kulturali u kreattivi” tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali jew fuq 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu 
b’mod partikolari l-arkitettura, l-arkivji u 
l-libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-logħob vidjo u l-multimedja), il-wirt 
kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika, 
l-arti tal-ispettaklu, il-pubblikazzjoni, ir-
radju u l-arti viżiva;

1. “setturi kulturali u kreattivi” tfisser is-
setturi kollha, inkluż dak awdjoviżiv, li l-
attivitajiet tagħhom huma bbażati fuq 
valuri kulturali jew fuq espressjonijiet 
artistiċi, kreattivi u awdjoviżivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati.

Or. fr

Emenda 274
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
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humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-
tip ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu 
b’mod partikolari l-arkitettura, l-arkivji u 
l-libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 
kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika, 
l-arti tal-ispettaklu, il-pubblikazzjoni, ir-
radju u l-arti viżiva.

humiex assenjati għall-qasam ekonomiku 
bi skop ta’ qligħ, il-qasam iffinanzjat mill-
pubbliku jew il-qasam indipendenti 
mingħajr skop ta’ qligħ, u irrispettivament
mit-tip ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi.

Is-setturi kulturali u kreattivi jinkludu 
b’mod partikolari:
– l-arkitettura, l-arkivji, u l-libreriji u l-
mużewijiet, is-snajja artistiċi, il-wirt 
kulturali, il-moda, id-disinn, il-festivals, 
il-mużika, l-arti tal-ispettaklu, il-
pubblikazzjoni, ir-radju u l-arti viżiva;
– is-settur awdjoviżiv (inklużi l-films, it-
televiżjoni, il-videogames u l-multimidja).

Or. de

Emenda 275
Santiago Fisas Ayxela, Emilio Menéndez del Valle

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom.  Dawn l-
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attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 
kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika, 
l-arti tal-ispettaklu, il-pubblikazzjoni, ir-
radju u l-arti viżiva.

attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni.  Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistiċi, il-wirt 
kulturali, it-tpinġija, il-moda, il-festivals, 
il-mużika, l-arti tal-ispettaklu, il-
gastronomija, iċ-ċirku, il-pubblikazzjoni, 
l-arti viżiva u r-radju, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimidja;

Or. es

Emenda 276
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' (artistika), il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 
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kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika, 
l-arti tal-ispettaklu, il-pubblikazzjoni, ir-
radju u l-arti viżiva.

kulturali, id-disinn, ir-reklamar, il-moda,
il-festivals, il-mużika, l-arti tal-ispettaklu, 
il-pubblikazzjoni, ir-radju u l-arti viżiva.

Or. de

Emenda 277
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni,
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 
kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika, 
l-arti tal-ispettaklu, il-pubblikazzjoni, ir-
radju u l-arti viżiva;

1. 'setturi kulturali u kreattivi' tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji, il-
mużewijiet u l-libreriji, is-snajja' artistika, 
il-prodotti awdjoviżivi (inklużi
dokumentarji, il-films ta’ fizzjoni, il-films 
tat-tfal u l-films animati u t-televiżjoni, il-
videogames u l-multimedja), il-wirt 
kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika,
il-letteratura, l-arti tal-ispettaklu, il-
pubblikazzjoni, ir-radju u l-arti viżiva;

Or. en

Emenda 278
Hannu Takkula, Marietje Schaake
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 
kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika, 
l-arti tal-ispettaklu, il-pubblikazzjoni, ir-
radju u l-arti viżiva;

1. ‘setturi kulturali u kreattivi’ tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames, ir-radju u l-multimedja), il-
wirt kulturali, id-disinn, il-festivals, il-
mużika, l-arti tal-ispettaklu, il-
pubblikazzjoni u l-arti viżiva;

Or. en

Emenda 279
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “setturi kulturali u kreattivi” tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom.  Dawn l-

1. “setturi kulturali u kreattivi” tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom.  Dawn l-
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attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni.  Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 
kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika, 
l-arti tal-ispettaklu, il-pubblikazzjoni, ir-
radju u l-arti viżiva.

attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni.  Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja’ artistiċi, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimidja), il-logħob 
fuq bords, il-wirt kulturali, id-disinn, il-
festivals, il-mużika, l-arti tal-ispettaklu, il-
pubblikazzjoni, ir-radju u l-arti viżiva.

Or. it

Emenda 280
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 
kulturali, id-disinn, il-festivals, il-mużika, 

1. ‘setturi kulturali u kreattivi’ tfisser is-
setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma 
bbażati fuq valuri kulturali u/jew 
espressjonijiet artistiċi u kreattivi, 
irrispettivament jekk dawn l-attivitajiet 
humiex orjentati lejn is-suq jew le u mit-tip 
ta’ struttura li twettaqhom. Dawn l-
attivitajiet jinkludu l-ħolqien, il-
produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-
preservazzjoni ta’ prodotti u servizzi li 
jinkorporaw espressjonijiet kulturali, 
artistiċi jew kreattivi, kif ukoll il-
funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni, il-
ġestjoni jew ir-regolamentazzjoni. Is-
setturi kulturali u kreattivi jinkludu b’mod 
partikolari l-arkitettura, l-arkivji u l-
libreriji, is-snajja' artistika, il-prodotti 
awdjoviżivi (inklużi l-films, it-televiżjoni, 
il-videogames u l-multimedja), il-wirt 
kulturali tanġibbli u intanġibbli, id-disinn, 
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l-arti tal-ispettaklu, il-pubblikazzjoni, ir-
radju u l-arti viżiva;

il-festivals, il-mużika, l-arti tal-ispettaklu, 
il-pubblikazzjoni, ir-reklamar, ir-radju u l-
arti viżiva;

Or. en

Emenda 281
Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "kreatur" tfisser persuna jew 
intrapriża, li taħdem għall-qligħ jew le, li 
hi s-sors tal-kreazzjoni artistika;

Or. es

Emenda 282
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "operatur" tfisser professjonist, 
organizzazzjoni, negozju jew istituzzjoni
attiva fis-setturi kulturali u kreattivi;

2. "operatur kulturali u kreattiv" tfisser 
professjonist, organizzazzjoni, negozju, 
inkluż SME, jew istituzzjoni tas-setturi
kulturali u kreattivi, b’mod partikolari tas-
settur awdjoviżiv;

Or. fr

Emenda 283
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "operatur" tfisser professjonist, 
organizzazzjoni, negozju jew istituzzjoni 
attiva fis-setturi kulturali u kreattivi;

2. 'operatur' tfisser individwu,
professjonist, organizzazzjoni, negozju jew 
istituzzjoni attiva fis-setturi kulturali u 
kreattivi;

Or. en

Emenda 284
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "intermedjarji finanzjarji" tfisser 
istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu jew 
jippjanaw li jipprovdu faċilitajiet ta' self 
jew kompetenzi addizzjonali li 
jirrigwardaw is-setturi kulturali u 
kreattivi.

imħassar

Or. de

Emenda 285
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "intermedjarji finanzjarji" tfisser 
istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu jew 
jippjanaw li jipprovdu faċilitajiet ta' self 
jew kompetenzi addizzjonali li 
jirrigwardaw is-setturi kulturali u kreattivi.

3. "intermedjarji finanzjarji parteċipanti", 
magħżula mill-fond ta’ garanzija tas-
setturi kulturali u kreattivi, f’konformità 
mar-Regolament (UE) Nru XX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju], tfisser 
istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu jew 
jippjanaw li jipprovdu faċilitajiet ta' self 
jew kompetenzi addizzjonali li 
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jirrigwardaw is-setturi kulturali u kreattivi.

Or. fr

Emenda 286
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "intermedjarji finanzjarji" tfisser 
istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu jew 
jippjanaw li jipprovdu faċilitajiet ta' self 
jew kompetenzi addizzjonali li 
jirrigwardaw is-setturi kulturali u kreattivi.

3. "intermedjarji finanzjarji" tfisser 
istituzzjonijiet finanzjarji u aġenziji ta’ 
finanzjament li jipprovdu jew jippjanaw li 
jipprovdu faċilitajiet ta' self jew 
kompetenzi addizzjonali li jirrigwardaw is-
setturi kulturali u kreattivi.

Or. de

Emenda 287
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. 'SMEs' tfisser mikrointrapriżi, 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, kif 
ukoll persuni impjegati għal rashom, kif 
definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni Nru 2003/361/KE tas-6 ta’ 
Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju1, 
li huma attivi fis-setturi kulturali u 
kreattivi.
_________________
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en
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Emenda 288
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jappoġġa biss
dawk l-azzjonijiet u attivitajiet li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew
b'potenzjal u jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u 
l-inizjattivi ewlenin tagħha.

1. Il-Programm Qafas jibbaża fuq dawk l-
azzjonijiet u attivitajiet li jippreżentaw 
valur miżjud Ewropew, u jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tad-diversità kulturali, 
għall-ħarsien tal-patrimonju u tal-wirt 
kulturali Ewropew, kif ukoll għall-
valutazzjoni u għall-ivilupp tal-ispazju 
kulturali u kreattiv li jikkondividu l-
Ewropej.

Or. fr

Emenda 289
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jappoġġa biss 
dawk l-azzjonijiet u attivitajiet li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew 
b'potenzjal u jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u 
l-inizjattivi ewlenin tagħha.

1. Fid-dawl tal-valur edukattiv, artistiku, 
soċjali, intrinsiku u ekonomiku tal-
kultura, il-Programm għandu jappoġġja
biss dawk l-azzjonijiet u attivitajiet li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew 
b'potenzjal.

Or. en

Emenda 290
Emma McClarkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jappoġġa biss 
dawk l-azzjonijiet u attivitajiet li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew
b'potenzjal u jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-
inizjattivi ewlenin tagħha.

1. Il-Programm għandu jappoġġja biss 
dawk l-azzjonijiet u attivitajiet li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew u 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi
tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-inizjattivi 
ewlenin tagħha.

Or. en

Emenda 291
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Barra minn hekk, il-programm 
jappoġġja azzjonijiet u attivitajiet b’valur 
miżjud potenzjali Ewropew, li jagħtu 
kontribut għall-integrazzjoni Ewropea u 
jikkontribwixxu fil-ħolqien ta’ sfera 
pubblika Ewropea.

Or. de

Emenda 292
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-karattru transnazzjonali tal-
attivitajiet tiegħu u l-impatt tagħhom li se 
jikkumplimentaw il-programmi
nazzjonali, internazzjonali u oħrajn tal-

(a) l-karattru transnazzjonali tal-azzjonijiet
u l-attivitajiet kulturali u kreattivi 
appoġġjati mill-Programm Qafas u l-
impatt tagħhom fuq iċ-ċittadini Ewropej 
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Unjoni; ta' pajjiżi differenti, u l-għarfien tagħhom 
ta’ kulturi oħra għajr tagħhom stess. Dan 
għandu jikkumplimenta l-programmi u l-
politiki nazzjonali, internazzjonali u oħrajn 
tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 293
Emilio Menéndez del Valle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet 
tiegħu u l-impatt tagħhom li se 
jikkumplimentaw il-programmi nazzjonali,
internazzjonali u oħrajn tal-Unjoni;

a) il-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet 
tiegħu u l-impatt tagħhom li se 
jikkumplimentaw il-programmi reġjonali,
nazzjonali u internazzjonali, kif ukoll
oħrajn tal-Unjoni;

Or. es

Emenda 294
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet 
tiegħu u l-impatt tagħhom li se 
jikkumplimentaw il-programmi nazzjonali, 
internazzjonali u oħrajn tal-Unjoni;

(a) il-karattru transnazzjonali tal-azzjonijiet
u l-attivitajiet u l-impatt tagħhom b’mod 
partikolari fil-qasam tal-kultura u fis-
setturi kulturali u kreattivi, u l-effetti ta’ 
tixrid transettorrjjali, li se 
jikkumplimentaw il-programmi u l-politiki
nazzjonali, internazzjonali u oħrajn tal-
Unjoni;

Or. en
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Emenda 295
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet 
tiegħu u l-impatt tagħhom li se 
jikkumplimentaw il-programmi nazzjonali, 
internazzjonali u oħrajn tal-Unjoni;

a) il-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet
kulturali u kreattivi, b’mod partikolari 
dawk awdjoviżivi tiegħu, u l-impatt 
tagħhom li se jikkumplimentaw il-
programmi nazzjonali, internazzjonali u 
oħrajn tal-Unjoni;

Or. fr

Emenda 296
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) il-promozzjoni tad-djalogu 
interkulturali li għandu jippermetti l-
affermazzjoni tad-diversità kulturali 
Ewropea b’mod parallel mal-wasla ta’ 
spazju kulturali li jikkondividu l-Ewropej;

Or. fr

Emenda 297
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-trawwim tal-kreattività, id-diversità 
tal-espressjonijiet kulturali u l-katini tal-
valur innovattivi fis-setturi kulturali u 
kreattivi ġewwa u lil hinn mill-Unjoni;

Or. en

Emenda 298
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) it-tisħiħ tal-impatt tal-industriji 
kulturali u kreattivi fuq il-kapital soċjali u 
uman;

Or. en

Emenda 299
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) it-titjib fl-aċċessibbiltà u l-
parteċipazzjoni mtejba ta’ żgħażagħ u 
gruppi inqas privileġġjati;

Or. en

Emenda 300
Jean-Marie Cavada
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ekonomiji ta’ skala u l-massa kritika 
li l-appoġġ tal-Unjoni jrawwem, filwaqt li 
joħloq effett ta’ ingranaġġ fuq il-fondi 
addizzjonali;

imħassar

Or. fr

Emenda 301
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ekonomiji ta’ skala u l-massa kritika 
li l-appoġġ tal-Unjoni jrawwem, filwaqt li 
joħloq effett ta’ ingranaġġ fuq il-fondi 
addizzjonali;

(b) il-promozzjoni tad-djalogu 
interkulturali li mhux biss jivvaluta d-
diversità kulturali Ewropea iżda anke 
jifforma forum kulturali reali kondiviż 
minn ċittadini Ewropej;

Or. en

Emenda 302
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ekonomiji ta’ skala u l-massa kritika li 
l-appoġġ tal-Unjoni jrawwem, filwaqt li 
joħloq effett ta’ ingranaġġ fuq il-fondi 
addizzjonali;

(b) l-ekonomiji ta’ skala u l-massa kritika li 
l-appoġġ tal-Unjoni jrawwem, filwaqt li 
joħloq effett ta’ ingranaġġ fuq il-fondi 
addizzjonali; madankollu, 
b’kunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi fil-qasam indipendenti mingħajr 
skop ta’ qligħ;
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Or. de

Emenda 303
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-kooperazzjoni transnazzjonali li
tistimula rispons aktar komprensiv, 
rapidu u effettiv għall-isfidi globali u 
toħloq effetti sistemiċi fit-tul fuq is-setturi;

c) il-kooperazzjoni transnazzjonali bejn 
operaturi kulturali u kreattivi, inklużi l-
artisti, ta’ diversi Stati Membri, li
jappoġġjaw il-ħolqien ta' spazju kulturali 
u kreattiv kondiviż mill-Ewropej u li 
jippermetti l-istrutturar aħjar tas-setturi 
kkonċernati;

Or. fr

Emenda 304
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kooperazzjoni transnazzjonali li 
tistimula rispons aktar komprensiv, rapidu 
u effettiv għall-isfidi globali u toħloq 
effetti sistemiċi fit-tul fuq is-setturi;

(c) il-kooperazzjoni transnazzjonali bejn 
operaturi kulturali u kreattivi, li tistimula 
rispons aktar komprensiv, rapidu u effettiv 
għall-isfidi globali, jiġifieri toħloq żviluppi 
fit-tul għas-settur kollu f’termini ta’ 
mudelli ekonomiċi ġodda u ta' żvilupp 
ġdid;

Or. en

Emenda 305
Marco Scurria
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kooperazzjoni transnazzjonali li 
tistimula rispons aktar komprensiv, rapidu 
u effettiv għall-isfidi globali u toħloq 
effetti sistemiċi fit-tul fuq is-setturi;

(c) il-kooperazzjoni transnazzjonali li 
tistimula rispons aktar komprensiv, rapidu 
u effettiv għall-isfidi globali u l-
innovazzjoni u toħloq effetti sistemiċi fit-
tul fuq is-setturi;

Or. en

Emenda 306
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet indaqs fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej billi 
jkunu kkunsidrati l-pajjiżi b’kapaċità tal-
produzzjoni baxxa u/jew pajjiżi jew 
reġjuni b’żona ġeografika u lingwistika 
ristretta.

(d) l-iżgurar li pajjiżi jew reġjuni 
parteċipanti b’żona ġeografika u 
lingwistika ristretta, jew b’kapaċità aktar 
baxxa ta’ tixrid u/jew produzzjoni, igawdu 
l-possibbiltà li jiżguraw kundizzjonijiet 
indaqs fis-setturi kulturali u kreattivi 
Ewropej.

Or. en

Emenda 307
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet indaqs fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej billi 
jkunu kkunsidrati l-pajjiżi b’kapaċità tal-
produzzjoni baxxa u/jew pajjiżi jew reġjuni 

d) il-kunsiderazzjoni ta’ kundizzjonijiet 
indaqs fis-setturi Ewropej kulturali u 
kreattivi, filwaqt li b’mod partikolari 
titqies is-sitwazzjoni tal-Istati Membri 
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b’żona ġeografika u lingwistika ristretta. b’kapaċità tal-produzzjoni baxxa jew 
reġjuni Ewropej b’żona ġeografika u 
lingwistika ristretta.

Or. fr

Emenda 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet indaqs fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej billi 
jkunu kkunsidrati l-pajjiżi b’kapaċità tal-
produzzjoni baxxa u/jew pajjiżi jew reġjuni 
b’żona ġeografika u lingwistika ristretta.

d) l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet indaqs fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej billi 
jkunu kkunsidrati, b’mod partikolari, il-
pajjiżi b’kapaċità tal-produzzjoni baxxa u
pajjiżi jew reġjuni b’żona ġeografika u 
lingwistika ristretta.

Or. fr

Emenda 309
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet indaqs fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej billi 
jkunu kkunsidrati l-pajjiżi b’kapaċità tal-
produzzjoni baxxa u/jew pajjiżi jew reġjuni 
b’żona ġeografika u lingwistika ristretta.

(d) l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet indaqs fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej billi 
jkunu kkunsidrati l-pajjiżi b’kapaċità tal-
produzzjoni baxxa u/jew pajjiżi jew reġjuni 
b’żona ġeografika u/jew lingwistika 
ristretta.

Or. de
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Emenda 310
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-mobilità transnazzjonali u 
transreġjonali ta’ operaturi kulturali u 
kreattivi, kif ukoll iċ-ċirkolazzjoni ta’ 
xogħlijiet kulturali, artistiċi u awdjoviżivi 
sabiex tiġi żviluppata żona kulturali 
komuni u jittejbu skambji u d-djalogu 
interkulturali. 

Or. en

Emenda 311
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) azzjonijiet li jippermettu lis-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej biex 
jippromwovu djalogu interkulturali, iżidu 
l-għarfien reċiproku fost il-kulturi 
Ewropej u jiżviluppaw il-potenzjal 
politiku, kulturali, soċjali u ekonomiku 
tagħhom, li jikkostitwixxu valur 
addizzjonali ġenwin fil-kompitu li ċ-
ċittadinanza Ewropea ssir realtà.

Or. en

Emenda 312
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-impatt tal-attivitajiet, li jagħti 
kontribut fit-tixrid tad-diversità kulturali, 
id-djalogu interkulturali, l-integrazzjoni 
Ewropea u l-ħolqien ta’ sfera pubblika 
Ewropea.

Or. de

Emenda 313
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Sabiex ikun effettiv, il-Programm 
għandu jikkunsidra n-natura speċifika 
tas-setturi differenti, il-gruppi differenti 
ta’ mira tagħhom u l-bżonnijiet 
partikolari tagħhom permezz ta’ approċċi 
mfassla apposta fil-programmi 
indipendenti. Għal dan l-għan, il-
Programm għandu jistabbilixxi struttura 
ta' appoġġ koerenti għas-setturi kulturali 
u kreattivi differenti li tikkonsisti minn 
sistema ta' għotjiet ikkumplimentata minn 
strument finanzjarju kif iddefinit fl-
Artikolu 7.

Or. en

Emenda 314
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) irawmu s-salvagwardja u l-
promozzjoni tad-diversità kulturali u
lingwistika Ewropea;

(a) jippromwovu kultura komuni u 
differenti u l-medjazzjoni ta’ kultura, kif 
ukoll edukazzjoni kulturali ġenerali bħala 
fattur ta’ espressjoni tad-diversità 
kulturali, kif ukoll bħala strument 
essenzjali għall-integrazzjoni Ewropea u
t-twaqqif tal-identità, il-ġlieda kontra l-
preġudizzji u l-ħolqien ta’ sfera pubblika
Ewropea;

Or. de

Emenda 315
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) irawmu s-salvagwardja u l-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika Ewropea;

(a) jissalvagwardjaw u jippromwovu d-
diversità kulturali u lingwistika u 
jissalvagwardjaw u jtejbu l-wirt kulturali 
Ewropew, jarrikkixxu l-għarfien tal-
passat tal-Ewropa u jiżviluppaw sens ta’ 
identità Ewropea fost iċ-ċittadini Ewropej;

Or. en

Emenda 316
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) irawmu s-salvagwardja u l-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika Ewropea;

(a) jikkumplimentaw u jekk ikun meħtieġ 
jissupplementaw l-Istati Membri fl-azzjoni 
tagħhom fis-salvagwardja tal-wirt
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kulturali b'sens Ewropew, filwaqt li jtebju 
l-għarfien taċ-ċittadini tal-kulturi u l-
istorja tagħhom, u jippromwovu d-
diversità kulturali u lingwistika Ewropea;

Or. en

Emenda 317
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) irawmu s-salvagwardja u l-promozzjoni
tad-diversità kulturali u lingwistika 
Ewropea;

a) irawmu s-salvagwardja, il-promozzjoni
u l-iżvilupp tad-diversità kulturali u 
lingwistika Ewropea kif ukoll tal-
patrimonju ċinematografiku u awdjoviżiv
Ewropew, iħeġġu d-djalogu interkulturali 
u l-valutzzazzjoni ta’ spazju kulturali li 
jikkondividu l-Ewropej sabiex jissaħħaħ 
is-sens ta’ appartenenza fiċ-ċittadinanza 
Ewropea;

Or. fr

Emenda 318
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv.

b) isaħħu l-kapaċità tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej bil-għan li jiġi promoss
l-iżvilupp tagħhom u tiġi appoġġjata l-
kompetitività tal-industrija awdjoviżiva 
Ewropea.

