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Amendamentul 198
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a
programului Europa creativă

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a
programului-cadru Europa creativă și 
culturală

Or. de

Amendamentul 199
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora. În acest 
sens, Uniunea, atunci când este necesar, 
sprijină și completează acțiunile statelor 
membre care au ca scop respectarea 
diversității culturale și lingvistice și 
promovarea unei Europe culturale, ca 
element al exprimării libertății, al 
incluziunii, al coeziunii sociale, al 
dialogului intercultural, al promovării 
atenției față de minorități și al sublinierii 
rolului culturii ca sursă a dezvoltării 
sustenabile.

Or. de
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Amendamentul 200
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 
asigurând, în același timp, existența unor 
condiții necesare competitivității industriei 
Uniunii. În acest sens, Uniunea, atunci 
când este necesar, sprijină și completează 
acțiunile statelor membre care au ca scop 
respectarea diversității culturale și 
lingvistice, consolidarea competitivității 
sectoarelor culturale și creative europene, 
precum și îmbunătățirea cunoașterii și a 
difuzării istoriei culturilor popoarelor 
europene, conservarea și protejarea 
patrimoniului cultural european, 
schimburile culturale necomerciale și 
creația artistică, literară, audiovizuală și 
cinematografică.

Or. fr

Amendamentul 201
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 

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

asigurând, în același timp, existența, la 
nivelul Uniunii, a unor condiții necesare 
competitivității industriei Uniunii. În acest 
sens, Uniunea, atunci când este necesar, 
sprijină și completează acțiunile statelor 
membre care au ca scop respectarea 
diversității culturale și lingvistice, 
protejarea și promovarea patrimoniului 
cultural european și consolidarea 
capacității economice a sectoarelor 
culturale și creative europene, în special 
prin formarea profesională, ținând în 
același timp seama în mod corespunzător 
de valoarea intrinsecă a culturii.

Or. en

Amendamentul 202
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 203
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 204
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 
asigurând, în același timp, existența unor 
condiții necesare competitivității industriei 

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

Uniunii. În acest sens, Uniunea, atunci 
când este necesar, sprijină și completează 
acțiunile statelor membre care au ca scop 
respectarea și promovarea diversității 
culturale și lingvistice, în conformitate cu 
Convenția UNESCO din 2005 privind 
protecția și promovarea diversității 
expresiilor culturale, consolidarea 
competitivității sectoarelor culturale și 
creative europene și facilitarea adaptării la 
transformările industriale, în special prin 
formarea profesională.

Or. fr

Amendamentul 205
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul Uniunii pentru sectoarele 
culturale și creative se bazează pe 
experiența acumulată în cadrul 
următoarelor programe și acțiuni: Decizia 
nr. 1855/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 decembrie 
2006 de instituire a programului Cultura 
(2007-2013), Decizia nr. 1718/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 noiembrie 2006 privind punerea în 
aplicare a unui program de sprijin pentru 
sectorul audiovizual european (MEDIA 
2007), Decizia nr. 1041/2009/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de instituire a unui 
program de cooperare în domeniul 
audiovizualului cu profesioniști din țări 
terțe (MEDIA Mundus 2011-2013), 
Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a unei acțiuni comunitare 
în favoarea evenimentului „Capitala 
europeană a culturii” pentru anii 2007-

(2) Sprijinul Uniunii pentru sectoarele 
culturale și creative se bazează pe 
experiența acumulată în cadrul 
următoarelor programe și acțiuni: Decizia 
nr. 1855/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 decembrie 
2006 de instituire a programului Cultura 
(2007-2013), Decizia nr. 1718/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 noiembrie 2006 privind punerea în 
aplicare a unui program de sprijin pentru 
sectorul audiovizual european (MEDIA 
2007), Decizia nr. 1041/2009/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de instituire a unui 
program de cooperare în domeniul 
audiovizualului cu profesioniști din țări 
terțe (MEDIA Mundus 2011-2013), 
Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a unei acțiuni comunitare 
în favoarea evenimentului „Capitala 
europeană a culturii” pentru anii 2007-
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2019 și Decizia nr. xy/20111 (Marca 
patrimoniului european).

2019 și Decizia nr. 1194/2011 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei 
acțiuni a Uniunii Europene privind 
Marca patrimoniului european1.

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

Or. en

Amendamentul 206
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Agenda europeană pentru cultură într-
o lume în proces de globalizare”, aprobată 
de Consiliu printr-o rezoluție din 16 
noiembrie 2007 stabilește obiectivele 
pentru activitățile viitoare ale Uniunii 
Europene în sectoarele culturale și creative. 
Aceasta are drept scop promovarea
diversității culturale și a dialogului 
intercultural, promovarea culturii în calitate 
de catalizator al creativității în cadrul 
creșterii economice și al ocupării forței de 
muncă și promovarea culturii drept 
element esențial al relațiilor internaționale 
ale Uniunii.

(3) „Agenda europeană pentru cultură într-
o lume în proces de globalizare”, aprobată 
de Consiliu printr-o rezoluție din 16 
noiembrie 2007 definește de la început 
„cultura” și stabilește obiectivele pentru 
activitățile viitoare ale Uniunii Europene în 
sectoarele culturale și creative. Prin 
urmare, „cultura” este recunoscută ca 
fiind complexul de producții de artă și 
patrimoniu, bunurile și serviciile 
culturale, precum și fundamentul pentru 
un univers simbolic de înțelesuri, 
credințe, valori și tradiții care sunt 
exprimate în limbaj, artă, religie și mituri. 
Ținând cont și de înțelesul antropologic al 
culturii, actuala Agendă europeană 
pentru cultură are drept scop sprijinirea
diversității culturale și a dialogului 
intercultural, promovarea culturii în calitate 
de catalizator al creativității în cadrul 
creșterii economice și al ocupării forței de 
muncă și evidențierea culturii drept 
element esențial al relațiilor internaționale 
ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 207
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În rezoluția sa din 12 mai 2011 
referitoare la valorificarea potențialului 
industriilor culturale și creative1, 
Parlamentul European a subliniat faptul 
că industriile creative și culturale 
contribuie la transformarea economiilor 
locale, favorizând apariția unor noi
activități economice, creând locuri de 
muncă noi și sustenabile și sporind 
atractivitatea regiunilor, orașelor și 
comunităților rurale europene, 
contribuind astfel la coeziunea socială și 
teritorială. În plus, cultura joacă un rol 
important în privința dezvoltării durabile 
a teritoriilor transfrontaliere. Stimularea 
culturii și a creativității este, prin urmare, 
parte integrantă a cooperării teritoriale și 
ar trebui consolidată.
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0240.

Or. en

Amendamentul 208
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În rezoluția sa din 12 mai 2011 
referitoare la dimensiunile culturale ale 
acțiunilor externe ale UE1, Parlamentul 
European a subliniat faptul că cultura ar 



PE498.014v01-00 10/222 AM\916408RO.doc

RO

trebui să fie un element vital și integrat 
orizontal în gama largă de politici externe 
care alcătuiesc politica externă și de 
securitate a Uniunii.
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0239.

Or. en

Amendamentul 209
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu privire la Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 11 și 21, sectoarele 
culturale și creative contribuie în mod 
semnificativ la lupta împotriva tuturor 
formelor de discriminare, inclusiv a 
rasismului și xenofobiei și constituie o 
platformă importantă pentru libertatea de 
exprimare. Articolul 22 impune obligația 
de respectare a diversității culturale și 
lingvistice.

(4) 

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 210
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu privire la Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 11 și 21, sectoarele 
culturale și creative contribuie în mod 

(4) 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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semnificativ la lupta împotriva tuturor 
formelor de discriminare, inclusiv a 
rasismului și xenofobiei și constituie o 
platformă importantă pentru libertatea de 
exprimare. Articolul 22 impune obligația 
de respectare a diversității culturale și 
lingvistice.

Or. en

Amendamentul 211
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu privire la Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 11 și 21, sectoarele 
culturale și creative contribuie în mod 
semnificativ la lupta împotriva tuturor 
formelor de discriminare, inclusiv a 
rasismului și xenofobiei și constituie o 
platformă importantă pentru libertatea de 
exprimare. Articolul 22 impune obligația 
de respectare a diversității culturale și 
lingvistice.

(4) Cu privire la Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 11 și 21, sectoarele 
culturale și creative contribuie în mod 
semnificativ la lupta împotriva tuturor 
formelor de discriminare, inclusiv a 
rasismului și xenofobiei și constituie o 
platformă importantă pentru libertatea de 
exprimare. Articolul 22 impune obligația 
de respectare a diversității culturale și 
lingvistice. Articolul 23 impune obligația 
de a asigura egalitatea între femei și 
bărbați în toate domeniile, inclusiv în ceea 
ce privește încadrarea în muncă, munca și 
remunerarea.

Or. en

Amendamentul 212
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Convenția UNESCO privind protecția 
și promovarea diversității expresiilor 
culturale, intrată în vigoare la data de 18 
martie 2007 și la care Uniunea Europeană 
este parte, urmărește consolidarea 
cooperării internaționale, inclusiv 
acordurile de coproducție și codistribuție 
internaționale, și solidaritatea, astfel încât 
să se favorizeze exprimarea culturală a 
tuturor țărilor.

(5) Convenția UNESCO privind protecția 
și promovarea diversității expresiilor 
culturale, intrată în vigoare la data de 18 
martie 2007 și care face parte din acquis-
ul comunitar, urmărește consolidarea 
cooperării internaționale, inclusiv 
acordurile de coproducție și codistribuție 
internaționale, și solidaritatea, astfel încât 
să se favorizeze exprimarea culturală a 
tuturor țărilor.

Or. en

Amendamentul 213
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Unul dintre obiectivele generale ale 
programului-cadru instituit prin prezentul 
regulament este păstrarea și sporirea 
patrimoniului cultural european, dreptul 
la acesta fiind, de asemenea, recunoscut 
ca inerent în dreptul de a participa la 
viața culturală, consacrat în Convenția-
cadru privind patrimoniul cultural pentru 
societate a Consiliului Europei, care a 
intrat în vigoare la 1 iunie 2011. Această 
convenție subliniază rolul patrimoniului 
cultural în construcția unei societăți 
pașnice și democratice, precum și în 
procesul de dezvoltare sustenabilă, 
promovarea diversității culturale, 
dezvoltarea unei identități europene 
comune și păstrarea acesteia în amintiri.

Or. it
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Amendamentul 214
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Protejarea și promovarea 
patrimoniului cultural material și 
imaterial ar trebui să fie parte integrantă 
a sarcinilor Uniunii, în sensul Convenției 
UNESCO pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial din 2003 
și al Convenției UNESCO privind 
protecția patrimoniului mondial cultural 
și natural din 1972, cuprinzând 
monumente, situri, ansambluri istorice, 
muzee, peisaje și arhive cinematografice, 
în legătură cu care se pot desfășura 
proiecte artistice contemporane, ca o 
valorizare a locurilor în cauză, 
promovând creativitatea și asigurând 
totodată un sentiment de apartenență a 
popoarelor la istoria locului sau 
obiectului respectiv.

Or. en

Amendamentul 215
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Uniunea este membră a Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) de la 1 
ianuarie 1995 și, prin urmare, are obligația 
generală de a respecta angajamentele 
asumate în cadrul acordurilor OMC.

(6) Uniunea este membră a Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) de la 1 
ianuarie 1995 și, prin urmare, are obligația 
generală de a respecta angajamentele 
asumate în cadrul acordurilor OMC, 
precum și protocoalele de cooperare 
culturală în contextul acordurilor de liber 
schimb (ALS).
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Amendamentul 216
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 217
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cadrul Concluziilor Consiliului 
privind serviciile de informare referitoare 
la mobilitate pentru artiști și pentru 
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profesioniști din domeniul culturii1 s-a 
confirmat importanța mobilității artiștilor 
și a profesioniștilor din domeniul culturii 
pentru Uniune și pentru îndeplinirea 
obiectivelor acesteia din cadrul strategiei 
Europa 2020 și au fost invitate statele 
membre și Comisia ca, în cadrul ariilor 
lor de competențe și ținând cont în mod 
corespunzător de principiul 
subsidiarității, să faciliteze furnizarea de 
informații cuprinzătoare și exacte 
artiștilor și profesioniștilor din domeniul 
culturii care doresc să profite de 
mobilitate în cadrul Uniunii.
_____________
1 JO C 175, 15.6.2011, p. 5.

Or. en

Amendamentul 218
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
competențele esențiale pentru învățarea 
pe tot parcursul vieții1 recunoaște faptul 
că sensibilizarea și expresia culturală 
reprezintă o prioritate, subliniind în mod 
deosebit importanța expresiei creative de 
idei, experiențe și emoții prin diverse 
mijloace de comunicare (muzica, arta 
spectacolului, artele vizuale și literatura) 
în calitate de competență esențială pe care 
trebuie să o posede toată lumea pentru a 
putea prospera într-o societate bazată pe 
cunoaștere. Astfel, consideră că 
participarea și angajarea activă în 
activitățile culturale reprezintă un factor 
al inovării, productivității și 
competitivității.
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_______________
1 JO L 394, 30.12.2006, p. 10.

Or. en

Amendamentul 219
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În urma monitorizării, a evaluării și a 
exercițiilor de consultare publică a rezultat 
faptul că programele Cultura, MEDIA și 
MEDIA Mundus joacă un rol foarte 
important în protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice a Europei 
și că sunt relevante pentru nevoile 
sectoarelor culturale și creative, dar și că 
obiectivele oricărui program nou ar trebui 
să fie în conformitate cu obiectivele 
strategiei „Europa 2020”. De asemenea, 
rezultă din aceste evaluări și consultări, 
precum și din diverse studii independente, 
în special studiul privind dimensiunea 
antreprenorială a industriilor culturale și 
creative, că sectoarele culturale și creative 
se confruntă cu provocări comune, și 
anume cu contextul unei piețe foarte 
fragmentate, cu impactul globalizării și al 
digitalizării, cu dificultăți în ceea ce 
privește accesul la finanțare și cu o lipsă 
de date comparabile, toate acestea 
impunând necesitatea luării de măsuri la 
nivelul UE.

(9) În urma monitorizării, a evaluării și a 
exercițiilor de consultare publică a rezultat 
faptul că programele Cultura, MEDIA și 
MEDIA Mundus joacă un rol foarte 
important în protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice a Europei 
și că sunt relevante pentru nevoile 
sectoarelor culturale și creative. De 
asemenea, rezultă din aceste evaluări și 
consultări, precum și din diverse studii 
independente, în special studiul privind 
dimensiunea antreprenorială a industriilor 
culturale și creative, că sectoarele culturale 
și creative contribuie la evoluții europene 
mai generale și joacă un rol în acestea: 
aceste sectoare reprezintă un angajator 
important de sine stătător și există o 
legătură clară între investițiile în cultură 
și dezvoltarea economică, fiind deci 
importantă consolidarea politicilor 
culturale la nivel regional, național și 
european.

Or. en

Amendamentul 220
Marietje Schaake
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În urma monitorizării, a evaluării și a 
exercițiilor de consultare publică a rezultat 
faptul că programele Cultura, MEDIA și 
MEDIA Mundus joacă un rol foarte 
important în protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice a Europei 
și că sunt relevante pentru nevoile 
sectoarelor culturale și creative, dar și că 
obiectivele oricărui program nou ar trebui 
să fie în conformitate cu obiectivele 
strategiei „Europa 2020”. De asemenea, 
rezultă din aceste evaluări și consultări, 
precum și din diverse studii independente, 
în special studiul privind dimensiunea 
antreprenorială a industriilor culturale și 
creative, că sectoarele culturale și creative 
se confruntă cu provocări comune, și 
anume cu contextul unei piețe foarte 
fragmentate, cu impactul globalizării și al 
digitalizării, cu dificultăți în ceea ce 
privește accesul la finanțare și cu o lipsă de
date comparabile, toate acestea impunând 
necesitatea luării de măsuri la nivelul UE.

(9) În urma monitorizării, a evaluării și a 
exercițiilor de consultare publică a rezultat 
faptul că programele Cultura, MEDIA și 
MEDIA Mundus joacă un rol foarte 
important în protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice a Europei 
și că sunt relevante pentru nevoile 
sectoarelor culturale și creative, dar și că 
obiectivele oricărui program nou ar trebui 
să fie în conformitate cu obiectivele 
strategiei „Europa 2020”. De asemenea, 
rezultă din aceste evaluări și consultări, 
precum și din diverse studii independente, 
în special studiul privind dimensiunea 
antreprenorială a industriilor culturale și 
creative, că sectoarele culturale și creative 
se confruntă cu provocări comune, și 
anume cu contextul unei piețe și al unui 
cadru de reglementare foarte fragmentate, 
cu impactul globalizării și al digitalizării, 
cu dificultăți în ceea ce privește accesul la 
finanțare, cu dificultăți de ordin birocratic
și cu o lipsă de date comparabile, toate 
acestea impunând necesitatea luării de 
măsuri la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 221
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Sectoarele culturale și creative se 
confruntă cu provocări comune, și anume 
domenii foarte diversificate de activitate, 
medii multilingve și piețe fragmentate, 
contextul globalizării și digitalizarea, 
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precum și o lipsă recurentă de date 
comparabile, care pot fi abordate prin 
măsuri la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 222
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate
pe criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, fragmentarea generează un peisaj
cultural variat și foarte independent care dă 
glas diferitelor tradiții culturale care
constituie diversitatea patrimoniului 
nostru european. Pe de altă parte, 
fragmentarea conduce la circulația
transnațională limitată și suboptimă a 
producțiilor culturale și creative și a 
operatorilor în interiorul, cât și în afara 
Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru consumatori.

(10) Peisajul cultural și creativ european 
nu este omogen în ceea ce privește 
funcționarea și impactul său economic. 
Este în mod inerent fragmentat și pe 
criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, această situație generează un 
domeniu cultural variat și foarte 
independent care dă glas diferitelor tradiții 
și experimente culturale și care dă o 
expresie concretă unui spațiu cultural 
comun pentru toate popoarele Europei. Pe 
de altă parte, fragmentarea implică o serie 
de obstacole care împiedică buna 
circulație transnațională a producțiilor 
culturale și creative și îngreunează
activitatea actorilor din domeniul cultural 
în interiorul și în afara Uniunii Europene, 
fapt care poate duce la dezechilibre 
geografice în ceea ce privește accesul la 
bunuri culturale.

Or. en

Amendamentul 223
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate 
pe criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, fragmentarea generează un peisaj 
cultural variat și foarte independent care dă 
glas diferitelor tradiții culturale care 
constituie diversitatea patrimoniului nostru 
european. Pe de altă parte, fragmentarea 
conduce la circulația transnațională limitată 
și suboptimă a producțiilor culturale și 
creative și a operatorilor în interiorul, cât și 
în afara Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru consumatori.

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate 
pe criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, fragmentarea generează un peisaj 
cultural variat și foarte independent care dă 
glas diferitelor tradiții culturale care 
constituie diversitatea patrimoniului nostru 
european. Pe de altă parte, fragmentarea 
conduce la circulația transnațională limitată 
și suboptimă a producțiilor culturale și 
creative și a operatorilor în interiorul, cât și 
în afara Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru public.

Or. en

Justificare

Termenul „consumator” nu reflectă în mod corespunzător valoarea producțiilor culturale și 
creative. Această valoare ar trebui înțeleasă în termeni mai largi decât cei strict economici. 
Termenul „public” include atât valoarea intrinsecă, cât și pe cea economică a artelor și 
culturii. De asemenea, termenul „public” se folosește în vederea asigurării coerenței în 
cadrul documentului.

Amendamentul 224
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate 
pe criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, fragmentarea generează un peisaj 
cultural variat și foarte independent care dă 
glas diferitelor tradiții culturale care 
constituie diversitatea patrimoniului nostru 
european. Pe de altă parte, fragmentarea 
conduce la circulația transnațională limitată 
și suboptimă a producțiilor culturale și 

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate 
pe criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, fragmentarea generează un peisaj 
cultural variat și foarte independent care dă 
glas diferitelor tradiții culturale care 
constituie diversitatea patrimoniului nostru 
european. Pe de altă parte, fragmentarea 
conduce la circulația transnațională limitată 
și suboptimă a producțiilor culturale și 
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creative și a operatorilor în interiorul, cât și 
în afara Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru consumatori.

creative și a operatorilor în interiorul, cât și 
în afara Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru consumatori. Existența a 27 
de sisteme de gestionare a drepturilor de 
proprietate intelectuală reprezintă o 
dificultate specială pentru sectoarele 
culturale și creative europene. Actualul 
regim fragmentat trebuie reformat pentru 
a facilita accesul la conținut și pentru a 
spori circulația (globală) a acestuia, astfel 
încât să le permită artiștilor, creatorilor, 
consumatorilor, întreprinderilor și 
publicului să beneficieze de avantaje de 
pe urma evoluției digitale, a noilor canale 
de distribuție, a noilor modele de afaceri 
și a altor oportunități.

Or. en

Amendamentul 225
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate 
pe criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, fragmentarea generează un peisaj 
cultural variat și foarte independent care dă 
glas diferitelor tradiții culturale care 
constituie diversitatea patrimoniului nostru 
european. Pe de altă parte, fragmentarea 
conduce la circulația transnațională limitată 
și suboptimă a producțiilor culturale și 
creative și a operatorilor în interiorul, cât și 
în afara Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru consumatori.

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate 
pe criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, fragmentarea generează un peisaj 
cultural variat și foarte independent care dă 
glas diferitelor tradiții culturale care 
constituie diversitatea patrimoniului nostru 
european. Pe de altă parte, fragmentarea 
conduce la circulația și mobilitatea
transnațională limitată și suboptimă a 
producțiilor culturale și creative și a 
operatorilor în interiorul, cât și în afara 
Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru consumatori.

Or. de
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Amendamentul 226
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a face față acestor provocări, 
sectorul trebuie să-și îmbunătățească 
competențele de dezvoltare a publicului, 
ceea ce poate aduce beneficii culturale, 
sociale și economice: culturale în sensul 
contribuției la asigurarea unui public mai 
larg pentru producțiile europene și al 
stimulării implicării semnificative, sociale 
contribuind la asigurarea accesului la un 
public format din tineri și persoane 
defavorizate și economice contribuind la 
crearea unor noi surse de venit.

Or. en

Justificare

Conceptul de consolidare a publicului ar trebui interpretat sub aspectul accesului și 
participării la arte și cultură (de exemplu includerea grupurilor defavorizate, educația 
artistică și culturală) și al diversității ofertei (subtitrarea pieselor de teatru). Educația joacă 
un rol esențial în ceea ce privește dezvoltarea publicului. Se asigură coerența cu evaluarea 
impactului programului Cultura a CE.

Amendamentul 227
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Sectoarele culturale și creative 
europene, ca mijloace de promovare a 
creșterii economice, a incluziunii sociale, 
a formării conștiinței politice și a creării 
de locuri de muncă, au o importanță 



PE498.014v01-00 22/222 AM\916408RO.doc

RO

majoră pentru menținerea interesului 
mondial pentru patrimoniul cultural 
european și atracțiile sale din punct de 
vedere turistic. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să sprijine, iar Uniunea 
Europeană ar trebui să încurajeze studii 
și cercetări privind patrimoniul cultural 
european, ca instrument esențial pentru 
stimularea competitivității economiei 
europene într-o lume globalizată.

Or. en

Amendamentul 228
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, 
difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Aceste schimbări oferă 
oportunități ample sectoarelor culturale și 
creative europene. Costurile de distribuție 
mai reduse, canalele noi de distribuție și 
noile oportunități pentru produsele de nișă 
pot facilita accesul și pot crește circulația 
producțiilor culturale și artistice la nivel 
mondial. Pentru a profita la maximum de 
aceste oportunități, este necesar ca 
sectoarele culturale și creative să-și
dezvolte competențele de gestionare și 
digitale și, prin urmare, să beneficieze de 
un acces și mai larg la finanțare, în vederea 
modernizării echipamentelor, a dezvoltării 
unor noi metode de producție și distribuție 
și a dezvoltării propriilor modele de 
afaceri echitabile și creative.