Or. fr
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Emenda 319
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv.

(b) itejbu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi, li ssaħħaħ il-kapaċità 
tagħhom li jadattaw għal bidliet 
industrijali u ekonomiċi, bil-għan li jiġi 
promoss it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, filwaqt illi jiġi żgurat li 
jingħata appoġġ adattat kif mistħoqq għal 
skambji kulturali mhux kummerċjali.

Or. en

Emenda 320
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv.

b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli, 
innovattiv u inklussiv.

Or. el

Emenda 321
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv.

(b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv f'konformità mal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 322
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv.

(b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv u l-aċċess għal udjenzi u swieq 
(internazzjonali) akbar.

Or. en

Emenda 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) irawmu l-aċċess għall-kultura għall-
akbar numru possibbli ta’ persuni, u dan, 
mill-aktar età bikrija.

Or. fr
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Emenda 324
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jappoġġa l-kapaċità tas-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej sabiex 
joperaw b'mod transnazzjonali;

a) li jappoġġja l-kapaċità tas-setturi 
kulturali u kreattivi, b’mod partikolari tas-
settur awdjoviżiv, sabiex joperaw b'mod 
transnazzjonali;

Or. fr

Emenda 325
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jappoġġa l-kapaċità tas-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej sabiex 
joperaw b'mod transnazzjonali;

(a) li jappoġġja l-kapaċità tas-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej sabiex 
joperaw b'mod transnazzjonali u 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 326
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li tiġi promossa kultura komuni u 
differenti u jiġu appoġġjati r-riċerka u l-
medjazzjoni tal-kultura, kif ukoll l-
edukazzjoni kulturali ġenerali;
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Or. de

Emenda 327
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda 
fl-Ewropa u lil hinn;

b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet kreattivi 
Ewropej u kif ukoll il-mobilità tal-
operaturi tas-setturi msemmija hawn fuq, 
b’mod partikolari l-artisti u l-
professjonisti tal-kreattività (b’mod 
partikolari n-nisa u ż-żgħażagħ), filwaqt li 
jilħaq barra minn hekk udjenzi ġodda u 
jtejjeb l-aċċess għax-xogħlijiet kulturali u 
kreattivi fi ħdan l-Unjoni u fid-dinja, 
partikolarment fir-rigward tat-tfal, iż-
żgħażagħ, il-persuni b’diżabbiltà u l-
gruppi mhux rappreżentati;

Or. it

Emenda 328
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda
fl-Ewropa u lil hinn;

(b) li jippromwovi u jtejjeb iċ-
ċirkolazzjoni u l-mobilità transnazzjonali 
tax-xogħlijiet kulturali u kreattivi Ewropej
u l-mobilità tal-operaturi kulturali u 
kreattivi, b’mod partikolari tal-artisti u 
tal-professjonisti kreattivi (speċjalment 
nisa), kif ukoll li jilħaq udjenzi ġodda u
jtejjeb l-aċċess għax-xogħlijiet kulturali u 
kreattivi fl-Unjoni u lil hinn, b’mod 
partikolari għat-tfal, iż-żgħażagħ, il-
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persuni b’diżabilità u l-gruppi 
sottorappreżentati;

Or. de

Emenda 329
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda
fl-Ewropa u lil hinn;

b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet kulturali u 
kreattivi, b’mod partikolari dawk 
awdjoviżivi, u l-mobilità tal-operaturi 
kulturali u kreattivi, b’mod partikolari l-
professjonijiet tas-settur awdjoviżiv, 
sabiex jintlaħqu udjenzi ġodda fl-Unjoni u 
lil hinn;

Or. fr

Emenda 330
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda 
fl-Ewropa u lil hinn;

(b) li jippromwovi l-mobilità ta’ operaturi 
kulturali u kreattivi, b'mod partikolari 
artisti, itejjeb iċ-ċirkolazzjoni
transnazzjonali tax-xogħlijiet kulturali u 
kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda u aktar 
wiesgħa fl-Ewropa u lil hinn;

Or. en
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Emenda 331
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi 
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda 
fl-Ewropa u lil hinn;

(b) li jippromwovi l-kollaborazzjoni, il-
koproduzzjoni u ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi 
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda 
fl-Ewropa u u l-bqija tad-dinja, b’mod 
partikolari bl-għajnuna tad-
diġitalizzazzjoni u l-aċċess onlajn 
permezz, pereżempju, ta’ Europeana, iżda 
anke permezz ta’ mezzi oħra;

Or. en

Emenda 332
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi 
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda 
fl-Ewropa u lil hinn;

(b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi 
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda 
fl-Ewropa u fi swieq barra mill-Unjoni;

Or. en

Emenda 333
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-operaturi 
kulturali u kreattivi u jilħaq udjenzi ġodda 
fl-Ewropa u lil hinn;

(b) li jippromwovi l-ħolqien u ċ-
ċirkolazzjoni transnazzjonali tax-xogħlijiet 
u l-operaturi kulturali u kreattivi u jilħaq 
udjenzi ġodda fl-Ewropa u lil hinn;

Or. en

Emenda 334
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) li jtejjeb l-aċċess taċ-ċittadini għall-
kultura, b’mod partikolari tal-persuni li 
jagħmlu parti minn minoranzi, il-gruppi 
żvantaġġati u ż-żgħażagħ;

Or. it

Emenda 335
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tal-
operaturi kulturali u kreattivi u l-
professjonijiet tas-settur awdjoviżiv, u 
b'mod partikolari l-SMEs u l-
organizzazzjonijiet tas-setturi kulturali u 
kreattivi;

Or. fr
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Emenda 336
Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b’mod 
partikolari tal-mikrointrapriżi u tal-
intrapriżi żgħar u medji għax dawn ma 
jistgħux jikkompetu mal-istituzzjonijiet 
jew il-korporazzjonijiet kbar;

Or. es

Emenda 337
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b’mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet 
pubbliċi u lokali;

Or. it

Emenda 338
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas- (c) li jsaħħaħ il-kapaċità ekonomika u tan-
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setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

negozju tas-setturi kulturali u kreattivi, u 
b'mod partikolari l-impriżi żgħar u medji u 
l-organizzazzjonijiet;

Or. en

Emenda 339
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja, u l-
aċċess għall-kapaċità finanzjarja, tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

Or. en

Emenda 340
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet indipendenti mingħajr 
skop ta’ qligħ;

Or. de

Emenda 341
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet, madwar l-Ewropa u 
fis-subsetturi kollha;

Or. en

Emenda 342
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet, u li jiżgura l-
ugwaljanza bejn l-intraprendituri nisa u 
rġiel;

Or. en

Emenda 343
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet, immirata b’tali mod li 



PE498.014v01-00 80/226 AM\916408MT.doc

MT

tqis l-ugwaljanza fiż-żoni ġeografiċi u s-
setturi differenti;

Or. en

Emenda 344
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari, tal-mikrointrapriżi, intrapriżi
żgħar u medji, organizzazzjonijiet ta’ 
ħaddiema li jaħdmu għal rashom u
organizzazzjonijiet tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

Or. es

Emenda 345
Cătălin Sorin Ivan

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b’mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet, inklużi dawk li l-
impenn tagħhom fl-attivitajiet kulturali 
huwa ta’ natura sekondarja aktar milli 
primarja;

Or. ro
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Emenda 346
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) li jappoġġja b’mod partikolari s-
settur kulturali mhux orjentat lejn is-suq, 
billi jippromwovi azzjonijiet u attivitajiet li 
jirriflettu n-natura, il-ħtiġijiet u l-interessi 
speċifiċi tiegħu;

Or. en

Emenda 347
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) li jappoġġa l-kooperazzjoni tal-politika
transnazzjonali sabiex irawwem l-iżvilupp
tal-politika, l-innovazzjoni, il-bini tal-
udjenza u mudelli ġoddatan-negozju.

d) li jappoġġja l-kooperazzjoni artistika 
fis-setturi kulturali u kreattivi, b’mod 
partikolari fis-settur awdjoviżiv, fuq skala
transnazzjonali sabiex irawwem l-iżvilupp
tal-politiki, l-innovazzjoni, il-bini tal-
udjenza.

Or. fr

Emenda 348
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jappoġġa l-kooperazzjoni tal-politika 
transnazzjonali sabiex irawwem l-iżvilupp 

(d) li jrawwem l-iżvilupp tal-politika, l-
innovazzjoni, il-kreattività, il-bini tal-
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tal-politika, l-innovazzjoni, il-bini tal-
udjenza u mudelli ġoddatan-negozju.

udjenza u mudelli ġodda tan-negozju u tal-
ġestjoni permezz ta’ kooperazzjoni tal-
politika transnazzjonali.

Or. en

Emenda 349
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jappoġġa l-kooperazzjoni tal-politika 
transnazzjonali sabiex irawwem l-iżvilupp 
tal-politika, l-innovazzjoni, il-bini tal-
udjenza u mudelli ġoddatan-negozju.

(d) li jappoġġja l-kooperazzjoni tal-politika 
transnazzjonali sabiex irawwem l-iżvilupp 
tal-politika, l-innovazzjoni, il-bini tal-
udjenza u mudelli ġodda 
intraprenditorjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "intraprenditorjali" huwa usa’ minn "negozju" u jinkudi forom u tipi oħra ta’ 
attività ekonomika rilevanti għas-settur kulturali u kreattiv li għandhom ikunu soġġetti għal 
kooperazzoni tal-politika transnazzjonali.

Emenda 350
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) sabiex jissaħħu l-isforzi biex tinħoloq 
l-infrastruttura u l-kundizzjonijiet 
neċessarji sabiex tkun żgurata l-
aċċessibbiltà tax-xogħlijiet tal-arti u tal-
artefatti kulturali fil-periferija, fid-
destinazzjonijiet turistiċi u tal-vaganzi u 
f’żoni rurali u dawk li mhumiex urbani;
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Or. el

Emenda 351
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) sabiex jiġi inkoraġġit l-aċċess 
pubbliku għall-prodotti kulturali;

Or. ro

Emenda 352
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) sabiex tiġi inkoraġġita l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u 
għalhekk l-innovazzjoni fl-oqsma 
kulturali u kreattivi u jkun żgurat redditu 
adegwat għal dawk impenjati fiha;

Or. ro

Emenda 353
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm għandu jikkonsisti fit-
taqsimiet li ġejjin:

Il-Programm għandu jikkonsisti:
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Or. fr

Emenda 354
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Taqsima transettorjali indirizzata lis-
setturi kulturali u kreattivi kollha;

(a) Taqsima transettorjali;

Or. en

Emenda 355
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Taqsima transettorjali indirizzata lis-
setturi kulturali u kreattivi kollha;

a) Taqsima transettorjali;

Or. fr

Emenda 356
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Taqsima Kultura indirizzata għas-
setturi kulturali u kreattivi;

b) Programm Kultura;

Or. fr



AM\916408MT.doc 85/226 PE498.014v01-00

MT

Emenda 357
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Taqsima Kultura indirizzata għas-
setturi kulturali u kreattivi;

(b) Taqsima Kultura;

Or. en

Emenda 358
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Taqsima Kultura indirizzata għas-
setturi kulturali u kreattivi;

(b) Taqsima Kultura indirizzata għas-
setturi kulturali u kreattivi. Attivitajiet 
awdjoviżivi huma koperti jekk ikunu 
anċillari għall-objettivi ġenerali u 
speċifiċi ta’ din it-taqsima kif imsemmija 
fil-Kapitolu III.

Or. en

Emenda 359
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Taqsima MEDIA indirizzata għas-
settur awdjoviżiv.

(c) Taqsima MEDIA.
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Or. en

Emenda 360
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Taqsima MEDIA indirizzata għas-
settur awdjoviżiv.

c) Programm MEDIA.

Or. fr

Emenda 361
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità tas-Setturi Kulturali u Kreattivi imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix biżżejjed dettall fir-rigward tan-natura eżatta tal-
Istrument Finanzjarju. Mhuwiex ċar għaliex huwa meħtieġ strument ġdid speċifiku għas-
settur.

Emenda 362
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità tas-Setturi Kulturali u Kreattivi Il-mekkaniżmu ta’ garanzija tas-Setturi 
Kulturali u Kreattivi

Or. fr

Emenda 363
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi 
u medji.  Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix biżżejjed dettall fir-rigward tan-natura eżatta tal-
Istrument Finanzjarju. Mhuwiex ċar għaliex huwa meħtieġ strument ġdid speċifiku għas-
settur.

Emenda 364
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi 
u medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
f’konformità mar-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] kif ukoll mar-regoli definiti 
fl-Anness I, mekkaniżmu ta’ garanzija 
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prijoritajiet li ġejjin: għas-setturi kulturali u kreattivi, li huwa 
miftuħ għall-SMEs u għall-
organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi 
stabbiliti fi Stat Membru u:

Or. fr

Emenda 365
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi 
u medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness I, 
Faċilità ta’ Garanzija mmirata lejn is-
setturi kulturali u kreattivi. Din għandha 
tkun miftuħa għal SMEs kulturali u 
kreattivi u organizzazzjonijiet stabbiliti fi 
Stat Membru, sakemm:

Or. en

Emenda 366
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji.  Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness I,
Faċilità ta’ Garanzija mmirata lejn is-
setturi kulturali u kreattivi tal-Unjoni. Il-
Faċilità ta’ Garanzija tista’ topera bħala 
strument awtonomu jew fil-kuntest ta' 
strument ta’ dejn ieħor tal-Unjoni. Il-
Faċilità ta’ Garanzija għandha tiġi 
stabbilita u ġestita skont it-Titolu VIII tar-
Regolament Finanzjarju. Din għandha 
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tkun miftuħa għal SMEs u 
organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi 
stabbiliti fi Stat Membru u għandha:

Or. en

Emenda 367
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi 
u medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi, skont kundizzjonijiet speċifiċi u 
li għandhom jiġu ddefeniti, filwaqt li 
jitqies li dan l-istrument, fil-prinċipju, ma 
jissostitwixxi ebda finanzjament. Din il-
faċilità għandu jkollha l-prijoritajiet li 
ġejjin:

Or. de

Emenda 368
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji.  Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin.:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi
żgħar u medji. L-Istrument għandu
jinħoloq u għandu jiffunzjona skont il-
Kapitolu VIII tar-Regolament 
Finanzjarju  XX/2012.

Or. en
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Emenda 369
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u
organizzazzjonijiet żgħar u medji. Din il-
faċilità għandu jkollha l-prijoritajiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 370
Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta'
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi
żgħar u medji.  Din il-faċilità għandu 
jkollha l-prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta’
strument ta’ dejn tal-Unjoni maħsub għall-
mikrointrapriżi u għall-intrapriżi żgħar u 
medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

Or. es

Emenda 371
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi
żgħar u medji. Din il-faċilità għandha 
tkun miftuħa għall-SMEs u l-
organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi 
kollha stabbiliti f’pajjiżi eliġibbli għall-
parteċipazzjoni fil-Programm kif definit 
fl-Artikolu 16, u għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 372
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi
żgħar u medji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda fl-Artikolu  7, paragrafu 1a (ġdid).

Emenda 373
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju – inċiż 1 (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-Faċilità ta’ Garanzija għandha tiġi 
stabbilita bħala proġett esperimentali u 
għandha tikkumplimenta l-allokazzjoni 
ta’ finanzjament permezz tal-għotja tal-
Programm Qafas;

Or. en

Emenda 374
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju – inċiż 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità ta’ Garanzija għandha 
tippermetti t-tkabbir tas-setturi kulturali u 
kreattivi ġenerali, u b’mod partikolari 
tagħti spinta suffiċjenti għal azzjonijiet u 
opportunitajiet ġodda;

Or. en

Emenda 375
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – test introduttorju – inċiż 1b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi tali 
sett ta’ parametri ċari u preċiżi lill-Fond 
Ewropew tal-Investiment, li jippermetti li 
jintgħażlu banek u intermedjarji 
finanzjarji xierqa favur il-kultura u l-
esperimenti kulturali u kreattivi, u sabiex 
jiġi żgurat li pakkett ta’ kreditu bbilanċjat 
f’termini ta' setturi u d-daqs tal-SMEs 
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appoġġjati qed jingħata attenzjoni, fl-
Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 376
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dik il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin.:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex titpoġġa qabel il-punt a fil-paragrafu 1, Artikolu 7. Ara l-emenda fl-Artikolu 7, 
paragrafu 1, test introduttorju.

Emenda 377
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi 
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u 
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix biżżejjed dettall fir-rigward tan-natura eżatta tal-
Istrument Finanzjarju. Mhuwiex ċar għaliex huwa meħtieġ strument ġdid speċifiku għas-
settur.
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Emenda 378
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

a) jiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għall-
SMEs u organizzazzjonijiet kulturali u 
kreattivi;

Or. fr

Emenda 379
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi
għall-SMEs u organizzazzjonijiet fis-
setturi kulturali u kreattivi madwar l-
Unjoni;

Or. en

Emenda 380
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi 
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u 
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 

(a) l-iffaċilitar ta’ aċċess b’livell baxx ta’ 
limitu għall-finanzi għall-intrapriżi ta' daqs 
żgħir u medju u organizzazzjonijiet fis-
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kreattivi Ewropej; setturi kulturali u kreattivi Ewropej, 
partikolarment dawk li jikkonċernaw l-
ispejjeż amministrattivi;

Or. de

Emenda 381
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi 
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u 
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi 
għall-intrapriżi indipendenti mingħajr 
skop ta’ qligħ, mikrointrapriżi u intrapriżi 
ta' daqs żgħir u medju u organizzazzjonijiet 
fis-setturi kulturali u kreattivi Ewropej;

Or. de

Emenda 382
Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u 
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzjament
tal-mikrointrapriżi u tal-intrapriżi ta' daqs 
żgħir u medju u organizzazzjonijiet fis-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej;

Or. es

Emenda 383
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u 
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzjament
tal-mikrointrapriżi, l-organizzazzjonijiet
ta’ ħaddiema li jaħdmu għal rashom, 
intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u 
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

Or. es

Emenda 384
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi 
għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u 
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej;

(a) Din għandha tiffaċilita l-aċċess għall-
finanzi għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju u organizzazzjonijiet fis-setturi 
kulturali u kreattivi Ewropej, u b’hekk 
tobbliga lill-Kummissjoni biex tiżgura, fil-
ftehim formali tagħha mal-Fond 
Ewropew tal-Investiment (FEI), li l-banek 
jew l-intermedjarji finanzjarji ma jistgħux 
jitolbu aktar garanzji fil-forma ta’ 
garanziji personali jew l-aljenazzjoni ta’ 
kwalunkwe dritt tal-proprjetà intellettwali 
bħad-drittijiet tad-distribuzzjoni jew tal-
produzzjoni.

Or. en

Emenda 385
Cătălin Sorin Ivan

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiġi identifikat il-finanzjament għall-
SMEs li l-impenn tagħhom fis-settur 
kulturali huwa sekondarju għall-oqsma 
prinċipali tal-operat tagħhom, għalhekk 
ikun hemm għajnuna biex tkun żgurata 
d-distribuzzjoni aktar effettiva tal-
attivitajiet kulturali; 

Or. ro

Emenda 386
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-allokazzjoni bbilanċjata ta’ 
garanziji għall-intrapriżi l-iktar differenti 
(indipendenti mingħajr skop ta’ qligħ, 
ekonomiċi bi skop ta’ qligħ) u 
organizzazzjonijiet bl-għan li tissaħħaħ 
id-diversità kulturali.

Or. de

Emenda 387
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal dan il-għan, it-titjib tal-kapaċità 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jivvalutaw proġetti kulturali u kreattivi, 
inkluż assistenza teknika u miżuri ta’ 

imħassar
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netwerking.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix biżżejjed dettall fir-rigward tan-natura eżatta tal-
Istrument Finanzjarju. Mhuwiex ċar għaliex huwa meħtieġ strument ġdid speċifiku għas-
settur.

Emenda 388
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal dan il-għan, it-titjib tal-kapaċità 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jivvalutaw proġetti kulturali u kreattivi, 
inkluż assistenza teknika u miżuri ta’ 
netwerking.

imħassar

Or. de

Emenda 389
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal dan il-għan, it-titjib tal-kapaċità 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jivvalutaw proġetti kulturali u kreattivi, 
inkluż assistenza teknika u miżuri ta’ 
netwerking.

(b) ittejjeb il-kapaċità tal-intermedjarji
finanzjarji parteċipanti biex jivvalutaw ir-
riskji assoċjati mal-SMEs u l-
organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u 
kreattivi u l-proġetti tagħhom, inkluż
permezz ta’ assistenza teknika, il-bini tal-
għarfien u miżuri ta’ netwerking.

Or. en
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Emenda 390
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għal dan il-għan, it-titjib tal-kapaċità 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jivvalutaw proġetti kulturali u kreattivi,
inkluż assistenza teknika u miżuri ta’ 
netwerking.

b) itejjeb il-kapaċità tal-intermedjarji
finanzjarji parteċipanti biex jivvalutaw 
proġetti kulturali u kreattivi, l-aktar 
permezz ta’ miżuri ta’ assistenza teknika u 
miżuri ta’ netwerking.

Or. fr

Emenda 391
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal dan il-għan, it-titjib tal-kapaċità
tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jivvalutaw proġetti kulturali u kreattivi, 
inkluż assistenza teknika u miżuri ta’ 
netwerking.

(b) ittejjeb il-kapaċità tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji biex jivvalutaw proġetti 
kulturali u kreattivi, inkluż permezz ta’ 
żieda fl-għarfien, assistenza teknika u 
miżuri ta’ netwerking.