Or. en
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Amendamentul 229
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 230
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, 
difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Aceste schimbări oferă 
oportunități importante sectoarelor 

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

culturale și creative europene. Costurile de 
distribuție mai reduse, canalele noi de 
distribuție, publicul mai larg și global și 
noile oportunități pentru produsele de nișă 
pot facilita accesul și pot crește circulația la 
nivel mondial. Pentru a profita de aceste 
oportunități și a se adapta la contextul 
globalizării și al digitalizării, este necesar 
ca sectoarele culturale și creative să 
dezvolte competențe noi și să beneficieze 
de un acces mai larg la finanțare în vederea 
modernizării echipamentelor, a dezvoltării 
unor noi metode de producție și distribuție 
și a adaptării modelelor de afaceri.

Or. en

Amendamentul 231
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Practicile actuale de distribuție stau la 
baza sistemului de finanțare a 
cinematografiei. Cu toate acestea, există o 
nevoie din ce în ce mai pronunțată de
promovare a apariției unor oferte online 
legale și atractive și de încurajare a 
inovării. Prin urmare, este esențială 
promovarea flexibilității noilor modalități 
de distribuție pentru a se permite apariția 
unor noi modele de afaceri.

(12) Practicile actuale de distribuție stau la 
baza sistemului de finanțare a 
cinematografiei. Cu toate acestea, există o 
nevoie din ce în ce mai pronunțată de a 
asigura flexibilitatea mijloacelor de 
distribuție, de exemplu prin ridicarea 
embargourilor, în vederea unei 
comercializări mai eficiente, în special a 
filmelor de artă.

Or. de

Amendamentul 232
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Practicile actuale de distribuție stau la 
baza sistemului de finanțare a 
cinematografiei. Cu toate acestea, există o 
nevoie din ce în ce mai pronunțată de 
promovare a apariției unor oferte online 
legale și atractive și de încurajare a 
inovării. Prin urmare, este esențială
promovarea flexibilității noilor modalități 
de distribuție pentru a se permite apariția 
unor noi modele de afaceri.

(12) Practicile actuale de distribuție stau la 
baza sistemului de venituri al
cinematografiei. Cu toate acestea, există o 
nevoie din ce în ce mai pronunțată de 
promovare a apariției unor oferte online 
accesibile, la prețuri convenabile, legale și 
atractive și de încurajare a inovării. Prin 
urmare, sunt esențiale reformarea și 
armonizarea sistemelor drepturilor 
intelectuale din Europa, promovarea 
flexibilității noilor modalități de distribuție 
și reformarea modelului intervalelor de 
difuzare pentru a se permite apariția unor 
noi modele antreprenoriale și de afaceri.

Or. en

Amendamentul 233
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a avea acces la noi categorii 
de public, sunt necesare eforturi 
punctuale din partea statelor membre și a 
UE pentru a îmbunătăți accesul la 
grupuri sociale individuale și pentru a 
consolida implicarea și includerea 
acestora.

Or. de

Amendamentul 234
Cătălin Sorin Ivan

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Numeroase sectoare culturale, 
precum artele vizuale sunt bazate pe 
tehnologie, fiind greu de departajat 
aspectul tehnic de cel artistic; prin 
urmare flexibilitatea programului în 
aceste sectoare este esențială.

Or. ro

Amendamentul 235
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Este esențial să se încurajeze, 
printre altele, cultura în programele 
școlare și ad-hoc, să se îmbunătățească 
educația artistică, culturală și creativă și 
cea în domeniul filmului, al mass-mediei 
și digital.

Or. en

Amendamentul 236
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Una dintre cele mai mari provocări din 
sectoarele culturale și creative, în special 
pentru micii operatori, inclusiv 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) 
și microîntreprinderile, constă în 
dificultatea de a avea acces la fondurile de 
care au nevoie pentru a-și finanța 

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

pentru a-și finanța activitățile, pentru a se 
dezvolta, pentru a-și menține 
competitivitatea sau pentru a-și promova 
activitatea pe plan internațional. Deși 
aceasta este o provocare comună pentru 
IMM-uri în general, situația este cu mult 
mai dificilă în sectoarele culturale și 
creative din cauza naturii necorporale a 
multora dintre activele lor, a caracterului 
de prototip al activităților lor și a nevoii 
intrinsece de a-și asuma riscuri și de a 
experimenta pentru a inova. Această 
asumare a riscurilor de către operatori 
trebuie înțeleasă și sprijinită și de 
instituțiile financiare.

Or. en

Amendamentul 237
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 239
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Asumarea de riscuri și inovarea sunt elemente-cheie ale creativității și inovării. Acestea ar 
trebui sprijinite pentru a se atinge obiectivele principale ale strategiei UE 2020 privind 
educația, cercetarea, ocuparea forței de muncă, precum și obiectivele privind creșterea 
inteligentă legate de dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare și pentru a se 
concretiza inițiativele emblematice ale strategiei UE 2020 „O Uniune a inovării”, „O agendă 
digitală pentru Europa”, „O agendă pentru noi locuri de muncă” și „Noi competențe și 
locuri de muncă”.

Amendamentul 240
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 241
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ca proiect pilot, Alianța europeană a 
industriilor creative este o inițiativă politică 
trans-sectorială care va sprijini în primul 
rând industriile creative la nivel politic. 
Aceasta urmărește mobilizarea de fonduri 
suplimentare pentru industriile creative și 
stimularea cererii de servicii în cadrul 
industriilor creative din partea altor 
industrii și sectoare. Testarea unor noi 
instrumente pentru îmbunătățirea 
sprijinului acordat inovării în industriile 
creative se va desfășura și va fi exploatată 

(14) Ca proiect pilot, Alianța europeană a 
industriilor creative este o inițiativă politică 
trans-sectorială care va sprijini în primul 
rând industriile creative la nivel politic.
Aceasta urmărește mobilizarea de fonduri 
suplimentare private pentru industriile 
creative și stimularea cererii de servicii în 
cadrul industriilor creative din partea altor 
industrii și sectoare. Testarea unor noi 
instrumente pentru îmbunătățirea 
sprijinului acordat inovării în industriile 
creative se va desfășura și va fi exploatată 
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în cadrul unei platforme de învățare 
politică formată din părți interesate 
europene, naționale și regionale.

în cadrul unei platforme de învățare 
politică formată din părți interesate 
europene, naționale și regionale.

Or. en

Amendamentul 242
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se reunească 
programele individuale actuale ale Uniunii 
pentru sectoarele culturale și creative în 
cadrul unui singur program-cadru 
cuprinzător pentru a se acorda un sprijin 
mai eficient operatorilor din sectoarele 
culturale și creative, astfel încât aceștia să 
poată profita de oportunitățile generate de 
digitalizare și de globalizare și să abordeze 
aspectele care, în prezent, conduc la 
fragmentarea pieței. Pentru a fi eficient, 
programul trebuie să ia în considerare 
natura specifică a subsectoarelor, grupurile 
țintă diferite și nevoile specifice ale 
fiecăruia, prin abordări adaptate în cadrul 
componentelor independente.

(15) Este necesar să se reunească și să se 
contopească programele individuale 
actuale ale Uniunii pentru sectoarele 
culturale și creative în cadrul unui singur 
program-cadru cuprinzător pentru a se 
acorda un sprijin efectiv și mai eficient 
operatorilor din sectoarele culturale și 
creative, astfel încât aceștia să poată profita 
de oportunitățile generate de digitalizare și 
de globalizare și să abordeze aspectele 
care, în prezent, conduc la fragmentarea 
pieței. Pentru a fi eficient, programul 
trebuie să ia în considerare natura specifică 
a subsectoarelor, grupurile țintă diferite și 
nevoile specifice ale fiecăruia, prin 
abordări adaptate în cadrul componentelor 
independente, asigurând totodată și 
stimularea creării de valoare adăugată și 
a eficienței.

Or. en

Amendamentul 243
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Capitala europeană a culturii și Marca 
patrimoniului european contribuie la 
consolidarea sentimentului de 
apartenență la un spațiu cultural comun și 
contribuie la creșterea valorii 
patrimoniului cultural. Ar trebui furnizate 
fonduri pentru aceste două acțiuni ale 
Uniunii Europene.

(16) Ar trebui de asemenea să se pună la 
dispoziție resurse pentru Capitala 
europeană a culturii și Marca patrimoniului 
european, deoarece aceste inițiative 
promovează integrarea culturală, sporesc 
valoarea patrimoniului cultural și 
contribuie la crearea unui spațiu public 
european.

Or. de

Amendamentul 244
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Capitala europeană a culturii și Marca 
patrimoniului european contribuie la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
la un spațiu cultural comun și contribuie la 
creșterea valorii patrimoniului cultural. Ar 
trebui furnizate fonduri pentru aceste două 
acțiuni ale Uniunii Europene.

(16) Capitala europeană a culturii și Marca 
patrimoniului european, precum și acțiuni 
speciale, cum ar fi premiile culturale 
europene, contribuie la consolidarea 
sentimentului de apartenență la un spațiu 
cultural comun, stimulează dialogul 
intercultural și înțelegerea reciprocă și 
contribuie la creșterea valorii patrimoniului 
cultural. Ar trebui furnizate fonduri pentru 
aceste două acțiuni ale Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 245
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Capitala europeană a culturii și Marca (16) Capitala europeană a culturii și Marca 
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patrimoniului european contribuie la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
la un spațiu cultural comun și contribuie la 
creșterea valorii patrimoniului cultural. Ar 
trebui furnizate fonduri pentru aceste două 
acțiuni ale Uniunii Europene.

patrimoniului european pot contribui la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
la un spațiu cultural comun și contribuie la 
creșterea valorii inerente a patrimoniului 
cultural. Ar trebui furnizate fonduri pentru 
aceste două acțiuni ale Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 246
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Capitala europeană a culturii și Marca 
patrimoniului european contribuie la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
la un spațiu cultural comun și contribuie la 
creșterea valorii patrimoniului cultural. Ar 
trebui furnizate fonduri pentru aceste două 
acțiuni ale Uniunii Europene.

(16) Capitala europeană a culturii și Marca 
patrimoniului european contribuie la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
la un spațiu cultural comun și contribuie la 
creșterea valorii patrimoniului cultural. Ar 
trebui furnizate fonduri și luate măsuri de 
promovare adecvate pentru aceste două 
acțiuni ale Uniunii Europene.

Or. el

Amendamentul 247
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Capitala europeană a culturii și Marca 
patrimoniului european contribuie la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
la un spațiu cultural comun și contribuie la 
creșterea valorii patrimoniului cultural. Ar 
trebui furnizate fonduri pentru aceste două 
acțiuni ale Uniunii Europene.

(16) Capitala europeană a culturii și Marca 
patrimoniului european contribuie la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
la un spațiu cultural comun și contribuie la 
creșterea valorii patrimoniului cultural. Ar 
trebui furnizate fonduri pentru aceste două 
acțiuni ale Uniunii Europene, ținându-se 
seama în mod corespunzător de realitățile 
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crizei financiare actuale.

Or. pl

Amendamentul 248
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Programul ar trebui să țină seama 
de faptul că cultura are o valoare 
intrinsecă, independentă de aspectele 
economice ale bunurilor și serviciilor 
culturale. La elaborarea programului ar 
trebui să se țină seama de acest caracter 
dual, pentru a se asigura faptul că nu se 
pune accentul numai pe competitivitatea 
economică.

Or. es

Amendamentul 249
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Persoanele fizice din țări și teritorii 
de peste mări (TTPM) și organele și 
instituțiile publice și/sau private 
competente ale unui TTPM pot participa 
la programele Uniunii în temeiul 
dispozițiilor prevăzute în decizia 
Consiliului cu privire la asocierea țărilor 
și teritoriilor de peste mări la Uniunea 
Europeană.

Or. fr
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Justificare

Actuala decizie cu privire la asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări prevede 
participarea TTPM la programele culturale ale Uniunii Europene. Noua decizie prevede, de 
asemenea, că TTPM sunt eligibile pentru a participa la toate programele UE. Prin urmare, 
eligibilitatea lor ar trebui precizată în prezentul regulament.

Amendamentul 250
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Participarea la program va fi deschisă 
țărilor aderente, țărilor candidate și 
potențialelor țări candidate care beneficiază 
de o strategie de preaderare, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenii și condițiile generale de 
participare a acestor țări la programele 
Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în 
deciziile Consiliului de asociere sau în 
acordurile similare respective; participarea 
va fi deschisă și țărilor AELS care sunt 
părți la Acordul SEE și țărilor din zona de 
vecinătate a Uniunii Europene, în 
conformitate cu procedurile stabilite cu 
aceste țări în urma acordurilor-cadru 
privind participarea lor la programele 
Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

(17) Participarea la programul-cadru va fi 
deschisă statelor membre, țărilor aderente, 
țărilor candidate și potențialelor țări 
candidate care beneficiază de o strategie de 
preaderare, în conformitate cu principiile 
generale și cu termenii și condițiile 
generale de participare a acestor țări la 
programele Uniunii stabilite în acordurile-
cadru, în deciziile Consiliului de asociere 
sau în acordurile similare respective;
participarea va fi deschisă și țărilor AELS 
care sunt părți la Acordul SEE și țărilor din 
zona de vecinătate a Uniunii Europene, în 
conformitate cu procedurile stabilite cu 
aceste țări în urma acordurilor-cadru 
privind participarea lor la programele 
Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

Or. fr

Amendamentul 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Participarea la program va fi deschisă 
țărilor aderente, țărilor candidate și 
potențialelor țări candidate care beneficiază 
de o strategie de preaderare, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenii și condițiile generale de 
participare a acestor țări la programele 
Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în 
deciziile Consiliului de asociere sau în 
acordurile similare respective; participarea 
va fi deschisă și țărilor AELS care sunt 
părți la Acordul SEE și țărilor din zona de 
vecinătate a Uniunii Europene, în 
conformitate cu procedurile stabilite cu 
aceste țări în urma acordurilor-cadru 
privind participarea lor la programele 
Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

(17) Participarea la program va fi deschisă, 
de asemenea, țărilor aderente, țărilor 
candidate și potențialelor țări candidate 
care beneficiază de o strategie de 
preaderare, în conformitate cu principiile 
generale și cu termenii și condițiile 
generale de participare a acestor țări la 
programele Uniunii stabilite în acordurile-
cadru, în deciziile Consiliului de asociere 
sau în acordurile similare respective;
participarea va fi deschisă și țărilor AELS 
care sunt părți la Acordul SEE și țărilor din 
zona de vecinătate a Uniunii Europene, în 
conformitate cu procedurile stabilite cu 
aceste țări în urma acordurilor-cadru 
privind participarea lor la programele 
Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

Or. fr

Amendamentul 252
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Participarea la program va fi deschisă 
țărilor aderente, țărilor candidate și 
potențialelor țări candidate care beneficiază 
de o strategie de preaderare, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenii și condițiile generale de 
participare a acestor țări la programele 
Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în 
deciziile Consiliului de asociere sau în 
acordurile similare respective; participarea 
va fi deschisă și țărilor AELS care sunt 
părți la Acordul SEE și țărilor din zona de 
vecinătate a Uniunii Europene, în 

(17) Participarea la program va fi deschisă 
statelor membre, țărilor aderente, țărilor 
candidate și potențialelor țări candidate 
care beneficiază de o strategie de 
preaderare, în conformitate cu principiile 
generale și cu termenii și condițiile 
generale de participare a acestor țări la 
programele Uniunii stabilite în acordurile-
cadru, în deciziile Consiliului de asociere 
sau în acordurile similare respective; 
participarea va fi deschisă și țărilor AELS 
care sunt părți la Acordul SEE și țărilor din 
zona de vecinătate a Uniunii Europene, în 
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conformitate cu procedurile stabilite cu 
aceste țări în urma acordurilor-cadru 
privind participarea lor la programele 
Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

conformitate cu procedurile stabilite cu 
aceste țări în urma acordurilor-cadru 
privind participarea lor la programele 
Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

Or. en

Amendamentul 253
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Participarea la program va fi deschisă 
țărilor aderente, țărilor candidate și 
potențialelor țări candidate care beneficiază 
de o strategie de preaderare, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenii și condițiile generale de 
participare a acestor țări la programele 
Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în 
deciziile Consiliului de asociere sau în 
acordurile similare respective; participarea 
va fi deschisă și țărilor AELS care sunt 
părți la Acordul SEE și țărilor din zona de 
vecinătate a Uniunii Europene, în 
conformitate cu procedurile stabilite cu 
aceste țări în urma acordurilor-cadru 
privind participarea lor la programele 
Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

(17) Participarea la program în contextul 
integrării europene va fi deschisă țărilor 
aderente, țărilor candidate și potențialelor 
țări candidate care beneficiază de o 
strategie de preaderare, în conformitate cu 
principiile generale și cu termenii și 
condițiile generale de participare a acestor 
țări la programele Uniunii stabilite în 
acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de 
asociere sau în acordurile similare 
respective; participarea va fi deschisă și 
țărilor AELS care sunt părți la Acordul 
SEE și țărilor din zona de vecinătate a 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
procedurile stabilite cu aceste țări în urma 
acordurilor-cadru privind participarea lor la 
programele Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

Or. en

Amendamentul 254
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Cooperarea între program și 
organizațiile internaționale competente în 
domeniul culturii și al audiovizualului, 
precum UNESCO, Consiliul Europei și, în 
special, Eurimages, OCDE și Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale
(OMPI) trebuie încurajată.

(19) Cooperarea între program și 
organizațiile internaționale competente în 
domeniul culturii și al audiovizualului, 
precum UNESCO, Consiliul Europei și 
Eurimages, OCDE și Organizația Mondială 
a Proprietății Intelectuale (OMPI) trebuie 
încurajată.

Or. de

Amendamentul 255
Silvia Costa, Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Cooperarea între program și 
organizațiile internaționale competente în 
domeniul culturii și al audiovizualului, 
precum UNESCO, Consiliul Europei și, în 
special, Eurimages, OCDE și Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale 
(OMPI) trebuie încurajată.

(19) Cooperarea între program și 
organizațiile internaționale competente în 
domeniul cultural și cel al audiovizualului, 
precum UNESCO, Consiliul Europei și, în 
special, Eurimages și Itinerarii culturale 
europene, OCDE și Organizația Mondială 
a Proprietății Intelectuale (OMPI) trebuie 
încurajată.

Or. en

Amendamentul 256
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Cooperarea între program și 
organizațiile internaționale competente în 
domeniul culturii și al audiovizualului, 
precum UNESCO, Consiliul Europei și, în 

(19) Cooperarea între program și 
organizațiile internaționale competente în 
domeniul cultural și cel al audiovizualului, 
precum UNESCO, Consiliul Europei și, în 
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special, Eurimages, OCDE și Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale 
(OMPI) trebuie încurajată.

special, Eurimages, OCDE și Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale 
(OMPI), precum și institutele culturale 
naționale din Uniunea Europeană 
(EUNIC) trebuie încurajată.

Or. en

Amendamentul 257
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 
educației, cercetării și inovării, al politicii 
de coeziune și industriale, al turismului și 
al relațiilor externe.

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre și conformitatea cu articolul 167 
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 
educației, cercetării și inovării, al 
industriei, al coeziunii și al incluziunii 
sociale, al turismului și al relațiilor externe.

Or. en

Amendamentul 258
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în temeiul programului-cadru, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre și conformitatea cu articolul 167 
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 
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educației, cercetării și inovării, al politicii 
de coeziune și industriale, al turismului și 
al relațiilor externe.

educației, formării, cercetării și inovării, al 
politicii de coeziune și industriale, al 
politicilor sociale și de sănătate, al 
turismului și al relațiilor externe.

Or. en

Amendamentul 259
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 
educației, cercetării și inovării, al politicii 
de coeziune și industriale, al turismului și 
al relațiilor externe.

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre în conformitate cu articolul 167 
din tratat și cu alte activități ale Uniunii, în 
special în domeniul educației, cercetării și 
inovării, al politicii de coeziune și 
industriale, al turismului și al relațiilor 
externe.

Or. en

Amendamentul 260
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 
educației, cercetării și inovării, al politicii 

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre în conformitate cu articolul 167
din tratat, îndeosebi cu alineatul (4) al 
acestui articol și cu alte activități ale 
Uniunii, în special în domeniul educației, 
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de coeziune și industriale, al turismului și 
al relațiilor externe.

cercetării și inovării, al politicii de 
coeziune și industriale, al turismului și al 
relațiilor externe.

Or. fr

Amendamentul 261
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) În ceea ce privește punerea în aplicare 
a programului, ar trebui luată în 
considerare natura specifică a sectoarelor 
culturale și creative, acordându-se o 
atenție deosebită așa-numitului model cu 
trei sectoare, mai exact recunoașterea 
domeniului comercial, a domeniului care 
beneficiază de sprijin public și a 
domeniului non-profit.

Or. de

Amendamentul 262
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) În ceea ce privește punerea în aplicare 
a programului, ar trebui luate în 
considerare valoarea intrinsecă a culturii 
și natura specifică a sectoarelor culturale și 
creative, în special în ceea ce privește 
rolul jucat de organizațiile non-profit și 
de proiectele acestora.

Or. en
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Amendamentul 263
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Organizațiile relevante din sectoarele culturale și creative ar trebui consultate atunci când se 
pregătește implementarea programului, pentru  a garanta norme și proceduri adecvate și 
simple, care reflectă nevoile beneficiarilor și ale utilizatorilor potențiali, precum și pe cele 
ale instituțiilor de reglementare și pentru a asigura faptul că programul oferă șanse egale 
unei game variate de actori din „ecosistemul” cultural și artistic al Europei.

Amendamentul 264
Milan Zver

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) În ceea ce privește punerea în aplicare 
a programului, ar trebui luată în 
considerare natura specifică a sectoarelor 
culturale și creative și ar trebui să existe o 
preocupare deosebită pentru garantarea 
simplificării procedurilor administrative și 
financiare. O astfel de simplificare, prin 
intermediul folosirii sumelor forfetare, ar 
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trebui să vizeze reducerea la minimum a 
dezechilibrelor excesive aplicabile 
diferitelor țări care participă la program.

Or. en

Justificare

Ținând cont de piața unică a UE, ar fi important să ne asigurăm că stabilirea ratelor 
forfetare are loc astfel încât să reducă la minimum dezechilibrele excesive aplicabile 
diferitelor țări care participă la program. În plus, considerentul 23 din propunerea Comisiei 
nu contrazice poziția Parlamentului conform căreia pentru implementarea acestui program 
ar trebui utilizate acte delegate, întrucât nu se referă deloc la tipul de procedură de punere în 
aplicare utilizată. Prin urmare, ar trebui reintrodus și consolidat prin textul adăugat cu litere 
aldine.

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

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) În ceea ce privește punerea în aplicare 
a programului, ar trebui luată în 
considerare valoarea intrinsecă a culturii 
și caracterul specific al sectoarelor 
culturale și creative, în special importanța 
organizațiilor și a proiectelor fără scop 
lucrativ din componenta Cultură, și ar 
trebui să existe o preocupare deosebită 
pentru garantarea simplificării procedurilor 
administrative și financiare.

Or. fr

Amendamentul 266
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Este esențial să fie scoase mai mult 
în evidență dimensiunea, importanța și 
contribuția sectorului cultural în Europa 
și în cadrul economiei europene (peste 3% 
din PIB-ul UE), cu scopul de a facilita 
finanțarea și în special furnizarea de 
credite către acest sector.

Or. el

Amendamentul 267
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În conformitate cu principiile de 
evaluare referitoare la performanță, 
procedurile de monitorizare și evaluare a 
programului ar trebui să includă rapoarte 
anuale detaliate și să se refere la indicatorii
și obiectivele specifice, măsurabile, 
realizabile, relevante și cu termene precise 
stabilite în prezentul regulament.