Or. en

Emenda 392
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal dan il-għan, it-titjib tal-kapaċità (b) għal dan il-għan, ittejjeb il-kapaċità u 
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tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jivvalutaw proġetti kulturali u kreattivi, 
inkluż assistenza teknika u miżuri ta’ 
netwerking.

l-prontezza tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
biex jivvalutaw proġetti kulturali u 
kreattivi, inkluż permezz ta’ assistenza 
teknika u miżuri ta’ netwerking.

Or. en

Emenda 393
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) biex tiġi żgurata allokazzjoni 
bbilanċjata tal-garanziji, huma ddefiniti l-
kundizzjonijiet preċiżi għall-banek u r-
rappreżentanti tal-bejgħ relatati, li fuq 
kollox jipproteġu s-settur indipendenti 
mingħajr skop ta’ qligħ.

Or. de

Emenda 394
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont l-Artikolu 130(3) tar-
Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni 
għandha timplimenta l-Faċilità ta’ 
Garanzija b’metodu ta’ ġestjoni indiretta 
billi tafda kompiti lill-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) imsemmi fil-punt (iv) 
tal-Artikolu 55(1) tar-Regolament 
Finanzjarju, soġġett għat-termini tal-
ftehim li jrid jiġi konkluż bejn il-
Kummissjoni u l-FEI.
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Or. en

Emenda 395
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prijoritajiet għandhom jiġu 
implimentati kif definit fl-Anness I.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix biżżejjed dettall fir-rigward tan-natura eżatta tal-
Istrument Finanzjarju. Mhuwiex ċar għaliex huwa meħtieġ strument ġdid speċifiku għas-
settur.

Emenda 396
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex trawwem l-iżvilupp tal-politika, l-
innovazzjoni, il-bini tal-udjenza u mudelli 
tan-negozju fis-setturi kulturali u kreattivi, 
il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
miżuri ta' appoġġ għall-kooperazzjoni tal-
politika transnazzjonali kif ġej:

Sabiex trawwem l-iżvilupp tal-politika, l-
innovazzjoni, il-bini tal-klijenti u l-udjenza 
u mudelli tan-negozju fis-setturi kulturali u 
kreattivi, il-Kummissjoni għandha 
timplimenta l-miżuri ta' appoġġ għall-
kooperazzjoni tal-politika transnazzjonali 
kif ġej:

Or. de

Emenda 397
Marietje Schaake
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex trawwem l-iżvilupp tal-politika, l-
innovazzjoni, il-bini tal-udjenza u mudelli 
tan-negozju fis-setturi kulturali u kreattivi, 
il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
miżuri ta' appoġġ għall-kooperazzjoni tal-
politika transnazzjonali kif ġej:

Sabiex trawwem l-iżvilupp tal-politika, l-
innovazzjoni, il-bini tal-udjenza u mudelli 
tan-negozju fis-setturi kulturali u kreattivi, 
il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
miżuri ta' appoġġ għall-kooperazzjoni tal-
politika transnazzjonali kif ġej, 
primarjament permezz ta’ websajt tal-
internet bl-għan li jiġi żgurat l-iżvilupp ta' 
memorja istituzzjonali u aċċess faċli 
għall-informazzjoni bejn il-fruntieri:

Or. en

Emenda 398
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iskambju transnazzjonali ta’ 
esperjenzi u kompetenzi dwar mudelli 
ġodda tan-negozju, attivitajiet ta’ tagħlim 
bejn il-pari u netwerking fost l-operaturi 
kulturali u l-persuni li jfasslu l-politika 
relatati mal-iżvilupp tas-setturi kulturali u 
kreattivi;

(a) l-iskambju transnazzjonali ta’ 
esperjenzi u kompetenzi dwar mudelli 
ġodda tan-negozju, attivitajiet ta’ tagħlim 
bejn il-pari u netwerking fost l-operaturi 
kulturali u ekonomiċi, kif ukoll il-persuni
li jfasslu l-politika relatati mal-iżvilupp tas-
setturi kulturali u kreattivi;

Or. de

Emenda 399
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iskambju transnazzjonali ta’ esperjenzi 
u kompetenzi dwar mudelli ġodda tan-
negozju, attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari 
u netwerking fost l-operaturi kulturali u l-
persuni li jfasslu l-politika relatati mal-
iżvilupp tas-setturi kulturali u kreattivi;

a) l-iskambju transnazzjonali ta’ esperjenzi 
u kompetenzi dwar mudelli ġodda
ekonomiċi, attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-
pari u netwerking fost l-operaturi kulturali 
u l-persuni li jfasslu l-politika relatati mal-
iżvilupp tas-setturi kulturali u kreattivi;

Or. fr

Emenda 400
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iskambju transnazzjonali ta’ 
esperjenzi u kompetenzi dwar mudelli 
ġodda tan-negozju, attivitajiet ta’ tagħlim 
bejn il-pari u netwerking fost l-operaturi 
kulturali u l-persuni li jfasslu l-politika 
relatati mal-iżvilupp tas-setturi kulturali u 
kreattivi;

(a) l-iskambju transnazzjonali ta’ 
esperjenzi u kompetenzi dwar mudelli 
ġodda tan-negozju, attivitajiet ta’ tagħlim 
bejn il-pari u netwerking fost l-operaturi 
kulturali – b’mod partikolari fost l-iżgħar 
– u l-persuni li jfasslu l-politika relatati 
mal-iżvilupp tas-setturi kulturali u 
kreattivi;

Or. en

Emenda 401
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-twaqqif ta’ ċentri ta’ informazzjoni 
‘Ewropa Kreattiva’ permezz ta’ pajjiżi li 
jipparteċipaw fil-programm ta’ qafas 
skont is-sitwazzjoni ta’ ħtieġa interna 
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tagħhom u fl-istess waqt, il-garanzija li 
tingħata kunsiderazzjoni tal-għarfien diġà 
eżistenti u l-karatteristiċi speċjali tal-
programmi MEDIA u Kultura.

Or. de

Emenda 402
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dejta tas-suq, studji, għodod ta' 
antiċipazzjoni tal-ħiliet u l-impjiegi,
evalwazzjonijiet, analiżi tal-politika u
appoġġ għal stħarriġ statistiku;

(b) il-ġbir ta’ dejta tas-suq, it-tfassil ta’
studji, analiżi tas-suq tax-xogħol u tal-
ħtiġijiet tal-ħiliet, analiżi tal-politika u 
stħarriġ statistiku kulturali nazzjonali u 
Ewropew abbażi ta’ strumenti u kriterji 
speċifiċi għal kull settur;

Or. en

Emenda 403
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dejta tas-suq, studji, għodod ta' 
antiċipazzjoni tal-ħiliet u l-impjiegi,
evalwazzjonijiet, analiżi tal-politika u
appoġġ għal stħarriġ statistiku;

(b) il-ġbir ta’ dejta tas-suq, it-tfassil ta’
studji, analiżi tas-suq tax-xogħol u tal-
ħtiġijiet tal-ħiliet, analiżi tal-politika u 
stħarriġ statistiku kulturali nazzjonali u 
Ewropew abbażi ta’ strumenti u kriterji 
speċifiċi għal kull settur;

Or. en
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Emenda 404
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dejta tas-suq, studji, għodod ta' 
antiċipazzjoni tal-ħiliet u l-impjiegi,
evalwazzjonijiet, analiżi tal-politika u 
appoġġ għal stħarriġ statistiku;

(b) il-ġbir ta’ dejta tas-suq, it-tfassil ta’
studji, analiżi tas-suq tax-xogħol u tal-
ħtiġijiet tal-ħiliet u l-impjiegi, analiżi tal-
politika u appoġġ għal stħarriġ statistiku
abbażi ta’ strumenti u kriterji speċifiċi 
għal kull settur; Għal dan l-għan, l-
orjentazzjonijiet tal-Istrateġiji ta’ 
Speċjalizzazzjoni Intelliġenti (S3) jistgħu 
jkunu mezz xieraq għall-iżvilupp ta’ din 
il-bażi tal-għarfien kollaborattiv li jinvolvi 
operaturi kulturali, l-industrija, 
universitajiet u istituzzjonijiet oħra ta' 
riċerka, b'mod partikolari fil-livell lokali 
u reġjonali;

Or. en

Emenda 405
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dejta tas-suq, studji, għodod ta' 
antiċipazzjoni tal-ħiliet u l-impjiegi, 
evalwazzjonijiet, analiżi tal-politika u 
appoġġ għal stħarriġ statistiku;

(b) dejta tas-suq, studji, għodod ta' 
antiċipazzjoni tal-ħiliet u l-impjiegi, 
evalwazzjonijiet, analiżi tal-politika u 
appoġġ għal stħarriġ statistiku, anki fir-
rigward tal-qasam indipendenti mingħajr 
skop ta’ qligħ u tal-analiżi tar-rekwiżiti 
għall-attivitajiet kulturali;

Or. de
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Emenda 406
Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) ħolqien ta’ database ta’ festivals u 
artisti għal aktar interkomunikazzjoni 
bejn il-professjonisti kulturali tal-Ewropa
kollha u għall-promozzjoni tal-iskambju
ta’ prattika tajba;

Or. es

Emenda 407
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) studju tal-fattibbiltà, li għandu jsir 
sat-30 ta’ Ġunju 2014, li jesplora l-
possibbiltà tal-ġbir u l-analiżi tad-dejta 
fis-setturi kulturali u kreattivi, għajr is-
settur awdjoviżiv, li r-riżultati tiegħu 
għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 408
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ittestjar ta’ approċċi tan-negozju (d) l-ittestjar ta’ approċċi tan-negozju 
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ġodda u transettorjali għall-finanzjament,
id-distribuzzjoni u l-kalkolu tal-ħolqien;

ġodda u transettorjali għall-finanzjament u 
d-distribuzzjoni tal-ħolqien tax-xogħlijiet,
kif ukoll id-domanda għalihom, anki fir-
rigward tal-qasam indipendenti mingħajr 
skop ta’ qligħ;

Or. de

Emenda 409
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ittestjar ta’ approċċi ta' negozju ġodda 
u transettorjali għall-finanzjament, id-
distribuzzjoni u l-kalkolu tal-ħolqien;

(d) l-ittestjar ta’ approċċi ta' negozju ġodda 
u transettorjali għall-finanzjament tal-
ħolqien, id-distribuzzjoni u l-
komunikazzjoni ta’ xogħlijiet kulturali u 
kreattivi;

Or. en

Emenda 410
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ittestjar ta’ approċċi ta' negozju ġodda 
u transettorjali għall-finanzjament, id-
distribuzzjoni u l-kalkolu tal-ħolqien;

(d) l-identifikazzjoni, l-appoġġ tal-iżvilupp 
u t-tixrid ta’ informazzjoni dwar  approċċi 
ta' negozju ġodda u transettorjali għall-
finanzjament, id-distribuzzjoni u l-kalkolu 
tal-ħolqien;

Or. en
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Emenda 411
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) l-implimentazzjoni ta’ proġetti pilota 
Ewropej, fejn hu fattibbli, biex jesponu, 
jippromwovu u jappoġġjaw inizjattivi 
innovattivi; 

Or. el

Emenda 412
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) konferenzi, seminars u djalogu politiku
inkluż fil-qasam tal-litteriżmu kulturali u
medjatiku;

(e) konferenzi, seminars, u djalogu politiku
litteriżmu kulturali, medjatiku u diġitali, 
kif ukoll edukazzjoni ċinematografika, 
f’kooperazzjoni ma’, fost l-oħrajn, 
universitajiet, xandir u organizzazzjonijiet 
tal-midja;

Or. de

Emenda 413
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) konferenzi, seminars u djalogu politiku
inkluż fil-qasam tal-litteriżmu kulturali u
medjatiku;

(e) konferenzi, taħriġ, seminars u djalogu 
politiku dwar litteriżmu kulturali, 
medjatiku u diġitali kif ukoll edukazzjoni 
tal-films, f'kooperazzjoni, fost l-oħrajn, 
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ma' organizzazzjonijiet tal-midja bħal 
organizzazzjonijiet tax-xandir, 
universitajiet u istituzzjonijiet kulturali 
oħra;

Or. en

Emenda 414
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) konferenzi, seminars u djalogu politiku
inkluż fil-qasam tal-litteriżmu kulturali u
medjatiku;

(e) l-organizzazzjoni ta’ konferenzi, 
seminars u djalogu politiku dwar litteriżmu
kulturali, medjatiku u diġitali;

Or. en

Emenda 415
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) appoġġ għall-membri nazzjonali tan-
netwerk tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva 
biex iwettqu l-ħidmiet li ġejjin:

imħassar

Or. fr

Emenda 416
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – test introduttorju
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) appoġġ għall-membri nazzjonali tan-
netwerk tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva 
biex iwettqu l-ħidmiet li ġejjin:

imħassar

Or. en

Emenda 417
Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) appoġġ għall-membri nazzjonali tan-
netwerk tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva 
biex iwettqu l-ħidmiet li ġejjin:

f) bla preġudizzju għad-deċiżjoni tal-Istati
Membri dwar il-mod kif jiġu kkoordinati 
l-istruttura jew l-unifikazzjoni tan-
netwerks ta’uffiċċji diġà eżistenti 
(pereżempju n-netwerk attwali ta’ uffiċċji 
MEDIA DESK), ħolqien ta’ netwerk ta’ 
Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva biex iwettqu 
l-ħidmiet li ġejjin:

Or. es

Emenda 418
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) appoġġ għall-membri nazzjonali tan-
netwerk tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva 
biex iwettqu l-ħidmiet li ġejjin:

(f) appoġġ għall-membri nazzjonali tan-
netwerk tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva 
biex iwettqu l-kompiti tagħhom skont iċ-
ċirkostanzi nazzjonali tagħhom stess:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi rrispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Il-programm għandu 
jippermetti li l-Istati Membri jorganizzaw l-Uffiċċji skont iċ-ċirkostanzi nazzjonali tagħhom 
stess u mhux jimponi mudell uniku.

Emenda 419
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) appoġġ għall-membri nazzjonali tan-
netwerk tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva 
biex iwettqu l-ħidmiet li ġejjin:

(f) appoġġ għall-membri nazzjonali tan-
netwerk tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva, 
li għandu jiġi inkluż fin-netwerk tal-
uffiċċju tal-informazzjoni tal-Parlament 
Ewropew sabiex l-ispejjeż tal-
amministrazzjoni tal-programm jibqgħu 
baxxi,biex iwettqu l-ħidmiet li ġejjin:

Or. pl

Emenda 420
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jippromwovu l-Programm Ewropa 
Kreattiva fil-livell nazzjonali;

imħassar

Or. fr

Emenda 421
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jippromwovu l-Programm Ewropa 
Kreattiva fil-livell nazzjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 422
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jippromwovu l-Programm Ewropa 
Kreattiva fil-livell nazzjonali;

– jippromwovu u jinfurmaw dwar il-
Programm Ewropa Kreattiva fil-livell 
nazzjonali;

Or. en

Emenda 423
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jassistu s-setturi kulturali u kreattivi 
rigward il-Programm Ewropa Kreattiva u 
jipprovdu tagħrif dwar it-tipi differenti ta’ 
għajnuna disponibbli skont il-politika tal-
Unjoni;

imħassar

Or. fr

Emenda 424
Helga Trüpel
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jassistu s-setturi kulturali u kreattivi 
rigward il-Programm Ewropa Kreattiva u 
jipprovdu tagħrif dwar it-tipi differenti ta’ 
għajnuna disponibbli skont il-politika tal-
Unjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 425
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jassistu s-setturi kulturali u kreattivi 
rigward il-Programm Ewropa Kreattiva u 
jipprovdu tagħrif dwar it-tipi differenti ta’ 
għajnuna disponibbli skont il-politika tal-
Unjoni;

– jassistu s-setturi kulturali u kreattivi 
rigward il-Programm Ewropa Kreattiva u 
jipprovdu tagħrif bażiku dwar it-tipi 
differenti ta’ għajnuna disponibbli skont il-
politika tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 426
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jipprovdu taħriġ u assistenza lil SMEs u 
organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi 
sabiex dawn ikunu jistgħu jtejbu n-
negozju u l-ħiliet intraprenditorjali 
tagħhom u jkollhom aċċess għall-finanzi;
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Or. en

Emenda 427
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jistimulaw il-kooperazzjoni 
transkonfinali bejn professjonisti, 
istituzzjonijiet, pjattaformi u netwerks,

imħassar

Or. fr

Emenda 428
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jistimulaw il-kooperazzjoni 
transkonfinali bejn professjonisti, 
istituzzjonijiet, pjattaformi u netwerks;

imħassar

Or. en

Emenda 429
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu assistenza rigward is-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 

imħassar
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pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta 
dwar dawn is-setturi;

Or. fr

Emenda 430
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu assistenza rigward is-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 
pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta 
dwar dawn is-setturi;

imħassar

Or. en

Emenda 431
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu assistenza rigward is-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 
pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta 
dwar dawn is-setturi;

– jappoġġjaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu assistenza rigward is-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 
pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta
disponibbli dwar dawn is-setturi;

Or. en

Emenda 432
Marietje Schaake
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu assistenza rigward is-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 
pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta 
dwar dawn is-setturi;

– jappoġġjaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu assistenza rigward is-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 
pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta 
dwar dawn is-setturi u permezz tat-
trawwim tal-effiċjenza permezz tal-
kooperazzjoni;

Or. en

Emenda 433
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu assistenza rigward is-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 
pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta 
dwar dawn is-setturi;

– jappoġġjaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu assistenza rigward is-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 
pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta 
dwar dawn is-setturi. Fejn possibbli, id-
dejta għandha tinqasam skont is-sessi;

Or. en

Emenda 434
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġaw lill-Kummissjoni fl-iżgurar 
ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni 

imħassar



AM\916408MT.doc 117/226 PE498.014v01-00

MT

xierqa tar-riżultati u l-impatti tal-
programm.

Or. fr

Emenda 435
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġaw lill-Kummissjoni fl-iżgurar 
ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni 
xierqa tar-riżultati u l-impatti tal-
programm.

imħassar

Or. en

Emenda 436
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tqassim tal-informazzjoni dwar il-
Faċilità Finanzjarja l-ġdida;

Or. en

Emenda 437
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt f – inċiż 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġja l-iżvilupp ta’ punti ta’ kuntatt 
Ewropa Kreattiva fil-livell lokali;

Or. fr

Emenda 438
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Kreattività u sperimentazzjoni 

transettorjali
Bħala appoġġ għall-kreatività u l-
isperimentazzjoni bejn setturi kulturali u 
kreattivi differenti, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha timplimenta miżuri ta’ 
assistenza, permezz ta’ proġetti pilota, bil-
ħsieb li tkabbar il-kollaborazzjoni bejn is-
setturi li ma għandhomx jew li ftit li xejn 
għandhom esperjenza ta’ kollaborazzjoni.

Or. fr

Emenda 439
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
In-netwerk Tal-Uffiċċji tal-Ewropa 

Kreattiva
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Or. fr

Emenda 440
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 441
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pajjiżi li jipparteċipaw fil-Programm 
Qafas għandhom jistabbilixxu, skont ir-
regoli u d-dispożizzjonijiet li japplikaw 
għalihom, L-Uffiċċji tal-Ewropa 
Kreattiva, komposti minn aġenziji MEDIA 
u punti ta’ Ewropa Kultura, sabiex 
jiggarantixxu l-kompetenza eżistenti u l-
kunsiderazzjoni ta’ karatteristiċi speċifiċi 
f’kull settur.

Or. fr

Emenda 442
Helga Trüpel
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Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) - paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha torganizza t-
twaqqif tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva, 
billi tikkunsidra li din hija miżura 
esperimentali mmirata lejn l-iżvilupp ta’ 
rabta aħjar bejn iż-żewġ programmi u li 
tinkludi t-taqsima transsettorjali. 
Madankollu, l-istruttura preżenti tal-
Punti ta’ Kuntatt Kulturali u l-MEDIA 
Desks għandhom jinżammu fil-kompiti 
tagħhom, filwaqt illi l-kooperazzjoni 
bejniethom għandha tiġi rinfurzata sabiex 
jinbena netwerk effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 443
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni, f’kollaborazzjoni ma’ 
kull pajjiż parteċipanti fil-Programm 
Qafas, għandha twaqqaf in-netwerk tal-
Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva, magħmula 
mill-aġenziji MEDIA kollha u mill-punti 
ta’ Ewropa Kultura fil-pajjiżi parteċipanti.

Or. fr

Emenda 444
Helga Trüpel
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Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)– paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. l-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva
għandhom jappoġġjaw lill-membri 
nazzjonali tal-Punti ta’ Kuntatt Kulturali 
u l-MEDIA Desks għall-finijiet li jwettqu 
l-kompiti li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 445
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1a – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jippromwovu l-Programm Ewropa 
Kreattiva fil-livell nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 446
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1a – inċiż 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jassistu s-setturi kulturali u kreattivi 
(Punti ta’ Kuntatt Kulturali) u s-settur 
awdjoviżiv (MEDIA Desks) fir-rigward 
tal-Programm Ewropa Kreattiva u 
jipprovdu informazzjoni dwar id-diversi 
tipi ta’ għajnuna disponibbli taħt il-
politika tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 447
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1a – inċiż 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jistimulaw il-kooperazzjoni 
transkonfinali bejn professjonisti, 
istituzzjonijiet, pjattaformi u netwerks fis-
setturi kulturali u kreattivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 448
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1a – inċiż 1c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġjaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu għajnuna fir-rigward tas-setturi 
kulturali u kreattivi fl-Istati Membri, 
pereżempju permezz tal-provvista ta’ dejta 
dwar dawn is-setturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 449
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1a – inċiż 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġjaw lill-Kummissjoni fl-iżgurar 
ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni 
xierqa tar-riżultati u l-impatti tal-
programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 450
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1a – inċiż 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiżviluppaw kooperazzjoni aktar mill-
qrib bejniethom sabiex jinbena netwerk 
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Ewropew effettiv għall-provvista ta’ 
servizzi għas-setturi kulturali u kreattivi, 
inkluż fil-qasam awdjoviżiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex ikun Artikolu indipendenti bejn l-Artikolu 8 u  9.