(27) În conformitate cu principiile de 
evaluare referitoare la performanță, 
procedurile de monitorizare și evaluare a 
programului ar trebui să includă rapoarte 
anuale detaliate și să se refere la indicatori 
adecvați și obiectivele specifice, 
măsurabile, realizabile, relevante și cu 
termene precise stabilite în prezentul 
regulament.

Or. de

Amendamentul 268
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Dat fiind caracterul transnațional și 
internațional al acțiunilor propuse, 
obiectivele prezentului regulament nu pot 

(30) Dat fiind caracterul transnațional și 
internațional al acțiunilor propuse, 
obiectivele prezentului regulament, mai 
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fi realizate în mod satisfăcător numai de 
către statele membre. Din motive legate de 
amploare și ținând seama de efectele 
estimate ale acțiunilor, rezultatele 
transnaționale pot fi mai bine atinse prin 
acțiune la nivelul Uniunii Europene.
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la
respectivul articol, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru a 
sprijini realizarea obiectivelor de protejare 
și promovare a diversității lingvistice și 
culturale europene și pentru a consolida 
competitivitatea sectoarelor culturale și 
creative în perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.

exact favorizarea protejării, promovării și 
dezvoltării diversității culturale și 
lingvistice europene și a patrimoniului 
cinematografic și audiovizual european, 
încurajarea dialogului intercultural și 
punerea în valoare a unui spațiu cultural 
comun al europenilor pentru a consolida 
sentimentul de apartenență la cetățenia 
europeană și a consolida capacitatea 
sectoarelor culturale și creative europene 
în vederea facilitării dezvoltării acestora și 
a susținerii competitivității industriei 
audiovizuale în perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, nu 
pot fi realizate în mod satisfăcător numai 
de către statele membre. Din motive legate 
de amploare și ținând seama de efectele
estimate ale acțiunilor, rezultatele 
transnaționale pot fi mai bine atinse prin 
acțiune la nivelul Uniunii Europene.
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor
respective.

Or. fr

Amendamentul 269
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Dat fiind caracterul transnațional și
internațional al acțiunilor propuse, 
obiectivele prezentului regulament nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător numai de 
către statele membre. Din motive legate de 
amploare și ținând seama de efectele 

(30) Dat fiind caracterul transnațional și 
internațional al acțiunilor propuse, 
obiectivele prezentului regulament nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător numai de 
către statele membre. Din motive legate de 
amploare și ținând seama de efectele 
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estimate ale acțiunilor, rezultatele 
transnaționale pot fi mai bine atinse prin 
acțiune la nivelul Uniunii Europene. 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
sprijini realizarea obiectivelor de protejare 
și promovare a diversității lingvistice și 
culturale europene și pentru a consolida 
competitivitatea sectoarelor culturale și 
creative în perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020

estimate ale acțiunilor, rezultatele 
transnaționale pot fi mai bine atinse prin 
acțiune la nivelul Uniunii Europene. 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
sprijini realizarea obiectivelor de protejare 
și promovare a diversității lingvistice și 
culturale europene și pentru a consolida 
competitivitatea sectoarelor culturale și 
creative în perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, 
inclusiv la nivel internațional,

Or. en

Amendamentul 270
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Dat fiind caracterul transnațional și 
internațional al acțiunilor propuse, 
obiectivele prezentului regulament nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător numai de 
către statele membre. Din motive legate de 
amploare și ținând seama de efectele 
estimate ale acțiunilor, rezultatele 
transnaționale pot fi mai bine atinse prin 
acțiune la nivelul Uniunii Europene. 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
sprijini realizarea obiectivelor de protejare
și promovare a diversității lingvistice și 

(30) Dat fiind caracterul transnațional și 
internațional al acțiunilor propuse, 
obiectivele prezentului regulament nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător numai de 
către statele membre. Din motive legate de 
amploare și ținând seama de efectele 
estimate ale acțiunilor, rezultatele 
transnaționale pot fi mai bine atinse prin 
acțiune la nivelul Uniunii Europene. 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
sprijini realizarea obiectivelor, adică
protejarea și promovarea diversității 
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culturale europene și pentru a consolida 
competitivitatea sectoarelor culturale și 
creative în perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020

lingvistice și culturale europene și a 
elementelor culturale comune și a 
patrimoniului cultural comun, sporirea 
vizibilității externe a Uniunii și 
consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative în perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020

Or. en

Amendamentul 271
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul 
Europa creativă pentru sprijinirea 
sectoarelor culturale și creative (denumit în 
continuare „programul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

Prezentul regulament instituie programul-
cadru Europa creativă pentru sprijinirea 
sectoarelor culturale și creative (denumit în 
continuare „programul-cadru”), în special 
a sectorului audiovizual, pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

Or. fr

Amendamentul 272
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul 
Europa creativă pentru sprijinirea 
sectoarelor culturale și creative (denumit în 
continuare „programul”) pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

Prezentul regulament instituie programul 
Europa creativă și culturală pentru 
sprijinirea sectoarelor culturale și creative
(denumit în continuare „programul”) 
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2014 și 31 decembrie 2020.

Or. de
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Amendamentul 273
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, 
festivalurile, muzica, arta spectacolului, 
editarea, radioul și artele vizuale;

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele, inclusiv sectorul 
audiovizual, ale căror activități sunt bazate 
pe valori culturale și/sau expresii artistice, 
creative și audiovizuale, indiferent dacă 
aceste activități sunt orientate sau nu către 
piață și indiferent de tipul de structură care 
le realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe.

Or. fr

Amendamentul 274
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități se încadrează în domeniul 
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și indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, festivalurile, 
muzica, arta spectacolului, editarea, radioul 
și artele vizuale;

comercial, domeniul care beneficiază de 
sprijin public sau domeniul non-profit și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative.

Sectoarele culturale și creative includ în 
special:
– arhitectura, arhivele, bibliotecile și 
muzeele, artizanatul artistic, patrimoniul 
cultural, moda, designul, festivalurile, 
muzica, arta spectacolului, editarea, radioul 
și artele vizuale;

– sectorul audiovizualului (inclusiv 
filmele, televiziunea, jocurile video și 
multimedia);

Or. de

Amendamentul 275
Santiago Fisas Ayxela, Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
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constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic,
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, 
festivalurile, muzica, arta spectacolului, 
editarea, radioul și artele vizuale;

constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic,
patrimoniul cultural, designul, moda, 
festivalurile, muzica, arta spectacolului, 
gastronomia, circul, editarea, artele 
plastice, radioul, mediile audiovizuale 
(inclusiv filmele, televiziunea, jocurile 
video și multimedia);

Or. es

Amendamentul 276
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, festivalurile, 
muzica, arta spectacolului, editarea, radioul 
și artele vizuale;

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul
(artistic), audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, reclama, 
moda, festivalurile, muzica, arta 
spectacolului, editarea, radioul și artele 
vizuale;

Or. de
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Amendamentul 277
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, festivalurile, 
muzica, arta spectacolului, editarea, radioul 
și artele vizuale;

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele, muzeele și bibliotecile, artizanatul 
artistic, audiovizualul (inclusiv 
documentarele, filmele de ficțiune, filmele 
pentru copii și cele de animație, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, festivalurile, 
muzica, literatura, arta spectacolului, 
editarea, radioul și artele vizuale;

Or. en

Amendamentul 278
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
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artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, festivalurile, 
muzica, arta spectacolului, editarea, 
radioul și artele vizuale;

artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video, radioul și 
multimedia), patrimoniul cultural, 
designul, festivalurile, muzica, arta 
spectacolului, editarea, și artele vizuale;

Or. en

Amendamentul 279
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, festivalurile, 

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia),
jocurile de societate, patrimoniul cultural, 
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muzica, arta spectacolului, editarea, radioul 
și artele vizuale;

designul, festivalurile, muzica, arta 
spectacolului, editarea, radioul și artele 
vizuale;

Or. it

Amendamentul 280
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural, designul, festivalurile, 
muzica, arta spectacolului, editarea, radioul
și artele vizuale;

1. „sectoare culturale și creative” înseamnă 
toate sectoarele ale căror activități sunt 
bazate pe valori culturale și/sau expresii 
artistice și creative, indiferent dacă aceste 
activități sunt orientate sau nu către piață și 
indiferent de tipul de structură care le 
realizează. Activitățile respective includ 
crearea, producerea, difuzarea și 
conservarea bunurilor și serviciilor care 
constituie expresii culturale, artistice sau 
creative, precum și funcțiile conexe, cum 
ar fi educația, gestionarea sau 
reglementarea. Sectoarele culturale și 
creative includ în special arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, jocurile video și multimedia), 
patrimoniul cultural material și imaterial, 
designul, festivalurile, muzica, arta 
spectacolului, editarea, publicitatea, 
radioul și artele vizuale;

Or. en

Amendamentul 281
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „creator” înseamnă o persoană sau o 
întreprindere, cu sau fără scop lucrativ, 
care este sursa creației artistice;

Or. es

Amendamentul 282
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „operator” înseamnă un profesionist, o 
organizație, o întreprindere sau o instituție
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
culturale și creative;

2. „operator cultural și creativ” înseamnă 
un profesionist, o organizație, o 
întreprindere, inclusiv un IMM, sau o 
instituție din sectoarele culturale și 
creative, în special din sectorul 
audiovizual;

Or. fr

Amendamentul 283
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „operator” înseamnă un profesionist, o 
organizație, o întreprindere sau o instituție 
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
culturale și creative;

2. „operator” înseamnă o persoană, un 
profesionist, o organizație, o întreprindere 
sau o instituție care își desfășoară 
activitatea în sectoarele culturale și 
creative;

Or. en
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Amendamentul 284
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediari financiari” înseamnă 
instituții financiare care furnizează sau 
intenționează să furnizeze facilități de 
credit sau o expertiză suplimentară în 
ceea ce privește sectoarele culturale și 
creative.

eliminat

Or. de

Amendamentul 285
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediari financiari” înseamnă 
instituții financiare care furnizează sau 
intenționează să furnizeze facilități de 
credit sau o expertiză suplimentară în ceea 
ce privește sectoarele culturale și creative.

3. „intermediari financiari participanți”, 
selectați de fondul de garantare a 
sectoarelor culturale și creative, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar],
înseamnă instituții financiare care 
furnizează sau intenționează să furnizeze 
facilități de credit sau o expertiză 
suplimentară în ceea ce privește sectoarele 
culturale și creative.

Or. fr

Amendamentul 286
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediari financiari” înseamnă 
instituții financiare care furnizează sau 
intenționează să furnizeze facilități de 
credit sau o expertiză suplimentară în ceea 
ce privește sectoarele culturale și creative.

3. „intermediari financiari” înseamnă 
instituții financiare și agenții de finanțare
care furnizează sau intenționează să 
furnizeze facilități de credit sau o expertiză 
suplimentară în ceea ce privește sectoarele 
culturale și creative.

Or. de

Amendamentul 287
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „IMM” înseamnă microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
persoane care desfășoară activități 
independente, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii1, care își desfășoară 
activitatea în sectoarele culturale și 
creative.
_________________
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Amendamentul 288
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul se limitează la susținerea 
acelor acțiuni și activități care prezintă o 
potențială valoare adăugată europeană și 
care contribuie la realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 și ale inițiativelor 
sale emblematice.

(1) Programul-cadru se bazează pe acțiuni 
și activități care prezintă o valoare 
adăugată europeană și care contribuie la
promovarea diversității culturale, 
conservarea patrimoniului cultural 
european, precum și la punerea în valoare 
și la dezvoltarea spațiului cultural și 
creativ comun al europenilor.

Or. fr

Amendamentul 289
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul se limitează la susținerea 
acelor acțiuni și activități care prezintă o 
potențială valoare adăugată europeană și 
care contribuie la realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 și ale inițiativelor 
sale emblematice.

(1) Având în vedere valoarea educativă, 
artistică, socială, intrinsecă și economică 
a culturii, programul se limitează la 
susținerea acelor acțiuni și activități care 
prezintă o potențială valoare adăugată 
europeană.