Emenda 451
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1b (ġdid) – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva, 
organizzati madwar l-aġenziji-MEDIA u 
l-punti ta’ Kultura Ewropa, għandhom 
iwettqu l-kompiti li ġejjin:

Or. fr

Emenda 452
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1b – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jippromwovu l-programmi fuq livell 
nazzjonali, u fil-pajjiżi parteċipanti, 
filwaqt li jiżguraw ir-reklamar u l-
promozzjoni tagħhom;

Or. fr
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Emenda 453
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1b – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– joffru assistenza lis-setturi kulturali u 
kreattivi f’dak li għandu x’jaqsam mal-
programmi u jipprovdu informazzjoni 
dwar il-possibilitajiet l-oħra ta’ għajnuna 
li huma disponibbli fil-qafas tal-politiki 
tal-Unjoni;

Or. fr

Emenda 454
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1b – inċiż 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– irawmu l-kooperazzjoni transkonfinali 
bejn professjonisti mis-setturi kulturali u 
kreattivi, kif ukoll il-ħolqien ta’ 
pjattaformi istituzzjonali u netwerks fis-
setturi kulturali u kreattivi;

Or. fr

Emenda 455
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1b – inċiż 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġjaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdulha għajnuna fir-rigward tas-
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setturi kulturali u kreattivi, u b’mod 
partikolari għal dak awdjoviżiv, u fil-
pajjiżi li qed jipparteċipaw fil-programmi, 
pereżempju billi jikkomunikaw id-dejta 
disponibbli dwar dawn is-setturi, u billi 
jagħmluha disponibbli għall-partijiet 
interessati;

Or. fr

Emenda 456
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1b – inċiż 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jappoġġjaw lill-Kummissjoni fl-iżgurar 
tal-komunikazzjoni u d-disseminazzjoni 
xierqa tar-riżultati u l-impatti tal-
programmi.

Or. fr

Emenda 457
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1b – inċiż 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– iħeġġu l-akbar parteċipazzjoni possibbli 
tal-operaturi tas-setturi kulturali u 
kreattivi fil-programmi bis-saħħa ta’
disseminazzjoni effettiva tal-informazzjoni 
u billi jwaqqfu inizjattivi xierqa għal 
twaqqif ta’ netwerk bejniethom;

Or. fr
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Emenda 458
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid) – paragrafu 1b – inċiż 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jassistu lill-operaturi kulturali u 
kreattivi fil-preżentazzjoni tal-proġetti 
tagħhom bi tweġiba għas-sejħiet għall-
proposti.

Or. fr

Emenda 459
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Kapitolu III – Artikolu -9 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -9
Kamp ta’ applikazzjoni tal-Programm 

Kultura
Il-Programm Kultura għandu l-għan li 
jivvaluta l-ispazju kulturali kondiviż bejn 
l-Ewropej u bbażat fuq wirt kulturali 
komuni permezz tal-iżvilupp tal-
kooperazzjoni kulturali bejn l-operaturi 
kulturali u kreattivi differenti Ewropej, 
bil-għan li jissaħħaħ is-sens ta’ 
appartenenza f’ċittadinanza Ewropea. Il-
Programm Kultura huwa miftuħ għall-
parteċipazzjoni tal-operaturi kulturali u 
kreattivi, b’mod partikolari l-SMEs, kif 
ukoll għall-operaturi kulturali u kreattivi 
li jeżerċitaw attivitajiet kulturali u 
kreattivi mingħajr skop ta’ qligħ.

Or. fr
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Emenda 460
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu -9a (ġdid) (wara l-Kapitolu III "It-Taqsima Kultura")

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -9a
Objettivi speċifiċi tal-Programm Kultura

1. L-objettivi speċifiċi tal-programm 
huma:
a) li jippromwovi l-mobilità 
transnazzjonali tal-operaturi kulturali u 
kreattivi;
b) li jħeġġeġ iċ-ċirkulazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet, il-proġetti u 
l-prodotti kulturali u kreattivi, u b’mod 
partikolari dawk artistiċi;
c) li jħeġġeġ id-djalogu interkulturali.

Or. fr

Emenda 461
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet indipendenti 
mingħajr skop ta’ qligħ, li
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tas-settur 
kulturali u kreattiv, inkluż l-
inkoraġġiment tal-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi innovattivi għal proġetti kulturali
ġodda u għall-bini tal-udjenza, kif ukoll il-
promozzjoni tal-edukazzjoni kulturali;

Or. de
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Emenda 462
Silvia Costa, Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi kulturali u kreattivi b’ħiliet u 
kompetenzi li jikkontribwixxu għat-tisħiħ 
tas-setturi kulturali u kreattivi, inkluż 
dawk li jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, l-ittestjar ta’ approċċi 
ġodda għall-iżvilupp tal-udjenza, eż. billi 
tiġi promossa l-parteċipazzjoni attiva, u l-
iżvilupp u l-ittestjar tal-mudelli tan-
negozju, inkluża s-sħubija fost l-SMEs, l-
istituzzjonijiet kulturali u 
organizzazzjonijiet mhux għall-profitt;

Or. en

Emenda 463
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi kulturali u kreattivi b’ħiliet u 
kompetenzi, li jinkoraġġixxu l-adattament 
għat-teknoloġiji diġitali, bil-għan li 
jissaħħaħ is-settur kollu, u jiġu promossi 
d-djalogu interkulturali u l-koeżjoni 
soċjali. Dan jinkludi l-ittestjar ta’ approċċi 
ġodda għall-iżvilupp tal-udjenza u l-
ittestjar ta’ mudelli tan-negozju kulturali u 
kreattivi li huma intraprenditorjali u 
ġusti;
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Or. en

Emenda 464
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda biex jintlaħqu udjenzi u 
jiġu żviluppati mudelli tan-negozju ġodda;

Or. en

Emenda 465
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli intraprenditorjali;

Or. en

Emenda 466
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi, inkluż 
dawk li jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, u l-ittestjar ta’ approċċi 
ġodda għall-bini tal-udjenza u l-mudelli 
tan-negozju;

Or. en

Emenda 467
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli ekonomiċi u ta’ ġestjoni;

Or. fr

Emenda 468
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet u kompetenzi li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;

(a) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jipprovdu l-
operaturi b’ħiliet, kompetenzi u għarfien li 
jinkoraġġixxu l-adattament għat-
teknoloġiji diġitali, inkluż l-ittestjar ta’ 
approċċi ġodda għall-bini tal-udjenza u l-
mudelli tan-negozju;
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Or. en

Emenda 469
Zoltán Bagó

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu 
li l-operaturi jagħmlu użu aħjar mill-
għodda tas-setturi kreattivi u kulturali bil-
għan li tiġi ppreservata u promossa d-
diversità kulturali u lingwistika tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 470
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-appoġġ tal-kooperazzjoni bejn is-
settur kulturali u setturi ekonomiċi oħra, 
bħat-turiżmu, sabiex jinkiseb l-iżvilupp ta’ 
udjenza fit-tul, kif ukoll il-ħolqien ta’ 
mudelli tan-negozju ġodda (fost l-oħrajn, 
għall-industrija tat-turiżmu kulturali);

Or. en

Emenda 471
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-isfruttar tal-valur soċjali kif ukoll 
ekonomiku tal-kultura;

Or. ro

Emenda 472
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li 
l-operaturi jinternazzjonalizzaw il-karrieri 
tagħhom fl-Ewropa u lil hinn;

(b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li 
l-operaturi kreattivi u kulturali 
jikkooperaw internazzjonalment, abbażi 
ta’ strateġiji fit-tul;

Or. en

Emenda 473
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li
l-operaturi jinternazzjonalizzaw il-karrieri
tagħhom fl-Ewropa u lil hinn;

(b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet indipendenti 
mingħajr skop ta’ qligħ li jippermettu l-
operaturi jinternazzjonalizzaw ir-
rikonoxximent tagħhom;

Or. de

Emenda 474
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li 
l-operaturi jinternazzjonalizzaw il-karrieri
tagħhom fl-Ewropa u lil hinn;

b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li 
l-operaturi jinternazzjonalizzaw l-
attivitajiet tagħhom fl-Ewropa u lil hinn;

Or. fr

Emenda 475
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li 
l-operaturi jinternazzjonalizzaw il-karrieri 
tagħhom fl-Ewropa u lil hinn;

b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li 
l-operaturi kulturali u kreattivi
jinternazzjonalizzaw il-karrieri tagħhom fl-
Ewropa u lil hinn;

Or. fr

Emenda 476
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li 
l-operaturi jinternazzjonalizzaw il-karrieri 
tagħhom fl-Ewropa u lil hinn;

(b) l-appoġġ ta’ azzjonijiet li jippermettu li 
l-operaturi, b'mod partikolari artisti u 
professjonisti kulturali,
jinternazzjonalizzaw il-karrieri tagħhom fl-
Ewropa u lil hinn;

Or. en
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Emenda 477
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvista ta’ appoġġ għat-tisħiħ tal-
operaturi Ewropej u n-netwerks kulturali 
internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat l-
aċċess għal opportunitajiet professjonali.

(c) il-provvista ta’ appoġġ għall-operaturi 
kulturali u kreattivi, b’mod partikolari 
organizzazzjonijiet u netwerks Ewropej, 
sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-qasam 
tal-attivitajiet u l-esperimentazzjoni 
tagħhom, filwaqt illi jiżguraw il-
kontribuzzjoni tagħhom għad-dibattitu 
dwar l-iżvilupp tal-politika fil-livell 
Ewropew.

Or. en

Emenda 478
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvista ta’ appoġġ għat-tisħiħ tal-
operaturi Ewropej u n-netwerks kulturali 
internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess 
għal opportunitajiet professjonali.

(c) il-provvista ta’ appoġġ għat-tisħiħ tal-
operaturi Ewropej fil-qasam indipendenti 
mingħajr skop ta’ qligħ u n-netwerks 
kulturali internazzjonali sabiex jiġi 
ffaċilitat l-aċċess għal opportunitajiet 
professjonali.

Or. de

Emenda 479
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ca (new)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iffaċilitar tal-aċċess għas-suq 
kapitali għall-SMEs f’dan is-settur.

Or. ro

Emenda 480
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni u l-
aċċess onlajn għall-kontenut kulturali 
Ewropew;

Or. en

Emenda 481
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. l-appoġġ ta’ kultura komuni u diversa 
u l-medjazzjoni ta’ kultura, kif ukoll l-
edukazzjoni kulturali ġenerali bħala 
fattur ta’ espressjoni tad-diversità 
kulturali, kif ukoll bħala strument 
essenzjali għall-integrazzjoni Ewropea u 
t-twaqqif tal-identità, il-ġlieda kontra l-
preġudizzji u l-ħolqien ta’ sfera pubblika 
Ewropea.

Or. de
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Emenda 482
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prijoritajiet fil-qasam tal-promozzjoni 
taċ-ċirkolazzjoni transnazzjonali 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

2. Il-prijoritajiet fil-qasam tal-mobilità u ċ-
ċirkolazzjoni transnazzjonali għandhom 
ikunu dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 483
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ għal turs, avvenimenti u 
esibizzjonijiet internazzjonali;

(a) l-appoġġ għal avvenimenti u 
esibizzjonijiet internazzjonali;

Or. pl

Emenda 484
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ għal turs, avvenimenti u 
esibizzjonijiet internazzjonali;

(a) l-appoġġ għal turs, avvenimenti u l-
mobilità ta’ esibizzjonijiet u kollezzjonijiet 
ta’ mużewijiet internazzjonali;

Or. en
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Emenda 485
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ għal turs, avvenimenti u 
esibizzjonijiet internazzjonali;

(a) l-appoġġ għal turs, avvenimenti, 
festivals u esibizzjonijiet internazzjonali;

Or. de

Emenda 486
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ għal turs, avvenimenti u 
esibizzjonijiet internazzjonali;

(a) l-appoġġ għall-ħolqien, turs, 
avvenimenti u esibizzjonijiet 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 487
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea;

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni ta’ 
xogħlijiet letterarji Ewropej, jew ta’ 
xogħlijiet relatati mal-arti, is-snajja u l-
kultura;

Or. en
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Emenda 488
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea;

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-kultura
Ewropea;

Or. de

Emenda 489
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea;

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tax-
xogħlijiet u l-prodotti kulturali u kreattivi, 
bħal letteratura Ewropea, bil-għan li tiġi 
żgurata l-aktar aċċessibbiltà wiesgħa 
possibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test aktar inkorporattiv huwa konsistenti ma’ dak użat fil-Programm Kultura attwali. 
L-iskema ta’ appoġġ tal-UE m’għandhiex tiġi llimitata għal-letteratura biss, iżda pjuttost 
tinkoraġġixxi ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet oħra u prodotti kulturali u artistiċi fil-qasam tal-
applikazzjoni.

Emenda 490
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea;

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni ta’ 
xogħlijiet u prodotti kulturali u kreattivi 
Ewropej bħal-letteratura, 
b’konsiderazzjoni tal-akbar aċċess 
possibbli;

Or. de

Emenda 491
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-appoġġ għall-bini tal-udjenza bħala 
mezz għall-istimulazzjoni tal-interess fix-
xogħlijiet kulturali Ewropej.

(c) l-appoġġ għall-iżvilupp tal-udjenza 
bħala mezz għall-istimulazzjoni tal-interess
fil-faċilitazzjoni tal-għarfien u t-titjib tal-
aċċess għal xogħlijiet kulturali Ewropej u 
wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli;

Or. en

Emenda 492
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-appoġġ għall-bini tal-udjenza bħala 
mezz għall-istimulazzjoni tal-interess fix-
xogħlijiet kulturali Ewropej.

(c) l-appoġġ għall-iżvilupp tal-udjenza 
bħala mezz għall-istimulazzjoni tal-interess
u għat-titjib tal-aċċess għal xogħlijiet
kulturali Ewropej u l-wirt kulturali 
Ewropew, anke permezz tal-promozzjoni 
tal-qari;

Or. en
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Emenda 493
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-provvista ta’ appoġġ għal 
pjattaformi diġitali bil-għan li jitwessa’ l-
għarfien tal-wirt kulturali, jissaħħu l-
iskambji kulturali u tittejjeb iċ-
ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet kulturali u 
kreattivi.

Or. en

Emenda 494
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-Taqsima Kultura għandha tipprovdi
appoġġ għall-miżuri li ġejjin:

Il-Programm Kultura għandu jipprovdi
appoġġ għal:

Or. fr

Emenda 495
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 

(a) proġetti ta’ kooperazzjoni annwali u 
pluriannwali, li jġibu flimkien operaturi
kulturali u kreattivi minn pajjiżi differenti,  
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transettorjali; bil-għan li:
– jiżviluppaw attivitajiet sabiex jistimulaw 
id-djalogu interkulturali u l-fehim 
reċiproku;
– itejbu l-aċċess għall-kulura u l-arti għal 
numru kemm jista’ jkun wiesgħa ta’ 
ċittadini, bħala mezz fil-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali.
Din il-miżura ta’ appoġġ għandha tiġi 
mmirata lejn proġetti mhux għall-profitt;

Or. en

Emenda 496
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 
transettorjali;

(a) miżuri ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet kulturali speċifiċi 
jew transkulturali;

Or. de

Emenda 497
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) miżuri ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 
transettorjali;

a) proġetti annwali u pluriannwali ta’ 
kooperazzjoni li jġibu flimkien operaturi
kulturali u kreattivi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 
transettorjali kulturali u kreattivi;
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Or. fr

Emenda 498
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) miżuri ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 
transettorjali;

a) proġetti ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 
transettorjali;

Or. fr

Emenda 499
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri ta’ kooperazzjoni li jġibu 
flimkien operaturi minn pajjiżi differenti 
biex iwettqu attivitajiet settorjali jew 
transettorjali;

(a) miżuri ta’ kooperazzjoni
transnazzjonali li jġibu flimkien operaturi 
minn pajjiżi differenti biex iwettqu 
attivitajiet settorjali jew transettorjali, 
b’mod partikolari dawk fuq skala żgħira u 
ta’ natura innovattiva u esperimentali;

Or. en

Emenda 500
Zoltán Bagó

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt aa  (ġdid)



PE498.014v01-00 144/226 AM\916408MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proġetti ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali mmirati lejn l-
utilizzazzjoni tal-potenzjali tad-diversità 
lingwistika Ewropea bħala assi kulturali;

Or. en

Emenda 501
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt aa  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) iż-żamma tat-titolu ta’ Ambaxxaturi 
Kulturali Ewropej għall-perjodu mill-
2014 sal-2020 għal dawk l-
organizzazzjonijiet li sa issa ġew maħtura 
bħala Ambaxxaturi Kulturali Ewropej 
taħt il-Programm Kultura tal-2007 u li, 
għalhekk, permezz tal-influwenza 
tagħhom fil-qasam kulturali fil-livell 
Ewropew, għandhom kapaċità ċara li 
jkunu "rappreżentanti" tal-kultura 
Ewropea.

Or. en

Emenda 502
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) attivitajiet minn korpi Ewropej li 
jikkonsistu minn netwerks ta’ operaturi 
minn pajjiżi differenti;

b) attivitajiet minn netwerks Ewropej ta’ 
operaturi kulturali u kreattivi minn pajjiżi 
differenti u fil-wirjiet kulturali b’karattru 
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Ewropew;

Or. fr

Emenda 503
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attivitajiet minn korpi Ewropej li 
jikkonsistu minn netwerks ta’ operaturi 
minn pajjiżi differenti;

(b) attivitajiet minn korpi Ewropej, inklużi 
Ambaxxaturi Kulturali Ewropej, li 
jikkonsistu minn netwerks ta’ operaturi 
minn pajjiżi differenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol ta’ Ambaxxaturi Kulturali Ewropej kien wieħed ta’ preġju kbir u jġib valur miżjud 
(kemm billi jwassal benefiċċji għal dawk li jistgħu jużaw it-titolu kif ukoll l-apprezzament tar-
rwol tal-UE) speċjalment jekk jopera/topera f’livell verament Ewropew.

Emenda 504
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-appoġġ għall-SMEs fis-settur 
kulturali f’żoni żvantaġġati;

Or. ro

Emenda 505
Jean-Marie Cavada
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Attivitajiet minn organizzazzjonijiet li 
jipprovdu pjattaforma Ewropea 
promozzjonali għall-iżvilupp ta’ talent 
emerġenti u jistimulaw iċ-ċirkolazzjoni ta’
artisti u xogħlijiet, b’effett sistematiku u 
fuq skala kbira;

c) proġetti ddedikati għall-promozzjoni u 
ċ-ċirkolazzjoni ta' artisti, ta’ xogħlijiet u
ta’ professjonisti mis-setturi kulturali u 
kreattivi lil hinn mill-fruntieri tagħhom, 
b’mod partikolari talenti emerġenti;

Or. fr

Emenda 506
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Attivitajiet minn organizzazzjonijiet li 
jipprovdu pjattaforma Ewropea 
promozzjonali għall-iżvilupp ta’ talent 
emerġenti u jistimulaw iċ-ċirkolazzjoni ta’ 
artisti u xogħlijiet, b’effett sistematiku u 
fuq skala kbira;

c) proġetti ta’ struttura ddedikati għall-
iskambju, il-promozzjoni, kif ukoll iċ-
ċirkolazzjoni ta’ artisti, ta’ xogħlijiet u ta’ 
professjonisti lil hinn mill-fruntieri 
tagħhom, b’mod partikolari talent 
emerġenti;

Or. fr

Emenda 507
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Attivitajiet minn organizzazzjonijiet li 
jipprovdu pjattaforma Ewropea 
promozzjonali għall-iżvilupp ta’ talent

(c) attivitajiet minn organizzazzjonijiet li 
jipprovdu pjattaformi Ewropej għall-
promozzjoni ta’ talenti emerġenti u t-
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emerġenti u jistimulaw iċ-ċirkolazzjoni ta’ 
artisti u xogħlijiet, b’effett sistematiku u 
fuq skala kbira;

trawwim tal-mobilità ta’ artisti u x-
xogħlijiet tagħhom madwar l-Ewropa u lil 
hinn minnha, bil-potenzjal li 
jinfluwenzaw b’mod wiesgħa s-settur 
kollu, u jipprovdu għal effetti fit-tul:

Or. en

Emenda 508
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Attivitajiet minn organizzazzjonijiet li 
jipprovdu pjattaforma Ewropea 
promozzjonali għall-iżvilupp ta’ talent
emerġenti u jistimulaw iċ-ċirkolazzjoni ta’ 
artisti u xogħlijiet, b’effett sistematiku u 
fuq skala kbira;

(c) attivitajiet minn organizzazzjonijiet
indipendenti mingħajr skop ta’ qligħ li 
jipprovdu pjattaforma Ewropea 
promozzjonali għall-iżvilupp ta’ talenti u 
jistimulaw iċ-ċirkolazzjoni ta’ artisti u 
xogħlijiet;

Or. de

Emenda 509
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c – inċiż 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li jiffaċilitaw l-iskemi ta’ mobilità għal 
artisti li qed jaħdmu f’pajjiżi diversi, u 
jiġu infurmati u megħjuna artisti u 
ħaddiema kulturali f’materji prattiċi bħal 
viżi u skemi tas-sigurtà soċjali;

Or. en
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Emenda 510
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c – inċiż 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li jiffaċilitaw l-aċċess għat-taħriġ bejn 
persuni pari (peer training) u l-iżvilupp 
ta’ ħiliet f’workshops u laqgħat informali;

Or. en

Emenda 511
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) appoġġ għat-traduzzjoni litterarja; d) miżuri maħsuba biex jappoġġjaw it-
traduzzjoni ta’ xogħlijiet letterarji (bħal
xogħlijiet fittizji, rumanzi, stejjer, novelli, 
xogħlijiet tat-teatru, poeżiji, cartoons) 
minn lingwa Ewropea f’lingwa Ewropea 
oħra;

Or. fr

Emenda 512
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) appoġġ għat-traduzzjoni litterarja; d) proġetti maħsuba biex jappoġġjaw it-
traduzzjoni ta’ xogħlijiet letterarji, l-użu 
ta’ sottotitoli għal xogħlijiet awdjoviżivi u 
t-traduzzjoni permezz tat-teknoloġija għal 
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xogħlijiet ta’ spettaklu dirett;

Or. fr

Emenda 513
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) appoġġ għat-traduzzjoni litterarja; (d) appoġġ għat-traduzzjoni litterarja, u 
xogħlijiet relatati mal-arti, is-snajja u l-
kultura;

Or. en

Emenda 514
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) appoġġ għat-traduzzjoni litterarja; (d) appoġġ għat-traduzzjoni litterarja, il-
promozzjoni tal-letteratura f’lingwi 
differenti u l-inkoraġġiment tal-qari;

Or. en

Emenda 515
François Alfonsi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) appoġġ għat-traduzzjoni litterarja; d) miżuri maħsuba biex jappoġġjaw it-
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traduzzjoni ta’ xogħlijiet letterarji fil-
lingwi kollha tal-Unjoni, kemm jekk 
għandhom status uffiċjali jew le fl-Istati 
Membri;

Or. fr

Emenda 516
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan 
li jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi premjijiet kulturali Ewropej, iċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, u l-
Kapitali Ewropej tal-Kultura.

(e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan 
li jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, bħal 
Europeana, u jistimulaw djalogu 
interkulturali u fehim reċiproku, inklużi 
premjijiet kulturali Ewropej, iċ-Ċertifikat 
tal-Patrimonju Ewropew, u l-Kapitali 
Ewropej tal-Kultura.

Or. pl

Emenda 517
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan 
li jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi premjijiet kulturali Ewropej, iċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, u l-
Kapitali Ewropej tal-Kultura.

(e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan 
li jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità ta’ ċiviltajiet antiki u tal-kulturi
kontemporanji Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi premjijiet kulturali Ewropej, iċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, u l-
Kapitali Ewropej tal-Kultura.



AM\916408MT.doc 151/226 PE498.014v01-00

MT

Or. en

Emenda 518
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan li 
jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi premjijiet kulturali Ewropej, iċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, u l-
Kapitali Ewropej tal-Kultura.

e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan li 
jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi festivals, attivitajiet biennali,
premjijiet kulturali Ewropej, iċ-Ċertifikat 
tal-Patrimonju Ewropew u l-Kapitali 
Ewropej tal-Kultura.

Or. fr

Emenda 519
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan li 
jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi premjijiet kulturali Ewropej, iċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, u l-
Kapitali Ewropej tal-Kultura.

e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan li 
jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi premjijiet kulturali Ewropej, iċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew,
festivals, attivitajiet biennali u l-Kapitali 
Ewropej tal-Kultura.

Or. fr
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Emenda 520
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan 
li jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi premjijiet kulturali Ewropej, iċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, u l-
Kapitali Ewropej tal-Kultura.

(e) azzjonijiet speċjali li għandhom l-għan 
li jiksbu viżibilità akbar tar-rikkezza u d-
diversità tal-kulturi Ewropej, u jistimulaw 
djalogu interkulturali u fehim reċiproku, 
inklużi premjijiet kulturali Ewropej, iċ-
Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, u l-
Kapitali Ewropej tal-Kultura, kif ukoll 
Europeana.

Or. en

Emenda 521
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) l-azzjonijiet li jappoġġjaw l-
edukazzjoni artistika u kulturali, u dan, 
mill-aktar età bikrija possibbli;

Or. fr

Emenda 522
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) appoġġ għall-ġbir ta’ informazzjoni u 
dejta dwar is-setturi kulturali u kreattivi 
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għal analiżi paragunabbli tal-politiki, il-
kriterji tal-evalwazzjoni, riżultati li 
jitkejlu, ħiliet ġodda, il-ħolqien tal-
impjiegi, l-impjegabbiltà u l-impatt 
ekonomiku. L-assenjazzjoni u l-miżata 
meħtieġa biex tiġi implimentata din l-
attività għandhom jiġu definiti mill-
Kummissjoni skont il-konklużjonijiet tal-
istudju ta’ fattibilità skont il-punt (ca) tal-
Artikolu 8.

Or. en

Emenda 523
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dawk il-miżuri għandhom 
jappoġġjaw, b’mod partikolari, proġetti 
mhux għall-profitt.

Or. en

Emenda 524
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Kapitolu IV – Artikolu -11 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -11
Kamp ta’ applikazzjoni tal-Programm 

MEDIA
Is-settur awdjoviżiv hu mezz essenzjali 
biex jitwasslu u jkunu żviluppati l-valuri 
kulturali Ewropej u għall-kreazzjoni ta' 
impjiegi li huma ta' sengħa kbira orjentati 
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lejn l-era diġitali. Il-kreattività tiegħu hu 
fattur pożittiv għall-kompettittività u li 
jappella lill-pubbliku. Il-programm 
MEDIA għandu l-għan li jsaħħaħ 
ekonomikament is-settur awdjoviżiv 
sabiex jippermettilu jwettaq ir-rwol 
kulturali u kreattiv tiegħu bl-aħjar mod 
possibbli billi jiżviluppa industrija 
b'kontenut qawwi u diversifikat u wirt 
għani u aċċessibbli u biex iżid valur għall-
appoġġ nazzjonali.

Or. fr

Emenda 525
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prijoritajiet tat-Taqsima MEDIA Objettivi speċifiċi u prijoritajiet tal-
Programm MEDIA

Or. fr

Emenda 526
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Programm MEDIA għandu jkollu l-
objettivi speċfiċi li ġejjin:
a) li jippreserva u jsaħħaħ id-diversità 
kulturali u lingwistika Ewropea u l-
patrimonju ċinematografiku u awdjoviżiv 
Ewropew, li jiggarantixxi l-aċċess tal-
pubbliku għalih u li jippromwovi d-
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djalogu bejn il-kulturi;
b) iżid iċ-ċirkulazzjoni u l-udjenza tax-
xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej ġewwa u 
barra l-Unjoni Ewropea, inkluż permezz 
ta' kooperazzjoni akbar bejn l-operaturi;
c) isaħħaħ il-kompetittività tas-settur 
awdjoviżiv Ewropew fil-qafas ta' suq 
Ewropew miftuħ u kompetittiv li 
jiffavorixxi l-impieg, inkluż billi 
jippromwovi r-relazzjonijiet bejn il-
professjonisti tas-settur awdjoviżiv;
d) ikabbar il-kompetittività tal-industrija 
awdjoviżiva Ewropea, jippermetti lill-
Ewropa twettaq ir-rwol kulturali u 
politiku tagħha fid-dinja b’mod aktar 
effettiv, kif ukoll iżid l-għażla għall-
konsumaturi u jkabbar id-diversità 
kulturali, b’mod partikolari permezz tal-
appoġġ għall-proġetti ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali fis-settur awdjoviżiv kif 
ukoll it-titjib tal-aċċess għas-swieq ta’ 
pajjiżi terzi u jdaħħal il-kunfidenza u 
relazzjonijiet tax-xogħol fit-tul.

Or. fr

Emenda 527
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prijoritajiet fil-qasam tar-rinforzar tal-
kapaċità tas-settur għandhom ikunu dawn 
li ġejjin:

1. Biex jilħaq dawn l-objettivi, u fil-qasam 
tar-rinforzar tal-kapaċità tas-settur
awdjoviżiv Ewropew, il-Programm 
MEDIA jappoġġja:

Or. fr
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Emenda 528
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iffaċilitar tal-akkwiżizzjoni ta’ ħiliet u
l-iżvilupp ta’ netwerks u b’mod partikolari
l-inkoraġġiment tal-użu ta’ teknoloġiji 
diġitali sabiex jiżguraw l-adattament għall-
iżvilupp tas-suq;

a) l-akkwiżizzjoni u l-ipperfezzjonar ta’
ħiliet fil-qasam awdjoviżiv, kif ukoll l-
iżvilupp ta’ netwerks u b’mod partikolari l-
użu ta’ teknoloġiji diġitali sabiex jiżguraw 
l-adattament għall-iżviluppi tas-suq;

Or. fr

Emenda 529
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-promozzjoni tad-diversità kulturali 
u l-appoġġ tar-riċerka u l-medjazzjoni tal-
litteriżmu medjatiku;

Or. de

Emenda 530
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) il-promozzjoni tad-diversità kulturali 
b’konsiderazzjoni speċjali tal-qasam 
indipendenti mingħajr skop ta’ qligħ u fil-
qasam tal-films arthouse;
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Or. de

Emenda 531
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żieda fil-kapaċità tal-operaturi 
awdjoviżivi biex jiżviluppaw xogħlijiet 
awdjoviżivi b’potenzjal li jiċċirkolaw fl-
Ewropa u lil hinn u biex jiffaċilitaw il-
koproduzzjoni Ewropea u internazzjonali
inkluż ma’ xandara tat-TV;

(b) iż-żieda fil-kapaċità tal-operaturi 
awdjoviżivi biex jiżviluppaw xogħlijiet 
awdjoviżivi bil-potenzjal li jiċċirkolaw fl-
Ewropa u lil hinn u biex jiffaċilitaw il-
koproduzzjoni Ewropea u internazzjonali;

Or. en

Emenda 532
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żieda fil-kapaċità tal-operaturi 
awdjoviżivi biex jiżviluppaw xogħlijiet 
awdjoviżivi b’potenzjal li jiċċirkolaw fl-
Ewropa u lil hinn u biex jiffaċilitaw il-
koproduzzjoni Ewropea u internazzjonali 
inkluż ma’ xandara tat-TV;

(b) iż-żieda fil-kapaċità tal-operaturi 
awdjoviżivi indipendenti biex jiżviluppaw 
xogħlijiet awdjoviżivi bil-potenzjal li 
jiċċirkolaw fl-Unjoni u lil hinn u biex 
jiffaċilitaw il-koproduzzjoni Ewropea u 
internazzjonali, inkluż ma’ xandara tat-
televiżjoni, biex jiġu żviluppati, b’mod 
partikolari, dokumentarji, films qosra, 
films animati għat-tfal u r-rakkontar 
innovattiv tal-istejjer, u biex jiġu 
enfasizzati d-diversità kulturali u 
lingwistika awdjoviżiva Ewropea u l-wirt 
kulturali Ewropew;

Or. en
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Emenda 533
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) iż-żieda fil-kapaċità tal-operaturi 
awdjoviżivi biex jiżviluppaw xogħlijiet 
awdjoviżivi b’potenzjal li jiċċirkolaw fl-
Ewropa u lil hinn u biex jiffaċilitaw il-
koproduzzjoni Ewropea u internazzjonali 
inkluż ma’ xandara tat-TV;

b) il-kapaċità tal-operaturi awdjoviżivi
Ewropew biex joħolqu u jiżviluppaw 
xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej b’potenzjal 
li jiċċirkolaw fl-Ewropa u lil hinn u biex 
jiffaċilitaw il-koproduzzjoni Ewropea u 
internazzjonali inkluż ma’ xandara tat-TV;

Or. fr

Emenda 534
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) iż-żieda fil-kapaċità tal-operaturi 
awdjoviżivi biex jiżviluppaw xogħlijiet 
awdjoviżivi b’potenzjal li jiċċirkolaw fl-
Ewropa u lil hinn u biex jiffaċilitaw il-
koproduzzjoni Ewropea u internazzjonali 
inkluż ma’ xandara tat-TV;

b) iż-żieda fil-kapaċità tal-operaturi 
awdjoviżivi biex jiżviluppaw u jwettqu
xogħlijiet awdjoviżivi b’potenzjal li 
jiċċirkolaw fl-Ewropa u lil hinn u biex 
jiffaċilitaw b’mod partikolari l-
koproduzzjoni Ewropea u internazzjonali 
inkluż ma’ xandara tat-TV;

Or. it

Emenda 535
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-inkoraġġiment ta’ skambji bejn in-
negozji permezz tal-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-swieq u l-għodod tan-negozju għal 
operaturi awdjoviżivi biex iżidu l-viżibilità 
tal-proġetti tagħhom fis-swieq Ewropej u 
internazzjonali.

c) l-adozzjoni ta’ miżuri li jiffaċilitaw, 
b’mod partikolari, il-koproduzzjonijiet
Ewropej u dawk internazzjonali tax-
xogħlijiet awdjoviżivi, u anke televiżivi.

Or. it

Emenda 536
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-inkoraġġiment ta’ skambji bejn in-
negozji permezz tal-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-swieq u l-għodod tan-negozju għal 
operaturi awdjoviżivi biex iżidu l-viżibilità 
tal-proġetti tagħhom fis-swieq Ewropej u 
internazzjonali.

(c) l-inkoraġġiment ta’ skambji bejn in-
negozji u l-organizzazzjonijiet permezz ta’ 
kooperazzjonijiet tal-operaturi awdjoviżivi
minn diversi pajjiżi, sabiex iwettqu 
attivitajiet kulturali speċifiċi jew 
transkulturali, biex iżidu l-viżibilità tal-
proġetti tagħhom fis-swieq Ewropej u 
internazzjonali.

Or. de

Emenda 537
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-inkoraġġiment ta’ skambji bejn in-
negozji permezz tal-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-swieq u l-għodod tan-negozju għal 
operaturi awdjoviżivi biex iżidu l-viżibilità 
tal-proġetti tagħhom fis-swieq Ewropej u 

c) skambji bejn in-negozji permezz tal-
iffaċilitar tal-aċċess għas-swieq u l-għodod
ekonomiċi għal operaturi awdjoviżivi biex 
iżidu l-viżibilità tal-proġetti tagħhom fis-
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internazzjonali. swieq Ewropej u internazzjonali.

Or. fr

Emenda 538
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jitnaqqsu l-iżbilanċi fis-suq 
awdjoviżiv Ewropew.

Or. en

Emenda 539
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-promozzjoni ta’ attivitajiet li jgħinu 
lill-imsieħba koprodutturi Ewropej u 
internazzjonali jiltaqgħu jew jipprovdu 
appoġġ indirett għal xogħlijiet awdjoviżivi 
koprodotti;

Or. fr

Emenda 540
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-appoġġ tal-bini tal-udjenza bħala mezz 
għall-istimulazzjoni tal-interess għal 
xogħlijiet awdjoviżivi b'mod partikolari 
permezz ta’ promozzjoni, avvenimenti, 
litteriżmu tal-films u festivals;

c) l-iżvilupp tal-interess tal-udjenza għal 
xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, b'mod 
partikolari permezz ta’ promozzjoni,
organizzazzjoni ta’ avvenimenti, litteriżmu 
tal-films u festivals;

Or. fr

Emenda 541
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-appoġġ tal-bini tal-udjenza bħala mezz 
għall-istimulazzjoni tal-interess għal 
xogħlijiet awdjoviżivi b'mod partikolari 
permezz ta’ promozzjoni, avvenimenti, 
litteriżmu tal-films u festivals;

c) l-appoġġ tal-bini tal-udjenza bħala mezz 
għall-istimulazzjoni tal-interess għal 
xogħlijiet awdjoviżivi b'mod partikolari 
permezz ta’ promozzjoni, organizzazzjoni 
ta’ avvenimenti, litteriżmu tal-films u tal-
midja u festivals;

Or. fr

Emenda 542
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-promozzjoni ta’ attivitajiet li jgħinu 
lill-imsieħba koprodutturi Ewropej u 
internazzjonali biex jikkollaboraw u 
jipprovdu appoġġ għal xogħlijiet 
awdjoviżivi koprodotti;

Or. fr
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Emenda 543
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jeħtieġ li tkun promossa l-flessibbiltà 
ta' modalitajiet ġodda ta' distribuzzjoni 
biex ikunu jistgħu jinħolqu mudelli ġodda 
tan-negozju.

(d) jeħtieġ li tkun promossa l-flessibbiltà ta' 
modalitajiet ġodda ta' distribuzzjoni u 
jinżammu għal minimu assolut ostakli 
għal-liċenzjar, inkluż il-liċenzjar 
transkonfinali, biex ikunu jistgħu jinħolqu 
mudelli ġodda tan-negozju bil-għan li jiġi 
żgurat it-twettiq tas-suq uniku diġitali.

Or. en

Emenda 544
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-Taqsima MEDIA għandha tipprovdi
appoġġ għall-miżuri li ġejjin:

Sabiex jilħaq l-objettivi speċifiċi, kif ukoll 
biex jimplimenta l-prijoritajiet imsemmija 
fl-Artikolu 11, il-Programm MEDIA
għandu jipprovdi appoġġ:

Or. fr

Emenda 545
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-appoġġ għall-iżvilupp ta’ offerta 
komprensiva ta’ akkwiżizzjoni ta’ ħiliet 
ġodda, kondiviżjoni ta’ għarfien u 
inizjattivi ta’ netwerking:

a) il-miżuri ta' taħriġ kontinwu li 
għandhom l-għan li jappoġġjaw l-iżvilupp 
ta’ offerta komprensiva ta’ akkwiżizzjoni 
ta’ ħiliet ġodda, b’mod partikolari permezz 
tat-twaqqif ta’ fergħat ta' taħriġ 
panEwropej, li jippermettu lill-
professjonisti tal-industrija awdjoviżiva 
biex ikabbru l-kompetenzi tagħhom, 
b’mod partikolari dawk diġitali, fis-suq 
internazzjonali, ta’ kondiviżjoni ta’ 
għarfien u inizjattivi ta’ netwerking;

Or. fr

Emenda 546
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt aa  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) is-sottotitolar, is-suprartitolar, id-
dubbing u l-awdjodeskrizzjoni ta' 
xogħlijiet awdjoviżivi;

Or. en

Emenda 547
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt aa  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) is-sottotitolar, is-suprartitolar, id-
dubbing u l-awdjodeskrizzjoni ta' 
xogħlijiet awdjoviżivi;
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Or. en

Emenda 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) b’mod partikolari, l-appoġġ għal 
dawn l-attivitajiet ta’ taħriġ u ta’ skambji 
fl-istadju tal-kitba u l-iżvilupp sabiex 
jippermettu l-ħolqien ta’ formati 
innovattivi, li jintegraw bis-sħiħ it-
teknoloġiji l-ġodda, u biex isaħħu l-
kompetenzi ta’ min jiddisinjahom;

Or. fr

Emenda 549
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) l-użu ta’ sottotitoli, it-traduzzjoni 
b’mezzi teknoloġiċi, id-dubbing u d-
deskrizzjoni permezz tal-awdjo f’ 
xogħlijiet awdjoviżivi;

Or. fr

Emenda 550
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ tal-operaturi awdjoviżivi biex 
jiżviluppaw xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej 
b’potenzjal imtejjeb għaċ-ċirkolazzjoni 
transkonfinali;

(b) l-appoġġ tal-operaturi awdjoviżivi biex 
jiżviluppaw xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej 
b’potenzjal imtejjeb għaċ-ċirkolazzjoni 
transkonfinali, inkluż ta’ logħob;

Or. en

Emenda 551
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ tal-operaturi awdjoviżivi biex 
jiżviluppaw xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej 
b’potenzjal imtejjeb għaċ-ċirkolazzjoni 
transkonfinali;

(b) l-appoġġ tal-operaturi awdjoviżivi biex 
jiżviluppaw xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej 
b’potenzjal imtejjeb għaċ-ċirkolazzjoni 
transkonfinali, inkluż logħob diġitali bħala 
xogħlijiet awdjoviżivi indipendenti;

Or. en

Emenda 552
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-appoġġ tal-operaturi awdjoviżivi biex 
jiżviluppaw xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej 
b’potenzjal imtejjeb għaċ-ċirkolazzjoni 
transkonfinali;

b) il-miżuri li għandhom l-għan li 
jappoġġjaw lill-operaturi awdjoviżivi
Ewropej biex jiżviluppaw xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej b’potenzjal imtejjeb 
għaċ-ċirkolazzjoni transkonfinali, u li 
b’mod partikolari għandhom l-għan li 
jippromwovu l-iżvilupp ta' proġetti ta' 
produzzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej (xogħlijiet fittizji, xogħlijiet ta’ 
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animazzjoni, dokumentarji) televiżivi u 
ċinematografiċi, kif ukoll xogħlijiet 
interattivi b’mod partikolari l-logħob 
vidjo, maħsuba għas-swieq Ewropej u 
internazzjonali;

Or. fr

Emenda 553
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-appoġġ tal-operaturi awdjoviżivi biex 
jiżviluppaw xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej 
b’potenzjal imtejjeb għaċ-ċirkolazzjoni 
transkonfinali;

b) il-miżuri li għandhom l-għan li 
jappoġġjaw lill-operaturi awdjoviżivi
Ewropej biex jiżviluppaw xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej b’potenzjal imtejjeb 
għaċ-ċirkolazzjoni transkonfinali, u li 
b’mod partikolari għandhom l-għan li 
jippromwovu l-iżvilupp ta' proġetti ta' 
produzzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej (xogħlijiet fittizji, xogħlijiet ta’ 
animazzjoni, dokumentarji, films qosra) 
televiżivi u ċinematografiċi, kif ukoll 
xogħlijiet interattivi;

Or. fr

Emenda 554
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jiffaċilitaw il-koproduzzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali, inklużi dawk 
televiżivi;

c) il-miżuri ta’ appoġġ għall-attivitajiet 
tal-kumpaniji ta’ produzzjoni awdjoviżiva 
Ewropej indipendenti li għandhom l-għan 
li jiffaċilitaw il-koproduzzjonijiet Ewropej 
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u internazzjonali, inklużi dawk televiżivi, 
b’mod partikolari l-produzzjoni ta’ 
xogħlijiet televiżivi bħal serjejiet, 
programmi pilota, kif ukoll biex 
jappoġġjaw il-fondi ta’ koproduzzjoni 
internazzjonali;

Or. fr

Emenda 555
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jiffaċilitaw il-koproduzzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali, inklużi dawk 
televiżivi;

c) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jiffaċilitaw il-koproduzzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali, inklużi dawk 
televiżivi u tal-internet;

Or. el

Emenda 556
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jiffaċilitaw il-koproduzzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali, inklużi dawk 
televiżivi;

c) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jiffaċilitaw il-koproduzzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali, inklużi dawk 
televiżivi filwaqt li fl-istadju tal-kitba 
jitħares ir-rispett tad-diversità kulturali u 
lingwistika;

Or. fr



PE498.014v01-00 168/226 AM\916408MT.doc

MT

Emenda 557
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jiffaċilitaw il-koproduzzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali, inklużi dawk 
televiżivi;

(c) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jiffaċilitaw il-koproduzzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali, inklużi dawk 
televiżivi, billi, fost l-oħrajn, ikunu 
faċilitati laqgħat bejn partijiet interessati 
u appoġġ indirett għal koproduzzjonijiet 
awdjoviżivi;

Or. en

Emenda 558
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iffaċilitar tal-aċċess għal 
avvenimenti u swieq tal-kummerċ 
awdjoviżivi professjonali u l-użu ta’ 
għodda tan-negozju onlajn ġewwa u barra 
l-Ewropa;

imħassar

Or. de

Emenda 559
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-iffaċilitar tal-aċċess għal avvenimenti d) il-miżuri li għandhom l-għan li 
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u swieq tal-kummerċ awdjoviżivi 
professjonali u l-użu ta’ għodda tan-
negozju onlajn ġewwa u barra l-Ewropa;

jiffaċilitaw l-aċċess għal avvenimenti u 
swieq tal-kummerċ awdjoviżivi 
professjonali u l-użu ta’ riżorsi ekonomiċi
onlajn ġewwa u barra l-Ewropa b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-fora ta’ 
koproduzzjoni, u li jippromwovu l-proġetti 
u x-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej fis-
swieq tal-films, kemm Ewropej kif ukoll 
internazzjonali;

Or. fr

Emenda 560
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-promozzjoni tal-flessibbiltà ta’ 
modalitajiet ta’ distribuzzjoni, kif ukoll 
tat-tneħħija ta’ perjodi ta’ esklużjoni, 
sabiex tkun possibbli evalwazzjoni aħjar, 
partikolarment għall-films arthouse.