Or. en

Amendamentul 290
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul se limitează la susținerea 
acelor acțiuni și activități care prezintă o 
potențială valoare adăugată europeană și 
care contribuie la realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 și ale inițiativelor 

(1) Programul se limitează la susținerea 
acelor acțiuni și activități care prezintă o 
valoare adăugată europeană și care 
contribuie la atingerea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 și ale inițiativelor 
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sale emblematice. sale emblematice.

Or. en

Amendamentul 291
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programul sprijină, de asemenea, 
acțiuni și activități care prezintă o 
potențială valoare adăugată europeană, 
care contribuie la integrarea europeană și 
ajută la crearea unui spațiu public 
european.

Or. de

Amendamentul 292
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul transnațional și impactul 
activităților care vor completa programele 
naționale, internaționale precum și alte 
programe ale Uniunii;

(a) caracterul transnațional al acțiunilor și 
activităților culturale și creative sprijinite 
de programul-cadru și impactul acestora 
asupra cetățenilor europeni din diferite 
țări și asupra cunoștințelor lor referitoare 
la alte culturi decât cea proprie. Acesta 
completează programele și politicile 
naționale, internaționale, precum și alte 
programe și politici ale Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 293
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul transnațional și impactul 
activităților care vor completa programele 
naționale, internaționale precum și alte 
programe ale Uniunii;

(a) caracterul transnațional și impactul 
activităților care vor completa programele
regionale, naționale, internaționale,
precum și alte programe ale Uniunii;

Or. es

Amendamentul 294
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul transnațional și impactul 
activităților care vor completa programele 
naționale, internaționale precum și alte 
programe ale Uniunii;

(a) caracterul transnațional al acțiunilor și 
al activităților și impactul acestora mai 
ales în domeniul culturii și în sectoarele 
culturale și creative, precum și efectele lor 
de contaminare trans-sectoriale, care vor 
completa programele și politicile naționale, 
internaționale, precum și alte programe și 
politici ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 295
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul transnațional și impactul 
activităților care vor completa programele 

(a) caracterul transnațional și impactul 
activităților culturale și creative, în special 
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naționale, internaționale precum și alte 
programe ale Uniunii;

al celor audiovizuale, care vor completa 
programele naționale, internaționale 
precum și alte programe ale Uniunii;

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea dialogului intercultural 
care va permite afirmarea diversității 
culturale europene în paralel cu crearea 
unui spațiu cultural comun al 
europenilor;

Or. fr

Amendamentul 297
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) stimularea creativității, diversității 
expresiilor culturale și a lanțurilor 
valorice inovatoare în sectoarele culturale 
și creative în interiorul și în afara 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 298
Marietje Schaake
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) consolidarea impactului industriilor 
culturale și creative asupra capitalului 
social și uman;

Or. en

Amendamentul 299
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) o mai mare accesibilitate și 
participare a tinerilor și a grupurilor 
defavorizate;

Or. en

Amendamentul 300
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) economiile de scară și masa critică pe 
care sprijinul Uniunii le stimulează 
creând un efect de pârghie asupra 
fondurilor suplimentare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 301
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) economiile de scară și masa critică pe 
care sprijinul Uniunii le stimulează 
creând un efect de pârghie asupra 
fondurilor suplimentare;

(b) promovarea dialogului intercultural, 
care nu doar evaluează diversitatea 
culturală europeană, ci și constituie un 
adevărat forum cultural comun al 
cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 302
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) economiile de scară și masa critică pe 
care sprijinul Uniunii le stimulează creând 
un efect de pârghie asupra fondurilor 
suplimentare;

(b) economiile de scară și masa critică pe 
care sprijinul Uniunii le stimulează creând 
un efect de pârghie asupra fondurilor 
suplimentare, ținând seama însă de 
condițiile specifice din domeniul non-
profit;

Or. de

Amendamentul 303
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperarea transnațională care
stimulează răspunsuri mai rapide, mai 
cuprinzătoare și mai eficiente la 
provocările globale și care generează 
efecte sistemice pe termen lung asupra

(c) cooperarea transnațională între 
operatorii din sectoarele culturale și 
creative, inclusiv artiștii, din mai multe 
state membre, care susțin crearea unui 
spațiu cultural și creativ comun al 
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sectoarelor; europenilor și permit o mai bună 
structurare a sectoarelor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 304
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperarea transnațională care 
stimulează răspunsuri mai rapide, mai 
cuprinzătoare și mai eficiente la 
provocările globale și care generează 
efecte sistemice pe termen lung asupra 
sectoarelor;

(c) cooperarea transnațională între 
operatorii din sectoarele culturale și 
creative, care stimulează răspunsuri mai 
rapide, mai cuprinzătoare și mai eficiente 
la provocările globale, adică generează 
evoluții pe termen lung pentru întregul 
sector în ceea ce privește noi modele 
economice și dezvoltarea;

Or. en

Amendamentul 305
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperarea transnațională care 
stimulează răspunsuri mai rapide, mai 
cuprinzătoare și mai eficiente la 
provocările globale și care generează efecte 
sistemice pe termen lung asupra 
sectoarelor;

(c) cooperarea transnațională care 
stimulează răspunsuri mai rapide, mai 
cuprinzătoare și mai eficiente la 
provocările globale și inovarea și care 
generează efecte sistemice pe termen lung 
asupra sectoarelor;

Or. en
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Amendamentul 306
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile în sectoarele culturale și creative 
europene, ținându-se seama de țările cu o 
capacitate de producție scăzută și/sau de 
țările sau regiunile cu o zonă geografică 
și lingvistică restrânsă.

(d) asigurarea faptului că țările sau 
regiunile participante cu o zonă 
geografică și lingvistică restrânsă sau cu 
o capacitate de difuzare și/sau producție 
mai scăzută au posibilitatea garantării
unor condiții de concurență echitabile în 
sectoarele culturale și creative europene.

Or. en

Amendamentul 307
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile în sectoarele culturale și creative
europene, ținându-se seama de țările cu o 
capacitate de producție scăzută și/sau de 
țările sau regiunile cu o zonă geografică și 
lingvistică restrânsă.

(d) asigurarea condițiilor necesare în 
sectoarele culturale și creative, ținându-se 
seama, în special, de situația din statele 
membre cu o capacitate de producție 
scăzută sau din regiunile europene cu o 
zonă geografică și lingvistică restrânsă.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea unor condiții de concurență (d) asigurarea unor condiții de concurență 
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echitabile în sectoarele culturale și creative 
europene, ținându-se seama de țările cu o 
capacitate de producție scăzută și/sau de 
țările sau regiunile cu o zonă geografică și 
lingvistică restrânsă.

echitabile în sectoarele culturale și creative 
europene, ținându-se seama, în special, de 
țările cu o capacitate de producție scăzută 
și/sau de țările sau regiunile cu o zonă 
geografică și lingvistică restrânsă;

Or. fr

Amendamentul 309
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile în sectoarele culturale și creative 
europene, ținându-se seama de țările cu o 
capacitate de producție scăzută și/sau de 
țările sau regiunile cu o zonă geografică și
lingvistică restrânsă.

(d) asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile în sectoarele culturale și creative 
europene, ținându-se seama de țările cu o 
capacitate de producție scăzută și/sau de 
țările sau regiunile cu o zonă geografică
și/sau lingvistică restrânsă.

Or. de

Amendamentul 310
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) mobilitatea transnațională și 
transregională a operatorilor din 
sectoarele culturale și creative, precum și 
circulația producțiilor culturale, artistice 
și audiovizuale, în vederea creării unui 
spațiu cultural comun și a consolidării 
dialogului și schimburilor interculturale. 

Or. en
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Amendamentul 311
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) acțiuni care să permită sectoarelor 
culturale și creative europene să 
promoveze dialogul intercultural, să 
favorizeze o mai bună cunoaștere 
reciprocă între culturile Europei și să 
dezvolte potențialul politic, cultural, social 
și economic al acesteia, care constituie o 
adevărată valoare adăugată în procesul de 
concretizare a cetățeniei europene.

Or. en

Amendamentul 312
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) efectul activităților care contribuie la 
extinderea diversității culturale, a 
dialogului intercultural, a integrării 
europene și la crearea unui spațiu public 
european.

Or. de

Amendamentul 313
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Pentru a fi eficient, programul ia în 
considerare natura specifică a diferitelor 
sectoare, grupurile țintă diferite ale 
acestora și nevoile lor specifice, prin 
abordări adaptate în cadrul programelor 
independente. În acest scop, programul 
instituie o structură coerentă de sprijin 
pentru diversele sectoare culturale și 
creative, formată dintr-un sistem de 
granturi completat de un instrument 
financiar, astfel cum este definit la 
articolul 7.

Or. en

Amendamentul 314
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) favorizarea protejării și promovării
diversității lingvistice și culturale
europene;

(a) promovarea unei culturi comune și 
diversificate și transmiterea ideii de 
cultură și educație culturală în general, 
ca expresie a diversității culturale și ca 
mijloc de promovare a integrării europene
și a sentimentului identității europene, de 
combatere a prejudiciilor și de creare a 
unui spațiu public european;

Or. de

Amendamentul 315
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) favorizarea protejării și promovării
diversității lingvistice și culturale 
europene;

(a) protejarea și promovarea diversității 
lingvistice și culturale europene și 
protejarea și sporirea patrimoniului 
cultural european, îmbogățind 
cunoștințele despre trecutul Europei și 
dezvoltând un sentiment al identității 
europene în rândul cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 316
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) favorizarea protejării și promovării 
diversității lingvistice și culturale 
europene;

(a) completarea și, dacă este cazul, 
suplimentarea acțiunilor statelor membre 
de protejare a patrimoniului cultural de 
importanță europeană, îmbunătățirea 
cunoștințelor cetățenilor despre culturile 
și istoria lor și promovarea diversității 
lingvistice și culturale europene;

Or. en

Amendamentul 317
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) favorizarea protejării și promovării 
diversității lingvistice și culturale 
europene;

(a) favorizarea protejării, promovării și 
dezvoltării diversității lingvistice și 
culturale europene, precum și a 
patrimoniului cinematografic și 
audiovizual european, încurajarea 
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dialogului intercultural și punerea în 
valoare a unui spațiu cultural comun al 
europenilor pentru a consolida 
sentimentul de apartenență la cetățenia 
europeană;

Or. fr

Amendamentul 318
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

(b) consolidarea capacității sectoarelor 
culturale și creative europene în vederea 
facilitării dezvoltării acestora și a 
susținerii competitivității industriei 
audiovizuale europene;

Or. fr

Amendamentul 319
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea competitivității 
sectoarelor culturale și creative cu scopul 
de a promova o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii.

(b) sporirea competitivității sectoarelor 
culturale și creative,consolidându-le 
capacitatea de a se adapta la schimbările 
industriale și economice, cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, asigurând totodată 
acordarea de sprijin adaptat în mod 
corespunzător schimburilor culturale 
necomerciale.

Or. en
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Amendamentul 320
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă, 
inovatoare și favorabilă incluziunii.

Or. el

Amendamentul 321
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în conformitate cu 
strategia Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 322
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 
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favorabilă incluziunii. favorabilă incluziunii și accesul la public 
și piețe mai largi (internaționale).

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea accesului la cultură 
pentru un public cât mai larg și de la 
vârste cât mai fragede.