Or. de

Emenda 561
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ appoġġ 
għad-distribuzzjoni ta’ films Ewropej 
mhux nazzjonali fuq il-pjattaformi kollha 
u għall-attivitajiet tal-bejgħ 
internazzjonali;

imħassar

Or. de
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Emenda 562
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ appoġġ 
għad-distribuzzjoni ta’ films Ewropej 
mhux nazzjonali fuq il-pjattaformi kollha u 
għall-attivitajiet tal-bejgħ internazzjonali;

e) il-miżuri li għandhom l-għan li 
jistabbilixxu sistemi ta’ appoġġ għad-
distribuzzjoni ta’ films Ewropej mhux 
nazzjonali fuq it-tipi kollha ta’ pjattaformi 
ta’ distribuzzjoni u għall-attivitajiet
ekonomiċi internazzjonali;

Or. fr

Emenda 563
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ appoġġ 
għad-distribuzzjoni ta’ films Ewropej 
mhux nazzjonali fuq il-pjattaformi kollha u 
għall-attivitajiet tal-bejgħ internazzjonali;

(e) l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ appoġġ 
għad-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi  Ewropej mhux nazzjonali fuq 
il-pjattaformi kollha inkluż pjattaformi ta’ 
vidjo fuq talba u pjattaformi mobbli u
għall-attivitajiet tal-bejgħ internazzjonali;

Or. en

Emenda 564
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ appoġġ 
għad-distribuzzjoni ta’ films Ewropej 
mhux nazzjonali fuq il-pjattaformi kollha u 
għall-attivitajiet tal-bejgħ internazzjonali;

(e) l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ appoġġ 
għad-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej mhux nazzjonali fuq 
il-pjattaformi kollha u għall-attivitajiet tal-
bejgħ internazzjonali;

Or. en

Emenda 565
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) inkoraġġiment għall-investiment 
kemm fir-riżorsi tal-midja diġitali kif 
ukoll fl-infrastruttura ta’ appoġġ;

Or. ro

Emenda 566
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-iffaċilitar taċ-ċirkolazzjoni ta’ films 
Ewropej mad-dinja u ta’ films 
internazzjonali fl-Ewropa fuq il-
pjattaformi kollha;

imħassar

Or. de

Emenda 567
Petra Kammerevert
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-iffaċilitar taċ-ċirkolazzjoni ta’ films
Ewropej mad-dinja u ta’ films
internazzjonali fl-Ewropa fuq il-pjattaformi 
kollha;

(f) l-iffaċilitar taċ-ċirkolazzjoni ta’
xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej mad-dinja u 
ta’ xogħlijiet awdjoviżivi internazzjonali fl-
Ewropa fuq il-pjattaformi kollha;

Or. en

Emenda 568
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-iffaċilitar taċ-ċirkolazzjoni ta’ films
Ewropej mad-dinja u ta’ films
internazzjonali fl-Ewropa fuq il-pjattaformi 
kollha;

(f) l-iffaċilitar taċ-ċirkolazzjoni ta’
xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej mad-dinja u 
ta’ xogħlijiet internazzjonali fl-Ewropa fuq 
il-pjattaformi kollha;

Or. en

Emenda 569
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) l-iffaċilitar taċ-ċirkolazzjoni ta’ films 
Ewropej mad-dinja u ta’ films 
internazzjonali fl-Ewropa fuq il-pjattaformi 
kollha;

f) il-miżuri li għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni ta’ films 
Ewropej mad-dinja u ta’ films 
internazzjonali fl-Ewropa fuq il-pjattaformi 
kollha, permezz ta’ proġetti ta’ 
kooperazzjoni b’mod partikolari bejn l-
atturi differenti tas-settur awdjoviżiv 



AM\916408MT.doc 173/226 PE498.014v01-00

MT

(festivals, rappreżentanti tal-bejgħ, 
distributuri u l-pjattaformi ta’ 
distribuzzjoni kollha;

Or. fr

Emenda 570
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-appoġġ għal netwerk Ewropew ta’ 
sidien taċ-ċinema li juru proporzjon 
sinifikanti ta’ films Ewropej mhux 
nazzjonali, inkluż l-integrazzjoni ta’ 
teknoloġiji diġitali;

imħassar

Or. de

Emenda 571
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) l-appoġġ għal netwerk Ewropew ta’ 
sidien taċ-ċinema li juru proporzjon 
sinifikanti ta’ films Ewropej mhux 
nazzjonali, inkluż l-integrazzjoni ta’ 
teknoloġiji diġitali;

g) il-miżuri li għandhom l-għan li 
jappoġġjaw il-ħolqien ta' netwerk 
Ewropew ta’ sidien taċ-ċinema li juru
maġġoranza ta’ films Ewropej, fosthom
proporzjon sinifikanti ta’ films Ewropej 
mhux nazzjonali, inkluż l-appoġġ tal-
integrazzjoni ta’ teknoloġiji diġitali, l-
aktar bit-tħeġġiġ tad-diġitalizzazzjoni tas-
swali taċ-ċinema ta’ dawn is-sidien;

Or. fr
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Emenda 572
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-appoġġ għal netwerk Ewropew ta’ 
sidien taċ-ċinema li juru proporzjon 
sinifikanti ta’ films Ewropej mhux 
nazzjonali, inkluż l-integrazzjoni ta’ 
teknoloġiji diġitali;

(g) l-appoġġ għal netwerk Ewropew ta’ 
sidien taċ-ċinema li juru proporzjon 
sinifikanti ta’ xogħlijiet awdjoviżivi
Ewropej mhux nazzjonali, inkluż l-
integrazzjoni ta’ teknoloġiji diġitali;

Or. en

Emenda 573
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-appoġġ għal netwerk Ewropew ta’ 
sidien taċ-ċinema li juru proporzjon 
sinifikanti ta’ films Ewropej mhux 
nazzjonali, inkluż l-integrazzjoni ta’ 
teknoloġiji diġitali;

(g) l-appoġġ għal netwerk Ewropew ta’ 
sidien taċ-ċinema li juru proporzjon 
sinifikanti ta’ films Ewropej mhux 
nazzjonali, inkluż permezz tal-
integrazzjoni ta’ teknoloġiji diġitali;

Or. en

Emenda 574
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-appoġġ għal inizjattivi li 
jippreżentaw u jippromwovu diversità ta’ 
xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej;

imħassar
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Or. de

Emenda 575
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-appoġġ għal inizjattivi li jippreżentaw 
u jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej;

(h) inizjattivi li jippreżentaw u 
jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej u l-wirt awdjoviżiv u 
ċinematografiku, li jtejbu l-aċċess għal 
udjenzi Ewropej u internazzjonali, fost l-
oħrajn, permezz tan-netwerking u 
pjattaformi onlajn;

Or. en

Emenda 576
Silvia Costa, Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-appoġġ għal inizjattivi li jippreżentaw 
u jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej;

(h) inizjattivi li jippreżentaw u 
jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej u l-wirt awdjoviżiv u 
ċinematografiku, li jtejbu l-aċċess għal 
udjenzi Ewropej u internazzjonali, fost l-
oħrajn, permezz tan-netwerking u 
pjattaformi onlajn;

Or. en

Emenda 577
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) l-appoġġ għal inizjattivi li jippreżentaw 
u jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej;

h) il-miżuri li għandhom l-għan li 
jappoġġjaw inizjattivi li jippreżentaw u 
jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej eklettiċi, fosthom il-
festivals;

Or. fr

Emenda 578
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom 
l-għan li jżidu l-għarfien u l-interess tal-
udjenzi;

imħassar

Or. de

Emenda 579
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom 
l-għan li jżidu l-għarfien u l-interess tal-
udjenzi;

(i) attivitajiet imfassla biex iżidu l-għarfien 
u l-interess tal-udjenzi, il-parteċipazzjoni 
attiva permezz tal-midja soċjali u l-
kondiviżjoni tal-kontenut awdjoviżiv ta’ 
xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej;

Or. en
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Emenda 580
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jżidu l-għarfien u l-interess tal-
udjenzi;

i) il-miżuri bil-għan li jappoġġjaw
attivitajiet li għandhom l-għan li jżidu l-
għarfien u l-interess tal-pubbliku fir-
rigward taċ-ċinema Ewropew, kif ukoll 
tal-wirt ċinematografiku Ewropew, b'mod 
partikolari l-attivitajiet bil-għan li 
jippromwovu l-litteriżmu tal-films, l-aktar 
fost l-udjenzi żgħażagħ;

Or. fr

Emenda 581
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jżidu l-għarfien u l-interess tal-
udjenzi;

(i) l-appoġġ għal attivitajiet li għandhom l-
għan li jżidu l-għarfien u l-interess tal-
udjenzi, kif ukoll il-litteriżmu medjatiku;

Or. en

Emenda 582
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt ia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) attivitajiet imfassla biex jippromwovu 
l-litteriżmu tal-films u medjatiku, b’mod 
partikolari f’kooperazzjoni ma’ 
istituzzjonijiet kulturali, 
organizzazzjonijiet tax-xandir u tal-midja 
oħra u universitajiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment ta’ organizzazzjonijiet tal-midja fid-djalogu tal-politika u l-attivitajiet li 
jikkonċernaw setturi tal-awdjo, awdjoviżivi u tal-internet bħal-litteriżmu medjatiku, huwa 
essenzjali u jeħtieġ li jissemma. Numru ta’ organizzazzjonijiet tax-xandir tas-servizz pubbliku 
huma impenjati li jtejbu l-livelli tal-litteriżmu medjatiku għall-pubbliku ġenerali, inkluż 
notevolment persuni anzjani u minoranzi lingwistiċi, u diġà investew f’inizjattivi ta’ litteriżmu 
medjatiku. Dawn l-azzjonijiet jeħtieġ li jiġu rikonoxxuti u inkoraġġiti aktar.

Emenda 583
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-appoġġ ta’ azzjonijiet innovattivi li 
jittestjaw mudelli u għodod tan-negozju 
ġodda fl-oqsma li x’aktarx jiġu 
influwenzati mill-introduzzjoni u l-użu 
tat-teknoloġiji diġitali.

imħassar

Or. de

Emenda 584
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt j
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) l-appoġġ ta’ azzjonijiet innovattivi li 
jittestjaw mudelli u għodod tan-negozju 
ġodda fl-oqsma li x’aktarx jiġu 
influwenzati mill-introduzzjoni u l-użu tat-
teknoloġiji diġitali.

j) il-miżuri bil-għan li jappoġġjaw
azzjonijiet innovattivi li jittestjaw mudelli 
u għodod tan-negozju ġodda fl-oqsma li 
x’aktarx jiġu influwenzati mill-
introduzzjoni u l-użu tat-teknoloġiji 
diġitali.

Or. fr

Emenda 585
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) miżuri biex jiġi promoss u jingħata 
aċċess għall-wirt ċinematografiku 
Ewropew;

Or. en

Emenda 586
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) miżuri għar-riforma u l-
armonizzazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni 
tal-IPR tal-Ewropa sabiex ikun hemm 
ostakli minimi għall-aċċess tal-udjenzi u 
l-konsumaturi għall-films u kontenut 
awdjoviżiv ieħor onlajn;

Or. en
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Emenda 587
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

a) il-politiki rilevanti tal-UE, b’mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, it-taħriġ, iż-żgħażagħ, ir-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

Or. fr

Emenda 588
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni,
iż-żgħażagħ, iċ-ċittadinanza, l-impjiegi, l-
affarijiet soċjali, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

Or. en

Emenda 589
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-Aġenda Diġitali, ir-
relazzjonijiet esterni, l-impriża, it-turiżmu, 
il-ġustizzja u l-iżvilupp;

Or. en

Emenda 590
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni,
it-taħriġ, iż-żgħażagħ, iċ-ċittadinanza, l-
impjiegi, l-affarijiet soċjali, is-saħħa, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, l-impriża, ir-
relazzjonijiet esterni, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

Or. en

Emenda 591
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni,
it-taħriġ, iż-żgħażagħ, iċ-ċittadinanza,  l-
impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
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ġustizzja u l-iżvilupp;

Or. fr

Emenda 592
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

(a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp, il-politika barranija, 
l-iżvilupp, id-drittijiet tal-bniedem, il-
politiki tat-tkabbir u dawk kummerċjali;

Or. en

Emenda 593
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F’dan ir-rigward u f’konformità mal-
Artikolu 167(4) tat-Trattat, il-politiki u l-
programmi msemmija hawn fuq iqisu bis-
sħiħ l-objettivi tal-programm “Ewropa 
Kreattiva” sabiex jiżguraw ir-rispett u l-
promozzjoni tad-diversità kulturali u biex 
isaħħu s-sinerġiji.

Or. fr
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Emenda 594
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sabiex l-operaturi kulturali jkunu 
jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-
opportunitajiet offruti mill-programmi l-
oħra Ewropej, dawn tal-aħħar bil-fors 
iridu jkunu identifikati u vvalutati. 
Għalhekk, huwa essenzjali li:
– jitwettqu studji serji u indipendenti bil-
għan li jiddeterminaw l-ammonti u t-tipi 
ta’ azzjonijiet iddedikati minn dawn il-
fondi għall-kultura, u jevalwaw ir-riżultati 
tagħhom;
– jiġu żviluppati l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni fost l-operaturi kulturali.

Or. fr

Emenda 595
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu japplika u 
jiġi implimentat b'rispett lejn l-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika u 
jiġi implimentat b'rispett lejn l-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni, b’mod 
partikolari l-Konvenzjoni tal-UNESCO 
tal-2005 dwar il-Protezzjoni u l-
Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali.

Or. fr
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Emenda 596
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu japplika u 
jiġi implimentat b'rispett lejn l-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika u 
jiġi implimentat b'rispett lejn l-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni, b’mod 
partikolari l-Konvenzjoni tal-UNESCO 
tal-2005 dwar il-Protezzjoni u l-
Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali.

Or. fr

Emenda 597
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
monitoraġġ u valutazzjoni esterna regolari 
tal-Programm Ewropa Kreattiva kontra l-
indikaturi tal-prestazzjoni li ġejjin.
Għandu jkun ikkunsidrat li l-kisba tal-
miri ta' prestazzjoni tiddependi fuq l-
impatt kumplimentari ta’ attivitajiet oħra 
fil-livell Ewropew u nazzjonali li 
jaffettwaw is-setturi kulturali u kreattivi:

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
monitoraġġ u valutazzjoni esterna regolari 
tal-Programm Ewropa Kreattiva kontra l-
indikaturi tal-prestazzjoni li ġejjin.

Or. en

Emenda 598
Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – kliem introduttorju
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
monitoraġġ u evalwazzjoni esterna regolari 
tal-Programm Ewropa Kreattiva kontra l-
indikaturi tal-prestazzjoni li ġejjin. 
Għandu jkun ikkunsidrat li l-kisba tal-
miri ta' prestazzjoni tiddependi fuq l-
impatt kumplimentari ta’ attivitajiet oħra 
fil-livell Ewropew u nazzjonali li 
jaffettwaw is-setturi kulturali u kreattivi:

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
monitoraġġ u evalwazzjoni esterna regolari 
tal-Programm Ewropa Kreattiva skont
kriterji kwalitattivi u kwantitattivi peress li 
hu diffiċli li ċerti riżultati jiġu evalwati 
b’mod statistiku jew numeriku biss:

Or. es

Emenda 599
Emilio Menéndez del Valle

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
monitoraġġ u evalwazzjoni esterna regolari 
tal-Programm Ewropa Kreattiva kontra l-
indikaturi tal-prestazzjoni li ġejjin. Għandu 
jkun ikkunsidrat li l-kisba tal-miri ta' 
prestazzjoni tiddependi fuq l-impatt 
kumplimentari ta’ attivitajiet oħra fil-livell 
Ewropew u nazzjonali li jaffettwaw is-
setturi kulturali u kreattivi:

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura
monitoraġġ u evalwazzjoni esterna regolari 
tal-Programm Ewropa Kreattiva skont l-
indikaturi tal-prestazzjoni li ġejjin. Għandu 
jkun ikkunsidrat li l-kisba tal-miri ta' 
prestazzjoni tiddependi fuq l-impatt 
kumplimentari ta’ politiki oħra fil-livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali, li 
jaffettwaw is-setturi kulturali u kreattivi:

Or. es

Emenda 600
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
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monitoraġġ u valutazzjoni esterna regolari 
tal-Programm Ewropa Kreattiva kontra l-
indikaturi tal-prestazzjoni li ġejjin. 
Għandu jkun ikkunsidrat li l-kisba tal-
miri ta' prestazzjoni tiddependi fuq l-
impatt kumplimentari ta’ attivitajiet oħra 
fil-livell Ewropew u nazzjonali li 
jaffettwaw is-setturi kulturali u kreattivi:

monitoraġġ u valutazzjoni esterna regolari 
tal-Programm Ewropa Kreattiva kontra l-
indikaturi tal-prestazzjoni stabbiliti hawn 
taħt.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
għall-Faċilità ta’ Garanzija. Bħala 
proġett esperimentali, il-proċess sħiħ ta’ 
stabbiliment, funzjonament u riżultati 
għandu jiġi mmonitorjat u evalwat fuq 
bażi annwali, wara l-fażijiet differenti ta’ 
kostituzzjoni: il-konklużjoni ta’ ftehim 
bejn il-Kummissjoni u l-FEI, sejħa għall-
offerti fl-Istati Membri, l-istabbiliment ta’ 
forma ta’ ftehim bejn l-FEI u l-
banek/intermedjarji finanzjarji magħżula, 
it-taħriġ tal-persunal, id-dispaċċ tal-
komunikazzjoni dwar l-għodda nnifisha 
lill-operaturi, u l-produzzjoni ta’ 
valutazzjoni tal-impatt u r-rapport tal-
progress bil-għan li tiġi riflessa s-
sitwazzjoni fil-perjodu tal-programm li 
jmiss.
Għandu jkun ikkunsidrat li l-kisba tal-
miri ta' prestazzjoni tal-Programm Qafas 
kollu tiddependi fuq l-impatt 
kumplimentari ta’ attivitajiet oħra fil-
livell Ewropew u nazzjonali li jaffettwaw 
is-setturi kulturali u kreattivi:

Or. en

Emenda 601
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Indikaturi għall-objettivi ġenerali imħassar
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msemmija fl-Artikolu 4:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14(1a) qed jitħassar sabiex jiġi sostitwit mill-Artikolu 14(1aa) (ġdid).

Emenda 602
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – test introduttorju – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) effetti multiplikaturi fuq il-benessri 
soċjali u l-iżvilupp tal-kapital uman u 
benefiċċji esterni fir-rigward tagħhom (eż. 
in-numru ta’ persuni li kellhom aċċess 
għall-attività kulturali/kreattiva għall-
ewwel darba, fiduċja fihom infushom u s-
sens ta’ appartenenza mtejba);

Or. en

Emenda 603
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – test introduttorju – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-konbribut tas-setturi kulturali u 
kreattivi għall-ħolqien tal-impjiegi u t-
tkabbir (effetti diretti);

Or. en
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Emenda 604
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – test introduttorju – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) il-kontribut tas-setturi kulturali u 
kreattivi għall-impjiegi u t-tkabbir fir-
rigward ta’ fornituri relatati ta’ prodotti u 
servizzi (effetti indiretti).

Or. en

Emenda 605
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– is-sehem tas-setturi tal-impjieg u s-
sehem tal-PDG;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14(1a) qed jitħassar sabiex jiġi sostitwit mill-Artikolu 14(1aa) (ġdid).

Emenda 606
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– is-sehem tas-setturi tal-impjieg u s-
sehem tal-PDG; 

imħassar
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Or. en

Emenda 607
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– is-sehem tas-setturi tal-impjieg u s-
sehem tal-PDG;

– il-livell, il-bidla u s-sehem tas-setturi tal-
impjiegi u tal-PDG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jagħmlu l-indikaturi aktar rilevanti u sinifikanti.

Emenda 608
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-perċentwal ta’ persuni li jirrapportaw 
li jaċċessaw xogħlijiet kulturali Ewropej.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14(1a) qed jitħassar sabiex jiġi sostitwit mill-Artikolu 14(1aa) (ġdid).

Emenda 609
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-perċentwal ta’ persuni li jirrapportaw 
li jaċċessaw xogħlijiet kulturali Ewropej.

imħassar

Or. en

Emenda 610
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-perċentwal ta’ persuni li jirrapportaw li 
jaċċessaw xogħlijiet kulturali Ewropej.

– il-perċentwal ta' persuni li jirrapportaw li 
jaċċessaw xogħlijiet kulturali u awdjoviżivi 
Europej minn pajjiżi oħra għajr tagħhom 
stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jagħmlu l-indikaturi aktar rilevanti u sinifikanti.

Emenda 611
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-perċentwal ta’ persuni li jirrapportaw li 
jaċċessaw xogħlijiet kulturali Ewropej.

– il-perċentwal ta’ persuni li jirrapportaw li 
jaċċessaw xogħlijiet kulturali Ewropej;

Or. en

Emenda 612
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– in-numru ta’ membri ta’ gruppi ġodda 
ta’ mira sottorappreżentati, milħuqa mill-
programm;

Or. de

Emenda 613
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– effetti multiplikaturi u benefiċċji esterni 
fuq il-benessri soċjali u l-iżvilupp tal-
kapital uman;

Or. en

Emenda 614
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-konbribut tas-setturi kulturali u 
kreattivi għall-ħolqien tal-impjiegi u t-
tkabbir (effetti diretti);

Or. en



PE498.014v01-00 192/226 AM\916408MT.doc

MT

Emenda 615
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-kontribut tas-setturi kulturali u 
kreattivi għall-impjiegi u t-tkabbir fir-
rigward ta’ fornituri relatati ta’ prodotti u 
servizzi (effetti indiretti). 

Or. en

Emenda 616
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi jippermettu li tiġi 
determinata, bl-aktar mod affidabbli 
possibbli, l-effikaċja ta’ kull taqsima tal-
Programm “Ewropa Kreattiva”. Għal dan 
il-għan, qed jiġu stabbiliti kriterji ta’ 
evalwazzjoni sabiex ikun determinat 
safejn kull linja ta’ azzjoni tat-taqsimiet 
“Kultura” u “MEDIA”, kif ukoll l-
attivitajiet tagħhom ta’ politika ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali u “is-
sistema favur is-setturi kulturali u 
kreattivi” jissodisfaw il-prijoritajiet 
definiti għal kull waħda minn dawn it-
taqsimiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi relatati mal-Artikolu 14(1a), parti introduttorja u l-inċiż 1 u l-inċiż 2.
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Emenda 617
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Indikaturi għall-objettivi speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 5:

imħassar

Fir-rigward tal-objettiv dwar l-appoġġ 
għall-kapaċità tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej imsemmija fil-punt (a) 
tal-Artikolu 5:
– l-internazzjonalizzazzjoni tal-operaturi 
kulturali u n-numru ta’ sħubijiet 
transnazzjonali maħluqa;
– in-numru ta’ esperjenzi ta' tagħlim 
maħluqa għall-artisti/operaturi kulturali 
li żiedu l-ħiliet u l-impjegabilità tagħhom.
Fir-rigward tal-objettiv dwar il-
promozzjoni taċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u l-
operaturi kulturali u kreattivi u l-ilħuq ta’ 
udjenzi ġodda fl-Ewropa u lil hinn 
minnha msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 5:
It-Taqsima Kultura:
– in-numru ta’ persuni milħuqa 
direttament u indirettament permezz tal-
proġetti appoġġati mill-Programm.
It-Taqsima MEDIA:
– in-numru ta’ ammissjonijiet għal films 
Ewropej fl-Ewropa u mad-dinja (fl-
10 swieq ewlenin mhux Ewropej);
– il-perċentwal ta’ xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej fiċ-ċinemas, fuq it-TV u l-
pjattaformi diġitali.
Fir-rigward tal-objettiv dwar it-tisħiħ tal-
kapaċità finanzjarja tas-setturi kulturali u 
kreattivi msemmija fil-punt (c) tal-
Artikolu 5:
– il-volum ta’ self mogħti fil-qafas tal-
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faċilità finanzjarja;
– in-numru u l-firxa ġeografika tal-
istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu 
aċċess għal finanzi għas-setturi kulturali 
u kreattivi;
– in-numru, il-pajjiż tal-oriġini u s-setturi 
sekondarji tal-benefiċjarji finali tal-
faċilità finanzjarja.
Fir-rigward tal-objettiv dwar l-appoġġ 
għall-kooperazzjoni tal-politika 
transnazzjonali msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 5:
– in-numru ta’ Stati Membri li jagħmlu 
użu mir-riżultati tal-Metodu Miftuħ ta’ 
Koordinazzjoni fl-iżvilupp tal-politika 
nazzjonali tagħhom u n-numru ta' 
inizjattivi ġodda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14(1b) qed jitħassar sabiex jiġi sostitwit mill-Artikolu 14(1ba) (ġdid) u (bb) (ġdid).

Emenda 618
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – parti 1 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– in-numru ta’ membri ta’ gruppi ġodda 
ta’ mira sottorappreżentati, milħuqa mill-
programm;

Or. de

Emenda 619
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – parti 1 – inċiż 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-varjetà ta’ setturi differenti kulturali, 
fergħat tal-arti, xogħlijiet, operaturi u 
gruppi ta’ mira, milħuqa mill-programm 
qafas; fir-rigward tal-età, l-isfond soċjali, 
is-sitwazzjoni finanzjarja, il-livell ta’ 
professjonalità, id-daqs, il-viżibiltà, l-
oriġini, il-lingwa, is-sess, eċċ. tagħhom.

Or. de

Emenda 620
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – parti 1 – inċiż 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-varjetà tal-proġetti ffinanzjati mill-
programm ta’ qafas, fir-rigward tal-
karatteristiċi differenti, il-kategoriji u t-
tipi tagħhom (indipendenti mingħajr skop 
ta’ qligħ);

Or. de

Emenda 621
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – parti 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– in-numru ta’ ammissjonijiet għal films 
Ewropej fl-Ewropa u mad-dinja (l-
10 swieq mhux Ewropej l-aktar 
importanti);

– in-numru ta’ ammissjonijiet għal films 
Ewropej mhux nazzjonali fl-Ewropa u
għal films Ewropej mad-dinja (l-10 swieq 
mhux Ewropej l-aktar importanti);
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi għandhom jirrelataw maċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u d-
disponibbiltà tagħhom barra mill-Istat Membru li oriġinaw fih.

Emenda 622
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – parti 2 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– in-numru ta’ logħob diġitali Ewropew fi 
pjattaformi prinċipali tal-logħob 
(pjattaformi prinċipali tal-consoles, 
mobbli u onlajn);

Or. en

Emenda 623
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – parti 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-perċentwal ta’ xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej fiċ-ċinemas, it-TV u l-pjattaformi 
diġitali.

– il-perċentwal ta’ xogħlijiet awdjoviżivi
mhux nazzjonali Ewropej fiċ-ċinemas, it-
TV u l-pjattaformi diġitali fl-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi għandhom jirrelataw maċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u d-
disponibbiltà tagħhom barra mill-Istat Membru li oriġinaw fih.
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Emenda 624
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – parti 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-perċentwal ta’ xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej fiċ-ċinemas, it-TV u l-pjattaformi 
diġitali.

– il-perċentwal ta’ xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej li għandhom jiġu kklassifikati fil-
produzzjonijiet taċ-ċinemas, 
produzzjonijiet fittizji tat-TV, 
produzzjonijiet mhux fittizji tat-TV, 
produzzjonijiet tal-web, logħob diġitali jew 
formati tal-wirjiet u tad-divertiment fiċ-
ċinemas, it-TV u l-pjattaformi diġitali.

Or. en

Emenda 625
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – subparagrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-volum ta’ self mogħti fil-qafas tal-
faċilità finanzjarja;

– il-volum ta’ self mogħti fil-qafas tal-
faċilità finanzjarja, imqassam skont l-
oriġini nazzjonali, id-daqs u s-setturi 
tiegħu;

Or. en

Emenda 626
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 3 – inċiż -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– is-sitwazzjoni tal-ekwità tal-benefiċjarji 
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finali tal-istrument finanzjarju

Or. de

Emenda 627
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– in-numru ta’ Stati Membri li jagħmlu użu
mir-riżultati tal-Metodu Miftuħ ta’ 
Koordinazzjoni fl-iżvilupp tal-politika 
nazzjonali tagħhom u n-numru ta' 
inizjattivi ġodda. 

– in-numru ta’ Stati Membri li jagħmlu użu
mill-konsultazzjoni u l-kooperazzjoni 
transnazzjonali fl-iżvilupp tal-politika 
nazzjonali tagħhom u n-numru ta' 
inizjattivi ġodda

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikatur m’għandux jiffoka biss fuq metodu wieħed ta’ kooperazzjoni transnazzjonali.

Emenda 628
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 4 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– in-numru u l-kwalità ta’ 
applikazzjonijiet ipproċessati fil-Punti 
Kulturali ta’ Kuntatt u l-Uffiċċji tal-
MEDIA;

Or. en

Emenda 629
Helga Trüpel
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 4 – inċiż 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-kwalità tas-servizz provdut mill-Punti 
Kulturali ta’ Kuntatt u l-Uffiċċji tal-
MEDIA lill-koordinaturi ta’ proġetti 
potenzjali, li jridu jiġu evalwati minn 
uffiċċju espert indipendenti u estern.

Or. en

Emenda 630
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi huma determinati mill-
Kummissjoni Ewropea, il-Parlament 
Ewropew u l-korp responsabbli mill-
evalwazzjoni esterna, flimkien mal-
professjonisti, l-“Uffiċċji tal-Ewropa 
Kreattiva” u l-entità jew l-entitajiet li 
huma responsabbli mill-ġbir u l-analiżi 
tad-dejta dwar is-setturi kulturali u 
kreattivi u dak awdjoviżiv (l-Osservatorju 
Awdjoviżiv Ewropew u kull korp ieħor 
skont il-każ).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 14(1b).

Emenda 631
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi huma partikolarment preċiżi 
għal linji ġodda ta’ azzjojni jew għal 
strumenti ġodda bħalma hi "is-sistema 
favur is-setturi kulturali u kreattivi”. Ir-
riżultati ta’ dan il-programm huma 
disponibbli għal kull żona ġeografika, 
kull settur u kull tip ta’ operatur kulturali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b.

Emenda 632
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-riżultati tal-proċess ta' monitoraġġ u 
valutazzjoni għandhom jintużaw fl-
implimentazzjoni tal-Programm.

imħassar

Or. en

Emenda 633
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Minbarra l-monitoraġġ regolari l-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

(a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
Programm Qafas jiġi evalwat b’mod
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rapport ta' evalwazzjoni esterna mhux 
aktar tard minn tmiem l-2007 sabiex 
tivvaluta l-effikaċja fil-kisba tal-objettivi u 
l-effiċjenza tal-Programm u l-valur miżjud 
Ewropew tiegħu bil-ħsieb ta' deċiżjoni 
dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-Programm. L-
evalwazzjoni għandha tindirizza l-kamp ta' 
applikazzjoni għas-simplifikazzjoni, il-
koerenza interna u esterna tal-Programm,
l-issoktar tar-rilevanza tal-objettivi kollha, 
kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-miżuri 
għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni 
fuq l-impatt fit-tul tad-Deċiżjoni Nru 
1855/2006/KE, id-Deċiżjoni Nru 
1718/2006/KE u d-Deċiżjoni Nru 
1041/2009/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

regolari, estern u indipendenti. Sabiex 
tivvaluta l-effikaċja fil-kisba tal-objettivi u 
l-effiċjenza tal-Programm Qafas, l-
evalwazzjoni għandha tindirizza l-
possibbiltà li jiġi ssimplifikat, il-koerenza 
interna u esterna tiegħu, l-iżvilupp ta’ 
netwerk ta’ Punti Kulturali ta’ Kuntatt u 
l-Uffiċċji tal-MEDIA kif ukoll il-
possibbiltà li jinħolqu Uffiċċji Ewropa 
Kreattiva, u l-issoktar tar-rilevanza tal-
objettivi tiegħu. Minbarra li tqis l-
indikaturi msemmija fil-paragrafu 1, l-
evalwazzjoni għandha tinkludi 
valutazzjoni ta’ fatturi relevanti oħra, 
bħalma huma d-differenza bejn ir-rata 
medja ta’ mgħax fuq self provdut taħt il-
Faċilità ta’ Garanzija u r-rata medja ta’ 
mgħax għal self ġeneralment provdut lil 
SMEs b’kundizzjonijiet tas-suq normali. 
Għandhom jitqiesu wkoll ir-riżultati tal-
evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tad-
Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE, id-
Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE u d-
Deċiżjoni Nru 1041/2009/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
ta’ evalwazzjoni f’nofs it-terminu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, sal-
31 ta’ Diċembru 2017.

Or. en

Emenda 634
Zoltán Bagó

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Minbarra l-monitoraġġ regolari l-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni esterna mhux aktar tard 
minn tmiem l-2007 sabiex tivvaluta l-
effikaċja fil-kisba tal-objettivi u l-
effiċjenza tal-Programm u l-valur miżjud 

(a) Minbarra l-monitoraġġ regolari l-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni esterna mhux aktar tard 
minn tmiem l-2007 sabiex tivvaluta l-
effikaċja fil-kisba tal-objettivi u l-
effiċjenza tal-Programm u l-valur miżjud 
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Ewropew tiegħu bil-ħsieb ta' deċiżjoni 
dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-Programm. L-evalwazzjoni 
għandha tindirizza l-kamp ta' applikazzjoni 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-Programm, l-issoktar tar-
rilevanza tal-objettivi kollha, kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miżuri għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. Għandha tqis ir-
riżultati tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-
tul tad-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE, id-
Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE u d-
Deċiżjoni Nru 1041/2009/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Ewropew tiegħu bil-ħsieb ta' deċiżjoni 
dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-Programm. L-evalwazzjoni 
għandha tindirizza l-kamp ta' applikazzjoni 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-Programm, l-issoktar tar-
rilevanza tal-objettivi kollha, kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miżuri għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. Għandha tqis ir-
riżultati tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-
tul tad-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE, id-
Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE u d-
Deċiżjoni Nru 1041/2009/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta’ 
evalwazzjoni f’nofs it-terminu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, sal-
31 ta’ Diċembru 2017.

Or. en

Emenda 635
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Minbarra l-monitoraġġ regolari l-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni esterna mhux aktar tard 
minn tmiem l-2007 sabiex tivvaluta l-
effikaċja fil-kisba tal-objettivi u l-
effiċjenza tal-Programm u l-valur miżjud 
Ewropew tiegħu bil-ħsieb ta' deċiżjoni 
dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-Programm. L-evalwazzjoni 
għandha tindirizza l-kamp ta' applikazzjoni 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-Programm, l-issoktar tar-
rilevanza tal-objettivi kollha, kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miżuri għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. Għandha tqis ir-

(a) Minbarra l-monitoraġġ regolari l-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni esterna mhux aktar tard 
minn tmiem l-2007 sabiex tivvaluta l-
effikaċja fil-kisba tal-objettivi u l-
effiċjenza tal-Programm u l-valur miżjud 
Ewropew tiegħu bil-ħsieb ta' deċiżjoni 
dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-Programm. L-evalwazzjoni 
għandha tindirizza l-kamp ta' applikazzjoni 
għas-simplifikazzjoni, il-possibilitajiet tal-
użu alternattiv tal-fondi, il-koerenza 
interna u esterna tal-Programm, l-issoktar 
tar-rilevanza tal-objettivi kollha, kif ukoll 
il-kontribuzzjoni tal-miżuri għall-
prijoritajiet tal-Unjoni ta' tkabbir 
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riżultati tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-
tul tad-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE, id-
Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE u d-
Deċiżjoni Nru 1041/2009/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni 
fuq l-impatt fit-tul tad-Deċiżjoni 
Nru 1855/2006/KE, id-Deċiżjoni 
Nru 1718/2006/KE u d-Deċiżjoni 
Nru 1041/2009/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill.

Or. de

Emenda 636
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti 
msemmija fil-punt (a), l-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, 
mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru 
2017, rapport dwar l-implimentazzjoni u l-
impatt tal-Programm Qafas fit-territorju 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 637
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ab) Evalwazzjoni finali tal-Programm 
Qafas għandha titressaq mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2022.
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Or. fr

Emenda 638
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha l-ewwel nett 
tikseb id-dejta kollha neċessarja mill-
Istati Membri u l-istituzzjonijiet rilevanti, 
sabiex tiġi evitata konġestjoni żejda ta’ 
proġetti żgħar indipendenti mingħajr skop 
ta’ qligħ.

Or. de

Emenda 639
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-riżultati tal-proċess ta’ monitoraġġ 
u ta’ evalwazzjoni esterna għandhom 
ikunu kkomunikati, f’verżjoni kompluta u 
fil-ħin lill-professjonisti tas-settur b'tali 
mod li dawn ikunu jistgħu jipparteċipaw 
bis-sħiħ fil-proċess ta' emenda u ta' titjib 
tal-programm “Ewropa Kreattiva”. 
Għandhom jiġu mħeġġa l-identifikazzjoni 
u l-iskambju ta’ prattiki tajba fir-rigward 
ta’ proġetti li jissodisfaw b’mod 
partikolari l-objettivi tal-Programm 
“Ewropa Kreattiva”, b’attenzjoni 
partikolari lill-pajiżi li ftit jibbenefikaw 
mill-programmi “MEDIA 2007” u 
“Kultura” u li s-setturi kulturali u 
kreattivi tagħhom mhumiex żviluppati 
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ħafna.

Or. fr

Emenda 640
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-benefiċjarji tal-proġetti appoġġati
mill-Programm għandhom jiżguraw 
komunikazzjoni u disseminazzjoni tal-
informazzjoni dwar il-finanzjament tal-
Unjoni li jkunu rċevew u r-riżultati 
miksuba.

1. Il-benefiċjarji tal-proġetti appoġġjati
mill-Programm għandhom jiżguraw 
komunikazzjoni u disseminazzjoni tal-
informazzjoni dwar il-finanzjament tal-
Unjoni li jkunu rċevew u r-riżultati 
miksuba, b’kunsiderazzjoni speċjali tal-
organizzazzjonijiet u l-intrapriżi 
indipendenti mingħajr skop ta’ qligħ.

Or. de

Emenda 641
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni u l-FEI għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti għall-
kompiti tagħhom tinxtered lill-Uffiċċji tal-
Ewropa Kreattiva imsemmija fil-punt (f) 
tal-Artikolu 8.

Or. en

Emenda 642
Jean-Marie Cavada
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-netwerk Creative Europe Desks 
imsemmi fl-Artikolu 8(f) għandu jiżgura l-
komunikazzjoni u d-disseminazzjoni tal-
informazzjoni dwar il-finanzjament tal-
Unjoni mogħti u r-riżultati miksuba għall-
pajjiżhom.

2. In-netwerk Creative Europe Desks 
imsemmi fl-Artikolu 8(a) għandu jiżgura l-
komunikazzjoni u d-disseminazzjoni tal-
informazzjoni dwar il-finanzjament tal-
Unjoni mogħti u r-riżultati miksuba għal
pajjiżhom.

Or. fr

Emenda 643
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-Istati 
mhux membri tal-UE u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali

Parteċipazzjoni fil-Programm

Or. fr

Emenda 644
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-Taqsimiet għandhom ikunu miftuħin 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin 
sakemm il-kundizzjonijiet jintlaħqu,
(inklużi dawk li jinsabu fid-Direttiva 
2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar il-

2. It-Taqsimiet għandhom ikunu miftuħin 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin 
sakemm il-kundizzjonijiet li ġejjin
jintlaħqu, inklużi:
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koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew 
b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta’ servizzi tal-midja 
awdjoviżiva għat-taqsima MEDIA, u l-
approprjazzjonijiet addizzjonali jitħallsu:

– impenn għall-valuri tad-diversità tal-
espressjonijiet kulturali permezz tal-
iffirmar u r-ratifika tal-Konvenzjoni 
UNESCO tal-2005;
– għat-taqsima MEDIA, dawk li jinsabu 
fid-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni 
amministrattiva fi Stati Membri dwar il-
forniment ta’ servizzi tal-midja 
awdjoviżiva, jintlaħqu u;
– l-approprjazzjonijiet addizzjonali 
jitħallsu, f’ammonti proporzjonali skont 
is-sehem tagħhom u abbażi-tal-livell ta’ 
pagamenti li jkunu saru matul il-
programmi preċedenti.

Or. fr

Emenda 645
Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-Taqsimiet għandhom ikunu miftuħin 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin 
sakemm il-kundizzjonijiet jintlaħqu, 
(inklużi dawk li jinsabu fid-Direttiva 
2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar il-
koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew 
b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 

2. It-Taqsimiet għandhom ikunu miftuħin 
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin 
sakemm il-kundizzjonijiet li ġejjin
jintlaħqu:
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dwar il-forniment ta’ servizzi tal-midja 
awdjoviżiva għat-taqsima MEDIA, u l-
approprjazzjonijiet addizzjonali jitħallsu:

– impenn għall-valuri tad-diversità tal-
espressjonijiet kulturali permezz tal-
iffirmar u r-ratifika tal-Konvenzjoni 
UNESCO tal-2005;
– għat-taqsima MEDIA, dawk li jinsabu 
fid-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni 
amministrattiva fi Stati Membri dwar il-
forniment ta’ servizzi tal-midja 
awdjoviżiva;
– il-ħlas ta’ approprjazzjonijiet 
addizzjonali, f’ammonti proporzjonali 
skont is-sehem tagħhom u abbażi tal-livell 
ta’ pagamenti li jkunu saru matul il-
programmi preċedenti.