Or. fr

Amendamentul 324
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea capacității sectoarelor 
culturale și creative europene de a 
funcționa la nivel transnațional;

(a) sprijinirea capacității sectoarelor 
culturale și creative europene, în special a 
sectorului audiovizual, de a funcționa la 
nivel transnațional;

Or. fr

Amendamentul 325
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea capacității sectoarelor 
culturale și creative europene de a 
funcționa la nivel transnațional;

(a) sprijinirea capacității sectoarelor 
culturale și creative europene de a 
funcționa la nivel transnațional și 
internațional;

Or. en

Amendamentul 326
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea unei culturi comune și 
diversificate, sprijinirea cercetării și 
transmiterea culturii și a educației 
culturale în general;

Or. de

Amendamentul 327
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea circulației transnaționale a 
producțiilor culturale europene și a
mobilității operatorilor în sectoarele 
menționate anterior, în special a artiștilor
și a profesioniștilor din creație (în special 
a femeilor și tinerilor) și dobândirea unui 
acces la noi categorii de public și 
îmbunătățirea accesului la producțiile 
culturale și creative din Uniune și din 
afara acesteia, în special pentru copii, 
tineri, persoane cu handicap și grupuri 
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slab reprezentate;

Or. it

Amendamentul 328
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea și creșterea mobilității și
circulației transnaționale a producțiilor 
culturale și creative europene și a
mobilității operatorilor culturali și creativi, 
în special a artiștilor și a profesioniștilor 
din creație (în special a femeilor) și 
dobândirea accesului la noi categorii de 
public și îmbunătățirea accesului la 
producțiile culturale și creative din
Uniune și din afara acesteia, în special 
pentru copii, tineri, persoane cu handicap 
și grupuri slab reprezentate;

Or. de

Amendamentul 329
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea circulației transnaționale a 
producțiilor culturale și creative, în special 
a producțiilor audiovizuale, și a 
mobilității operatorilor din sectoarele 
culturale și creative, inclusiv a
profesioniștilor din domeniul audiovizual, 
pentru a ajunge la noi categorii de public 
din Uniune și din afara acesteia;
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Or. fr

Amendamentul 330
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea mobilității operatorilor din 
sectoarele culturale și creative, în special 
a artiștilor, sporirea circulației 
transnaționale a producțiilor culturale și 
creative și accesul la noi categorii mai 
largi de public din Europa și din afara 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 331
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea colaborării, coproducției 
și circulației transnaționale a producțiilor 
culturale și creative, dar și a operatorilor și 
accesul la noi categorii de public din 
Europa și din restul lumii, în special cu 
ajutorul digitalizării și al accesului 
online, de exemplu prin intermediul 
bibliotecii digitale Europeana, dar și al 
altor canale;

Or. en

Amendamentul 332
Emma McClarkin
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Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea circulației transnaționale a 
producțiilor culturale și creative, dar și a 
operatorilor și accesul la noi categorii de 
public din Europa și de pe piețele din afara
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 333
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 334
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) îmbunătățirea accesului la cultură al 
cetățenilor, în special al membrilor 
minorităților, al grupurilor dezavantajate 
și al tinerilor;
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Or. it

Amendamentul 335
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a
sectoarelor culturale și creative, în special 
a întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a
operatorilor din sectoarele culturale și 
creative și a profesioniștilor din domeniul 
audiovizual, în special a IMM-urilor și a 
organizațiilor din sectoarele culturale și 
creative;

Or. fr

Amendamentul 336
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, întrucât acestea nu pot 
concura cu instituții și corporații mari;

Or. es

Amendamentul 337
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii, a
organizațiilor și a instituțiilor publice 
locale;

Or. it

Amendamentul 338
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității economice și 
de afaceri a sectoarelor culturale și 
creative, în special a întreprinderilor mici și 
mijlocii și a organizațiilor;

Or. en

Amendamentul 339
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a
sectoarelor culturale și creative, în special 
a întreprinderilor mici și mijlocii și a
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare și a 
accesului la capacitate financiară ale
sectoarelor culturale și creative, în special 
ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale
organizațiilor;

Or. en
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Amendamentul 340
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor non-profit;

Or. de

Amendamentul 341
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor în întreaga Europă și în 
toate subsectoarele;

Or. en

Amendamentul 342
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor și asigurarea egalității 
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dintre antreprenorii femei și antreprenorii 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 343
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor, orientată astfel încât să țină 
seama de egalitatea dintre zonele 
geografice și dintre diferitele sectoare;

Or. en

Amendamentul 344
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii, a organizațiilor 
lucrătorilor independenți și a 
organizațiilor din sectoarele culturale și 
creative din Europa;

Or. es

Amendamentul 345
Cătălin Sorin Ivan
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Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor, inclusiv a acelor 
întreprinderi care nu au ca principal 
obiect de activitate activități culturale, ci 
dezvoltă activități culturale în mod 
adiacent;

Or. ro

Amendamentul 346
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea în special a sectorului 
cultural neorientat către piață, prin 
promovarea acțiunilor și activităților care 
reflectă natura, nevoile și interesele 
specifice ale acestuia;

Or. en

Amendamentul 347
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijinirea cooperării politice
transnaționale pentru a stimula elaborarea 
de politici, inovarea, consolidarea 

(d) sprijinirea cooperării artistice
transnaționale în sectoarele culturale și 
creative, în special în domeniul 
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publicului și noile modele de afaceri. audiovizual, pentru a stimula elaborarea de 
politici, inovarea și consolidarea 
publicului.

Or. fr

Amendamentul 348
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijinirea cooperării politice 
transnaționale pentru a stimula 
elaborarea de politici, inovarea, 
consolidarea publicului și noile modele de 
afaceri.

(d) stimularea elaborării de politici, a 
inovării, a creativității, a consolidării
publicului și a noilor modele de afaceri și 
de gestionare prin intermediul cooperării 
transnaționale în materie de politici.

Or. en

Amendamentul 349
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijinirea cooperării politice 
transnaționale pentru a stimula elaborarea 
de politici, inovarea, consolidarea 
publicului și noile modele de afaceri.

(d) sprijinirea cooperării politice 
transnaționale pentru a stimula elaborarea 
de politici, inovarea, consolidarea 
publicului și noile modele antreprenoriale.

Or. en

Justificare

Termenul „antreprenorial” are un înțeles mai larg decât cuvintele „de afaceri” și include și 
alte forme și tipuri de activități economice relevante pentru sectoarele culturale și creative, 
care ar trebui să facă obiectul cooperării transnaționale în materie de politici.
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Amendamentul 350
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consolidarea eforturilor pentru 
crearea infrastructurii și a condițiilor 
necesare pentru asigurarea accesibilității 
operelor de artă și a artefactelor culturale 
în regiunile periferice, în destinațiile 
turistice și de vacanță și în zonele 
neurbane și rurale.

Or. el

Amendamentul 351
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) încurajarea accesului la produsele 
culturale pentru publicul larg.

Or. ro

Amendamentul 352
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) promovarea protecției dreptului de 
proprietate intelectuală, pentru a încuraja 
inovarea în domeniul cultural și creativ și 
a oferi o recompensă adecvată pentru 
persoanele angrenate în această activitate.
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Or. ro

Amendamentul 353
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul are următoarele componente: Programul conține:

Or. fr

Amendamentul 354
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o componentă trans-sectorială adresată 
tuturor sectoarelor culturale și creative;

(a) o componentă trans-sectorială;

Or. en

Amendamentul 355
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o componentă trans-sectorială adresată 
tuturor sectoarelor culturale și creative;

(a) o componentă trans-sectorială;

Or. fr
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Amendamentul 356
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o componentă Cultura adresată 
sectoarelor culturale și creative;

(b) un program Cultura;

Or. fr

Amendamentul 357
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o componentă Cultura adresată 
sectoarelor culturale și creative;

(b) o componentă Cultura;

Or. en

Amendamentul 358
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o componentă Cultura adresată 
sectoarelor culturale și creative;

(b) o componentă Cultura adresată 
sectoarelor culturale și creative. Activitățile 
audiovizuale sunt acoperite dacă sunt 
compatibile cu obiectivele generale și 
specifice ale acestei componente, astfel 
cum sunt menționate la capitolul III;

Or. en
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Amendamentul 359
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o componenta MEDIA adresată 
sectorului audiovizualului.

(c) o componentă MEDIA.

Or. en

Amendamentul 360
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o componenta MEDIA adresată 
sectorului audiovizualului.

(c) un program MEDIA.

Or. fr

Amendamentul 361
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul pentru sectoarele culturale și 
creative

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu oferă suficiente detalii privind natura exactă a instrumentului 
financiar. Nu este clar de ce este necesar un nou instrument specific sectorului.
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Amendamentul 362
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul pentru sectoarele culturale și 
creative

Mecanismul de garantare pentru 
sectoarele culturale și creative

Or. fr

Amendamentul 363
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. Acest 
mecanism are următoarele priorități:

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu oferă suficiente detalii privind natura exactă a instrumentului 
financiar. Nu este clar de ce este necesar un nou instrument specific sectorului.

Amendamentul 364
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. Acest 
mecanism are următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] și cu normele 
definite în anexa I, un mecanism de 
garantare care vizează sectoarele culturale 
și creative, care este deschis IMM-urilor și
organizațiilor din sectoarele culturale și 
creative cu sediul într-unul din statele 
membre și care:

Or. fr

Amendamentul 365
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. Acest 
mecanism are următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește, în conformitate cu 
normele prevăzute la anexa I, un 
mecanism de garantare care vizează 
sectoarele culturale și creative. Acesta este 
deschis IMM-urilor și organizațiilor 
culturale și creative stabilite într-un stat 
membru, cu următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 366
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 

(1) Comisia stabilește, în conformitate cu 
normele prevăzute la anexa I, un 
mecanism de garantare care vizează 
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instrument de datorie pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. Acest 
mecanism are următoarele priorități:

sectoarele culturale și creative ale Uniunii. 
Mecanismul de garantare poate funcționa 
ca instrument de sine stătător sau în 
contextul unui alt instrument de datorie.
Mecanismul de garantare este instituit și 
gestionat în conformitate cu titlul VIII din 
Regulamentul financiar. Este deschis 
IMM-urilor și organizațiilor culturale și 
creative stabilite într-un stat membru și 
are drept scop:

Or. en

Amendamentul 367
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. Acest 
mecanism are următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative, în 
anumite condiții care urmează să fie 
stabilite și ținând seama de faptul că acest 
instrument nu va înlocui, în principiu, 
finanțarea. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

Or. de

Amendamentul 368
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest mecanism are 

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Instrumentul este creat și 
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următoarele priorități: funcționează în conformitate cu capitolul 
VIII din Regulamentul financiar 
XX/2012.

Or. en

Amendamentul 369
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii și organizații. Acest 
mecanism are următoarele priorități:

Or. en

Amendamentul 370
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

Or. es
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Amendamentul 371
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest mecanism este 
deschis tuturor IMM-urilor și 
organizațiilor culturale și creative stabilite 
în țările eligibile pentru a participa la 
program, astfel cum sunt definite la 
articolul 16, și are următoarele priorități:

Or. en

Amendamentul 372
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 7 alineatul (1a) (nou).

Amendamentul 373
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă – liniuța 1 (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Acest mecanism de garantare se instituie 
ca proiect experimental și completează 
acordarea de finanțare prin intermediul 
grantului aferent programului cadru;

Or. en

Amendamentul 374
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă – liniuța 1 a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Mecanismul de garantare permite 
sectoarelor culturale și creative să se 
dezvolte, în general, și în special să ofere 
un efect de pârghie suficient de puternic 
pentru acțiuni și noi oportunități;

Or. en

Amendamentul 375
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă – liniuța 1 b (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia oferă Fondului european de 
investiții o serie de parametrii clari și 
exacți, astfel încât să permită alegerea 
băncilor și a intermediarilor financiari 
adecvați pentru a acționa în favoarea 
culturii și a experimentelor culturale și 
creative și să asigure un pachet de 
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creditare echilibrat în ceea ce privește 
sectoarele și dimensiunea IMM-urilor 
sprijinite în toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 376
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acest mecanism are următoarele 
priorități:

Or. en

Justificare

A se introduce înainte de articolul 7 alineatul (1) litera (a). A se vedea amendamentul la 
articolul 7 alineatul (1) partea introductivă.