Or. fr

Emenda 646
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-Taqsimiet għandhom ikunu miftuħin
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin 
sakemm il-kundizzjonijiet jintlaħqu,
(inklużi dawk li jinsabu fid-Direttiva 
2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar il-
koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew 
b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta’ servizzi tal-midja 
awdjoviżiva għat-taqsima MEDIA, u l-
approprjazzjonijiet addizzjonali jitħallsu:

2. Il-Programm Qafas, bl-eċċezzjoni tal-
miżuri elenkati fl-Artikolu 7, għandu jkun 
miftuħ għall-parteċipazzjoni tal-Istati 
Membri u l-pajjiżi li ġejjin sakemm il-
kundizzjonijiet jintlaħqu, inklużi, għall-
Programm MEDIA, dawk stabbiliti fid-
Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni 
amministrattiva fi Stati Membri dwar il-
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forniment ta’ servizzi tal-midja 
awdjoviżiva (Id-Direttiva dwar is-Servizzi 
tal-Midja Awdjoviżivi) u sakemm l-
approprjazzjonijiet addizzjonali jitħallsu:

Or. en

Emenda 647
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-Taqsimiet għandhom ikunu miftuħin
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin
sakemm il-kundizzjonijiet jintlaħqu, 
(inklużi dawk li jinsabu fid-Direttiva 
2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar il-
koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew 
b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta’ servizzi tal-midja 
awdjoviżiva għat-taqsima MEDIA, u l-
approprjazzjonijiet addizzjonali jitħallsu:

2. Il-Programm għandu jkun miftuħ
għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin:

a) Stati Membri u l-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej tagħhom li huma elenkati 
fl-Anness II tat-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
b) il-pajjiżi elenkati taħt, sakemm il-
kundizzjonijiet jintlaħqu, inklużi dawk li 
jinsabu fid-Direttiva 2010/13/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni 
amministrattiva fi Stati Membri dwar il-
forniment ta’ servizzi tal-midja 
awdjoviżiva għat-taqsima MEDIA, u l-
approprjazzjonijiet addizzjonali jitħallsu:

Or. fr



PE498.014v01-00 210/226 AM\916408MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni attwali ta' assoċjazzjoni għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej tipprevedi li 
dawn jieħdu sehem fil-programmi kulturali Ewropej. Id-deċiżjoni l-ġdida tipprevedi wkoll l-
eliġibilità tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej għall-programmi kollha tal-Unjoni Ewropea. 
Għalhekk din l-eliġibilità għandha tiġi ppreċiżata f’dan ir-Regolament.

Emenda 648
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Individwi, ġurnalisti u artisti minn 
pajjiżi fejn l-espressjoni mhijiex libera, 
jew li huma stess qed jiffaċċjaw ir-
repressjoni, u li jistgħu jitgħallmu dwar il-
libertà tal-istampa u l-midja kif ukoll il-
libertà tal-espressjoni fl-Ewropa u li 
jistgħu jingħataw rifuġju fl-Unjoni, bħal, 
pereżempju, fil-kuntest tal-Programm 
Ewropew ta’ Belt ta’ Rifuġju;

Or. en

Emenda 649
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Programm għandu jippermetti 
kooperazzjoni u azzjonijiet konġunti ma’ 
pajjiżi li mhumiex qed jipparteċipaw fil-
Programm u ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali attivi fis-setturi kulturali u 
kreattivi bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-
Ewropa, l-OECD jew l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali abbażi 
tal-kontribuzzjonijiet konġunti għar-

4. Il-Programm għandu jippermetti 
kooperazzjoni u azzjonijiet konġunti ma’ 
pajjiżi li mhumiex qed jipparteċipaw fil-
Programm u ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali attivi fis-setturi kulturali u 
kreattivi bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-
Ewropa, l-OECD, l-EUNIC jew l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali abbażi tal-kontribuzzjonijiet 
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realizzazzjoni tal-objettivi tal-Programm. konġunti għar-realizzazzjoni tal-objettivi 
tal-Programm.

Or. en

Emenda 650
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
l-Programm skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 651
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi implimentat il-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-programmi 
ta' ħidma annwali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 18 (2). 
Il-programmi ta' ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta' finanzjament. 
Dawn għandu jkun fihom ukoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull azzjoni u skeda indikattiva ta' 
implimentazzjoni. Għall-għotjiet 
għandhom jinkludu l-prijoritajiet, il-kriterji 
ta' evalwazzjoni essenzjali u r-rata massima 

Sabiex jiġi implimentat il-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-programmi 
ta' ħidma annwali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura tal-
eżami msemmija fl-Artikolu 18(1a). Il-
programmi ta' ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta' finanzjament. 
Dawn għandu jkun fihom ukoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull azzjoni u skeda indikattiva ta' 
implimentazzjoni. Għall-għotjiet 
għandhom jinkludu l-prijoritajiet, il-kriterji 
ta' evalwazzjoni essenzjali u r-rata massima 
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ta' kofinanzjament. ta' kofinanzjament. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta wkoll il-linji gwida 
ġenerali għall-implimentazzjoni tal-
Programm skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 18(2).

Or. en

Emenda 652
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi implimentat il-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-programmi 
ta' ħidma annwali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 18 (2). 
Il-programmi ta' ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta' finanzjament. 
Dawn għandu jkun fihom ukoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull azzjoni u skeda indikattiva ta' 
implimentazzjoni. Għall-għotjiet 
għandhom jinkludu l-prijoritajiet, il-kriterji 
ta' evalwazzjoni essenzjali u r-rata massima 
ta' kofinanzjament.

Sabiex jiġi implimentat il-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-programmi 
ta' ħidma annwali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 18(1a)
u l-prinċipji stabbiliti f’dan ir-
Regolament. Il-programmi ta' ħidma 
annwali għandhom jistabbilixxu l-objettivi 
fil-mira, ir-riżultati mistennija, il-metodu 
ta' implimentazzjoni u l-ammont totali tal-
pjan ta' finanzjament. Dawn għandu jkun 
fihom ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li 
jridu jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-
ammont allokat għal kull azzjoni u skeda 
indikattiva ta' implimentazzjoni. Għall-
għotjiet għandhom jinkludu l-prijoritajiet, 
il-kriterji ta' evalwazzjoni essenzjali u r-
rata massima ta' kofinanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi sabiex ikun żgurat li l-bidliet proposti fl-"emenda 5" fir-rigward tal-
Premessa 23 jiġu inkorporati fit-test ewlieni tar-Regolament.

Emenda 653
Emma McClarkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi implimentat il-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-programmi 
ta' ħidma annwali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 18 (2). 
Il-programmi ta' ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta' finanzjament. 
Dawn għandu jkun fihom ukoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull azzjoni u skeda indikattiva ta' 
implimentazzjoni. Għall-għotjiet 
għandhom jinkludu l-prijoritajiet, il-kriterji 
ta' evalwazzjoni essenzjali u r-rata massima 
ta' kofinanzjament.

Sabiex jiġi implimentat il-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-programmi 
ta' ħidma annwali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura tal-
eżami msemmija fl-Artikolu 18(2). Il-
programmi ta' ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta' finanzjament. 
Dawn għandu jkun fihom ukoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull azzjoni u skeda indikattiva ta' 
implimentazzjoni. Għall-għotjiet 
għandhom jinkludu l-prijoritajiet, il-kriterji 
ta' evalwazzjoni essenzjali u r-rata massima 
ta' kofinanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura tal-eżami għandha tapplika għall-programmi ta’ ħidma annwali. Il-proċedura 
konsultattiva għandha tapplika għall-miżuri l-oħra kollha meħtieġa sabiex jiġi implimentat il-
programm.

Emenda 654
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tadotta kull 
miżura oħra meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-Programm skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 18(2).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura tal-eżami għandha tapplika għall-programmi ta’ ħidma annwali.  Il-proċedura 
konsultattiva għandha tapplika għall-miżuri l-oħra kollha meħtieġa sabiex jiġi implimentat il-
programm.

Emenda 655
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Programmi ta' ħidma annwali

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 17b li jistabbilixxu programmi 
ta’ ħidma annwali.
2. Il-programmi ta’ ħidma annwali 
għandhom jispeċifikaw, b’mod 
partikolari, l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta’ implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta’ 
finanzjament.
3. Il-programmi ta’ ħidma annwali 
għandhom jinkludu wkoll deskrizzjoni tal-
azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
taqsima u skeda indikattiva tal-
implimentazzjoni. Rigward l-għotjiet, 
dawn għandhom jinkludu l-prijoritajiet, 
il-kriterji essenzjali tal-evalwazzjoni u r-
rata massima tal-kofinanzjament.
4. Għall-Faċilità ta’ Garanzija, il-
programm ta’ ħidma annwali għandu 
jinkludi l-kriterji tal-eliġibbiltà u ta’ 
selezzjoni għal intermedjarji finanzjarji, 
il-kriterji tal-esklużjoni relatati mal-
kontenut tal-proġetti sottomessi għall-
intermedjarji finanzjarji parteċipanti, l-
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allokazzjoni annwali għall-FEI u l-kriterji 
tal-eliġibbiltà, ta’ selezzjoni u tal-għotja 
għall-fornituri tal-bini tal-kapaċitajiet.

Or. en

Emenda 656
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Programmi ta’ ħidma annwali

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 17b li jistabbilixxu programmi 
ta’ ħidma annwali.
2. Il-programmi ta’ ħidma annwali 
għandhom jispeċifikaw, b’mod 
partikolari, l-objettivi fil-mira, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta’ implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta’ 
finanzjament.
3. Il-programmi ta’ ħidma annwali 
għandhom jinkludu wkoll deskrizzjoni tal-
azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
taqsima u skeda indikattiva tal-
implimentazzjoni. Rigward l-għotjiet, 
dawn għandhom jinkludu l-prijoritajiet, 
il-kriterji essenzjali tal-evalwazzjoni u r-
rata massima tal-kofinanzjament.
4. Għall-Faċilità ta’ Garanzija, il-
programm ta’ ħidma annwali għandu 
jinkludi l-kriterji tal-eliġibbiltà u ta’ 
selezzjoni għal intermedjarji finanzjarji, 
il-kriterji tal-esklużjoni relatati mal-
kontenut tal-proġetti sottomessi għall-
intermedjarji finanzjarji parteċipanti, l-
allokazzjoni annwali għall-FEI u l-kriterji 
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tal-eliġibbiltà, ta’ selezzjoni u tal-għotja 
għall-fornituri tal-bini tal-kapaċitajiet.

Or. en

Emenda 657
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura tal-eżami għandha tapplika għall-programmi ta’ ħidma annwali. Il-proċedura 
konsultattiva għandha tapplika għall-miżuri l-oħra kollha meħtieġa sabiex jiġi implimentat il-
programm.

Emenda 658
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 659
Emma McClarkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu stabbilit fl-Artikolu 1 (1) 
huwa stabbilit għal EUR 1 801 000 000.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu stabbilit fl-Artikolu 1(1) 
huwa stabbilit għal EUR 1 150 700 000.

Or. en

Emenda 660
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu stabbilit fl-Artikolu 1 (1)
huwa stabbilit għal EUR 1 801 000 000.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu stabbilit fl-Artikolu 1(1)
huwa stabbilit għal mill-inqas
EUR 1 801 000 000.

Or. de

Emenda 661
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk din l-allokazzjoni finanzjarja 
tkun inqas għall-implimentazzjoni ta’ dan 
il-programm, għandu prinċipalment isir 
tnaqqis fil-finanzjament għall-qasam tal-
azzjoni transettorjali.
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Or. de

Emenda 662
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-allokazzjoni baġitarja bejn it-
Taqsimiet għandha tkun kif ġej:
– 55% għat-Taqsima MEDIA;
– 30% għat-Taqsima Kultura;
– 15% għat-Taqsima Transsettorjali.

Or. en

Emenda 663
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-allokazzjoni baġitarja bejn il-
programmi MEDIA u Kultura u t-
Taqsima Transettorjali msemmija fl-
Artikolu 6 għandha tkun kif ġej:
– tal-anqas 55% għall-Programm 
MEDIA; 
– tal-anqas 30% għall-Programm 
Kultura;
– massimu ta’ 15% għat-Taqsima 
Transsettorjali, b’tal-anqas 4% allokati 
għall-miżuri ta’ kooperazzjoni 
transsettorjali elenkati fl-Artikolu 8 u li 
jiggarantixxi, għall-Uffiċċji tal-Ewropa 
Kreattiva, tal-anqas il-livell ta’ 
finanzjament taħt il-Programmi Kultura u 
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MEDIA preċedenti (2007-2013).

Or. en

Emenda 664
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
Programm tista' tkopri wkoll l-ispejjeż 
marbuta mal-attivitajiet ta' preparazzjoni, 
monitoraġġ, kontroll, awditjar u 
evalwazzjoni li jinħtieġu direttament għall-
immaniġġar tal-programm u l-kisba tal-
objettivi tiegħu; b'mod partikolari, l-istudji, 
il-laqgħat tal-esperti, l-azzjonijiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni, inkluża l-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
safejn dawn huma marbuta mal-objettivi 
ġenerali ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-
informazzjoni, flimkien mal-ispejjeż l-oħra 
kollha ta' għajnuna teknika u 
amministrattiva mġarrba mill-Kummissjoni
għall-immaniġġar tal-Programm.

2. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
Programm tista' tkopri wkoll l-ispejjeż 
marbuta mal-attivitajiet ta' preparazzjoni, 
monitoraġġ, kontroll, awditjar u 
evalwazzjoni li jinħtieġu direttament għall-
immaniġġjar tal-programm u l-kisba tal-
objettivi tiegħu; b'mod partikolari, l-istudji, 
il-laqgħat tal-esperti, l-azzjonijiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni, inkluża l-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
safejn dawn huma marbuta mal-objettivi 
ġenerali ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-
informazzjoni, flimkien mal-ispejjeż l-oħra 
kollha ta' għajnuna teknika u 
amministrattiva mġarrba mill-Kummissjoni
għall-immaniġġjar tal-Programm, fejn 
dawn il-fondi għandhom jiġu ddefiniti 
b’mod ċar u jkunu viżibbli.

Or. de

Emenda 665
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. F'każijiet debitament ġustifikati l-
Kummissjoni tista' tqis l-ispejjeż marbuta 
direttament mal-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet appoġġati bħala eliġibbli jekk 
dawn l-ispejjeż jiġġarrbu mill-benefiċjarju 
qabel ma tiġi ppreżentata l-applikazzjoni 
ta' finanzjament.

imħassar

Or. de

Amendment 666
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 
jkollhom is-setgħa ta’ verifika, abbażi ta’ 
dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji 
tal-għotjiet, il-kuntratturi u s-
sottokuntratturi kollha li jkunu rċevew il-
fondi tal-Unjoni.  L-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jkun 
awtorizzat iwettaq kontrolli u spezzjonijiet 
fil-post fuq l-operaturi ekonomiċi 
kkonċernati direttament jew indirettament 
minn tali finanzjament skont il-proċeduri 
stabbiliti fir-Regolament (Euratom, KE)
Nru 2185/96 bil-għan li jiġi stabbilit li kien 
hemm frodi, korruzzjoni jew kull attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni Ewropea b'rabta ma'
ftehim ta' għajnuna finanzjarja jew 
deċiżjoni jew kuntratt li jikkonċernaw il-
finanzjament tal-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 
jkollhom is-setgħa ta’ verifika, abbażi ta’ 
dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji 
tal-għotjiet, il-kuntratturi u s-
sottokuntratturi kollha li jkunu rċevew il-
fondi tal-Unjoni.  L-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jkun 
awtorizzat iwettaq kontrolli u spezzjonijiet 
fil-post fuq l-operaturi ekonomiċi 
kkonċernati direttament jew indirettament 
minn tali finanzjament miksub fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-programm inkwistjoni,
skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regolament
(Euratom, KE) Nru 2185/96 bil-għan li jiġi 
stabbilit li kien hemm frodi, korruzzjoni 
jew kull attività illegali oħra li taffettwa l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea 
b’rabta ma’ ftehim ta’ għajnuna finanzjarja 
jew deċiżjoni jew kuntratt li jikkonċernaw 
il-finanzjament tal-Unjoni.

Or. it
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Emenda 667
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jipprovdi għażla bir-reqqa ta’ dawn 
l-intermedjarji finanzjarji, li għandhom 
juru esperjenzi possibbli fis-settur 
kulturali u kreattiv;

Or. de

Emenda 668
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jipprovdi lill-intermedjarji finanzjarji 
bi strument sempliċi u faċli biex jiġi 
amministrat;

Or. de

Emenda 669
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għażla tal-intermedjarji 2. Għażla tal-intermedjarji

L-intermedjarji finanzjarji li diġà 
għandhom esperjenza sinifikanti fil-
finanzjament ta’ impriżi żgħar u medji 
tas-setturi kreattivi kif ukoll dawk tal-
pajjiżi żgħar jingħataw prijorità fl-għażla 
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sabiex:
– jippermettu lis-setturi kollha kulturali u 
kreattivi li jibbenefikaw minn dan l-
istrument finanzjarju;
L-intermedjarji finanzjarji jintgħażlu 
skont il-kapaċità tagħhom li 
jikkostitwixxu portafolli ta’ self 
diversifikat u li jqisu l-ħtiġijiet ta’ 
finanzjament tal-impriżi żgħar u medji fis-
setturi kulturali u kreattivi differenti skont 
ir-riżltati tal-istudju mwettaq mill-
Kummissjoni Ewropea dwar dan.
– jivvalutaw l-esperjenza fl-oqsma 
kulturali u kreattivi ta’ ċerti operaturi 
Ewropej (filwaqr li jirriservawlhom aċċess 
prijoritarju matul l-għażla kemm tal-
intermedjarji finanzjarji, kif ukoll tal-
esperti). L-esperjenza tal-IFCIC, 
pereżempju, għandha tkun sfruttata.

Or. fr

Emenda 670
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intermedjarji għandhom jintgħażlu 
b’konformità mal-aħjar prattika tas-suq 
fir-rigward tal-effett fuq:

imħassar

– il-volum ta’ finanzjament tad-dejn li 
jitpoġġa għad-disponibilità tal-operatur 
kulturali u kreattiv u/jew
– l-aċċess tal-operatur kulturali u kreattivi 
għall-finanzi, u/jew
– it-teħid ta’ riskji fil-finanzjament tal-
operaturi kulturali u kreattivi mill-
intermedjarju konċernat.

Or. fr
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Emenda 671
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-volum ta’ finanzjament tad-dejn li 
jitpoġġa għad-disponibilità tal-operatur 
kulturali u kreattiv fil-qasam indipendenti 
mingħajr skop ta’ qligħ.

Or. de

Emenda 672
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-garanzija tista’ tintalab wara 90 
ġurnata ta’ nuqqas ta’ ħlas jew meta l-
intermedjarju finanzjarju jqis li l-SME  
tkun naqset milli tħallas is-self. Talbiet 
għall-ħlas jistgħu jsiru kull tliet xhur, 
flimkien ma’ rapportar kull tliet xhur lill-
FEI. Il-FEI għandu jħallas il-garanzija fi 
żmien 60 ġurnata mill-irċevuta tat-talba 
għall-ħlas.

Or. en

Emenda 673
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini tal-kapaċità taħt il-Faċilità għas-
Setturi Kulturali u Kreattivi huwa 
essenzjalment il-provvista ta’ servizzi ta’ 
esperti lill-intermedjarji finanzjarji li 
jiffirmaw ftehim ta’ faċilità taħt il-Faċilità 
għas-Setturi Kulturali u Kreattivi, bl-
objettiv li kull intermedjarju finanzjarju 
jingħata kompetenzi u kapaċità 
addizzjonali biex jevalwa r-riskji assoċjati 
mal-finanzjament tas-setturi kulturali u 
kreattivi. Addizzjonalment, l-operaturi fis-
setturi kulturali u kreattivi jistgħu 
jibbenefikaw minn dan il-bini tal-kapaċità 
bl-iżvilupp tal-ħiliet xierqa biex jelaboraw 
pjanijiet tan-negozju u jippreparaw tagħrif 
preċiż tal-proġetti tagħhom li jistgħu jgħinu 
lill-intermedjarju finanzjarju jevalwa l-
proġetti kulturali u kreattivi f'mod
effiċjenti.

Il-bini tal-kapaċità taħt il-Faċilità għas-
Setturi Kulturali u Kreattivi huwa 
essenzjalment il-provvista ta’ servizzi ta’ 
esperti lill-intermedjarji finanzjarji li 
jiffirmaw ftehim ta’ faċilità taħt il-Faċilità 
għas-Setturi Kulturali u Kreattivi, bl-
objettiv li kull intermedjarju finanzjarju 
jingħata kompetenzi u kapaċità 
addizzjonali biex jevalwa r-riskji assoċjati 
mal-finanzjament tas-setturi kulturali u 
kreattivi. Addizzjonalment, l-operaturi fis-
setturi kulturali u kreattivi jistgħu 
jibbenefikaw minn dan il-bini tal-kapaċità 
bl-iżvilupp tal-ħiliet xierqa biex jelaboraw 
pjanijiet tan-negozju u jippreparaw tagħrif 
preċiż tal-proġetti tagħhom li jistgħu jgħinu 
lill-intermedjarju finanzjarju jevalwa l-
proġetti kulturali u kreattivi b'mod
effiċjenti. L-intermedjarji finanzjarji 
Ewropej li għandhom għarfien espert 
partikolari fil-finanzjament tas-setturi 
kulturali u kreattivi jingħataw prijorità.

Or. fr

Emenda 674
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi allokati għall-bini tal-
kapaċitajiet għandhom jiġu llimitati għal 
[10%]1 tal-baġit għall-Faċilità ta’ 
Garanzija.
Il-FEI għandu jagħżel il-fornituri tal-bini 
ta’ kapaċitajiet f’isem il-Faċilità ta’ 
Garanzija u taħt is-sorveljanza tal-
Kummissjoni permezz ta’ proċedura tal-
akkwist pubblika u miftuħa, abbażi tal-
kriterji bħall-esperjenza fil-finanzjament 
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tas-setturi kulturali u kreattivi, il-
kompetenza, il-firxa ġeografika, il-
kapaċità tat-twassil u l-għarfien tas-suq.
________________
1 Skont il-baġit finali għall-Programm 
Ewropa Kreattiva, kif miftiehem fil-
kuntest tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali 2014-2020.

Or. en

Emenda 675
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Proposta għal regolament
Anness I – punt 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tipi ta’ self kopert bil-Facilità ta’ 
Garanzija jinkludu b’mod partikolari:
– investiment f’beni tanġibbli jew 
intanġibbli;
– trasferimenti ta’ negozju;
– kapital operatorju (bħal finanzi interim, 
finanzi ta’ distakk (gap finance), inċentivi 
fiskali, fluss tal-flus, linji ta’ kreditu, eċċ.)

Or. en

Emenda 676
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Anness I – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Kapital operatorju jista’ jinkudi 
krediti ta’ finanzjament tal-bank rilevanti 
fuq terminu qasir li permezz tagħhom 
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jistgħu jiġu żgurati l-fondi tal-produtturi.

Or. en