Amendamentul 377
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare 
pentru întreprinderile mici și mijlocii și 
pentru organizațiile din sectoarele 
culturale și creative europene;

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu oferă suficiente detalii privind natura exactă a instrumentului 
financiar. Nu este clar de ce este necesar un nou instrument specific sectorului.
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Amendamentul 378
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene;

(a) facilitează accesul la finanțare pentru
IMM-urile și pentru organizațiile din 
sectoarele culturale și creative;

Or. fr

Amendamentul 379
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru
întreprinderile mici și mijlocii și pentru
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene;

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din toate 
sectoarele culturale și creative din Uniune;

Or. en

Amendamentul 380
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene;

(a) facilitarea unui acces la finanțare cu un 
prag redus pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și pentru organizațiile din 
sectoarele culturale și creative europene, în 
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special în ceea ce privește sarcina 
administrativă;

Or. de

Amendamentul 381
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene;

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, 
microîntreprinderi și întreprinderile non-
profit și pentru organizațiile din sectoarele 
culturale și creative europene;

Or. de

Amendamentul 382
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene;

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii și pentru organizațiile din 
sectoarele culturale și creative europene;

Or. es

Amendamentul 383
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene;

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru
microîntreprinderi, organizațiile 
lucrătorilor independenți, întreprinderile 
mici și mijlocii și pentru organizațiile din 
sectoarele culturale și creative europene;

Or. es

Amendamentul 384
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene;

(a) Facilitează accesul la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene, obligând astfel Comisia 
să se asigure, în cadrul acordului său 
oficial cu Fondul european de investiții 
(FEI), că băncile sau intermediarii 
financiari nu pot solicita garanții 
suplimentare sub formă de garanții 
personale sau înstrăinare a vreunor 
drepturi de proprietate, cum ar fi 
drepturile de distribuție sau de producție.

Or. en

Amendamentul 385
Cătălin Sorin Ivan

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dezvoltarea posibilităților de 
finanțare pentru IMM-urile pentru care 
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activitățile culturale sunt adiacente 
obiectului principal de activitate, în 
scopul de a contribui la o mai bună 
propagare a activităților culturale;

Or. ro

Amendamentul 386
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acordarea echilibrată de garanții 
pentru diverse întreprinderi și organizații 
(non-profit, comerciale), cu scopul de a 
îmbunătăți diversitatea culturală.

Or. de

Amendamentul 387
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în acest scop, îmbunătățirea 
capacității instituțiilor financiare de a 
evalua proiectele culturale și creative, 
inclusiv prin măsuri de asistență tehnică 
și de colaborare în rețele.

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu oferă suficiente detalii privind natura exactă a instrumentului 
financiar. Nu este clar de ce este necesar un nou instrument specific sectorului.
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Amendamentul 388
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în acest scop, îmbunătățirea 
capacității instituțiilor financiare de a 
evalua proiectele culturale și creative, 
inclusiv prin măsuri de asistență tehnică 
și de colaborare în rețele.

eliminat

Or. de

Amendamentul 389
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în acest scop, îmbunătățirea capacității 
instituțiilor financiare de a evalua 
proiectele culturale și creative, inclusiv 
prin măsuri de asistență tehnică și de 
colaborare în rețele.

(b) îmbunătățirea capacității 
intermediarilor financiari participanți de 
a evalua riscurile asociate cu IMM-urile și 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative și proiectele acestora, inclusiv 
prin măsuri de asistență tehnică, de 
consolidare a cunoștințelor și de 
colaborare în rețele.

Or. en

Amendamentul 390
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în acest scop, îmbunătățirea (b) îmbunătățesc capacitatea 
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capacității instituțiilor financiare de a 
evalua proiectele culturale și creative, 
inclusiv prin măsuri de asistență tehnică și 
de colaborare în rețele.

intermediarilor financiari care participă 
la evaluarea proiectelor culturale și 
creative, inclusiv prin măsuri de asistență 
tehnică și de colaborare în rețele.

Or. fr

Amendamentul 391
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în acest scop, îmbunătățirea capacității 
instituțiilor financiare de a evalua 
proiectele culturale și creative, inclusiv 
prin măsuri de asistență tehnică și de 
colaborare în rețele.

(b) îmbunătățirea capacității instituțiilor 
financiare de a evalua proiectele culturale 
și creative, inclusiv prin măsuri de 
sensibilizare, de asistență tehnică și de 
colaborare în rețele.

Or. en

Amendamentul 392
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în acest scop, îmbunătățirea capacității 
instituțiilor financiare de a evalua 
proiectele culturale și creative, inclusiv 
prin măsuri de asistență tehnică și de 
colaborare în rețele.

(b) în acest scop, îmbunătățirea capacității 
și disponibilității instituțiilor financiare de 
a evalua proiectele culturale și creative, 
inclusiv prin măsuri de asistență tehnică și 
de colaborare în rețele.

Or. en

Amendamentul 393
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru a asigura o acordare 
echilibrată a garanțiilor, vor fi elaborate 
condiții precise pentru bănci și 
reprezentanții de vânzări ai acestora, care 
vor proteja în primul rând sectorul non-
profit.

Or. de

Amendamentul 394
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 130 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
Comisia aplică mecanismul de garantare 
într-un mod de gestionare indirectă, 
încredințând sarcini Fondului european 
de investiții (FEI), menționat la articolul 
55 alineatul (1) punctul (iv) din 
Regulamentul financiar, sub rezerva 
termenilor unui acord ce urmează a fi 
încheiat între Comisie și FEI.

Or. en

Amendamentul 395
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu oferă suficiente detalii privind natura exactă a instrumentului 
financiar. Nu este clar de ce este necesar un nou instrument specific sectorului.

Amendamentul 396
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a încuraja elaborarea de politici, 
inovarea, consolidarea publicului și 
modelele de afaceri din sectoarele culturale 
și creative, Comisia pune în aplicare 
următoarele măsuri de sprijinire a 
cooperării politice transnaționale:

Pentru a încuraja elaborarea de politici, 
inovarea, consolidarea clientelei și
publicului și modelele de afaceri din 
sectoarele culturale și creative, Comisia 
pune în aplicare următoarele măsuri de 
sprijinire a cooperării politice 
transnaționale:

Or. de

Amendamentul 397
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a încuraja elaborarea de politici, 
inovarea, consolidarea publicului și 
modelele de afaceri din sectoarele culturale 
și creative, Comisia pune în aplicare 
următoarele măsuri de sprijinire a 
cooperării politice transnaționale:

Pentru a încuraja elaborarea de politici, 
inovarea, consolidarea publicului și 
modelele de afaceri din sectoarele culturale 
și creative, Comisia pune în aplicare 
următoarele măsuri de sprijinire a 
cooperării politice transnaționale, în 
primul rând prin intermediul unui site 
internet în vederea asigurării dezvoltării 
memoriei instituționale și a accesului facil 
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la informații la nivel transfrontalier:

Or. en

Amendamentul 398
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbul transnațional de experiență și 
know-how cu privire la noi modele de 
afaceri, activități de învățare reciprocă și 
colaborarea în rețea între operatorii 
culturali și factorii de decizie în ceea ce 
privește evoluția sectoarelor culturale și 
creative;

(a) schimbul transnațional de experiență și 
know-how cu privire la noi modele de 
afaceri, activități de învățare reciprocă și 
colaborarea în rețea între operatorii 
culturali și economici și factorii de decizie 
în ceea ce privește evoluția sectoarelor 
culturale și creative;

Or. de

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

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbul transnațional de experiență și 
know-how cu privire la noi modele de 
afaceri, activități de învățare reciprocă și 
colaborarea în rețea între operatorii 
culturali și factorii de decizie în ceea ce 
privește evoluția sectoarelor culturale și 
creative;

(a) schimbul transnațional de experiență și 
know-how cu privire la noi modele 
economice, activități de învățare reciprocă 
și colaborarea în rețea între operatorii 
culturali și factorii de decizie în ceea ce 
privește evoluția sectoarelor culturale și 
creative;

Or. fr

Amendamentul 400
Chrysoula Paliadeli
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Propunere de regulament
Articolul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbul transnațional de experiență și 
know-how cu privire la noi modele de 
afaceri, activități de învățare reciprocă și 
colaborarea în rețea între operatorii 
culturali și factorii de decizie în ceea ce 
privește evoluția sectoarelor culturale și 
creative;

(a) schimbul transnațional de experiență și 
know-how cu privire la noi modele de 
afaceri, activități de învățare reciprocă și 
colaborarea în rețea între operatorii 
culturali, în special cei de mici 
dimensiuni, și factorii de decizie în ceea ce 
privește evoluția sectoarelor culturale și 
creative;

Or. en

Amendamentul 401
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) stabilirea organismelor consultative 
„Europa creativă” de către statele 
membre care participă la programul-
cadru în conformitate cu nevoile lor 
interne și garantarea faptului că se va ține
seama de expertiza existentă și de 
caracteristicile specifice ale programelor 
MEDIA și Cultură.

Or. de

Amendamentul 402
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) date privind piața, studii, instrumente 
de previziune în materie de competențe și 
locuri de muncă, evaluări, analize politice 
și sprijin pentru anchetele statistice;

(b) colectarea de date privind piața,
elaborarea de studii, analiza pieței muncii 
și a competențelor necesare, analize 
politice și anchete statistice europene și 
naționale bazate pe instrumente și criterii 
specifice fiecărui sector;

Or. en

Amendamentul 403
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) date privind piața, studii, instrumente 
de previziune în materie de competențe și 
locuri de muncă, evaluări, analize politice 
și sprijin pentru anchetele statistice;

(b) colectarea de date privind piața,
elaborarea de studii, analiza pieței muncii 
și a competențelor necesare, analize 
politice și anchete statistice europene și 
naționale bazate pe instrumente și criterii 
specifice fiecărui sector;

Or. en

Amendamentul 404
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) date privind piața, studii, instrumente
de previziune în materie de competențe și 
locuri de muncă, evaluări, analize politice 
și sprijin pentru anchetele statistice;

(b) colectarea de date privind piața,
elaborarea de studii, analiza pieței muncii 
și a nevoilor competențelor și locurilor de 
muncă, analize politice și anchete statistice
bazate pe instrumente și criterii specifice 
fiecărui sector; În acest scop, orientările 
generale ale strategiilor inteligente de 
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specializare (S3) ar putea fi un mijloc 
corespunzător de elaborarea a acestei 
baze colaboratoare de cunoștințe, 
implicând operatorii culturali, industria, 
universitățile și alte institute de cercetare, 
în special la nivel local și regional;

Or. en

Amendamentul 405
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) date privind piața, studii, instrumente 
de previziune în materie de competențe și 
locuri de muncă, evaluări, analize politice 
și sprijin pentru anchetele statistice;

(b) date privind piața, studii, instrumente 
de previziune în materie de competențe și 
locuri de muncă, evaluări, analize politice 
și sprijin pentru anchetele statistice, 
inclusiv în ceea ce privește domeniul non-
profit și analiza condițiilor pentru 
activități culturale;

Or. de

Amendamentul 406
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) crearea unei baze de date a 
festivalurilor și artiștilor în vederea 
îmbunătățirii comunicării dintre 
profesioniștii din domeniul culturii din 
întreaga Europă și promovarea 
schimbului de cele mai bune practici;

Or. es
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Amendamentul 407
Silvia Costa

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un studiu de fezabilitate, efectuat 
până la 30 iunie 2014, care să analizeze 
posibilitatea de colectare și analizare a 
datelor din sectoarele culturale și creative, 
altele decât cele din sectorul 
audiovizualului, ale cărui rezultate sunt 
prezentate Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 408
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) testarea unor noi strategii comerciale 
trans-sectoriale în materie de finanțare, 
distribuire, și comercializare a creațiilor;

(d) testarea unor noi strategii comerciale 
trans-sectoriale în materie de finanțare, 
distribuire și cerere a creațiilor, inclusiv în 
ceea ce privește domeniul non-profit;

Or. de

Amendamentul 409
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) testarea unor noi strategii comerciale 
trans-sectoriale în materie de finanțare,
distribuire, și comercializare a creațiilor;

(d) testarea unor noi strategii comerciale 
trans-sectoriale în materie de finanțare a 
creării, distribuirii și comunicării de 
opere culturale și creative;

Or. en

Amendamentul 410
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) testarea unor noi strategii comerciale
trans-sectoriale în materie de finanțare, 
distribuire, și comercializare a creațiilor;

(d) identificarea, sprijinirea dezvoltării și 
diseminarea de informații despre noile
strategii comerciale transsectoriale în 
materie de finanțare, distribuire, și 
comercializare a creațiilor;

Or. en

Amendamentul 411
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) implementarea unor proiecte-pilot 
europene, atunci când acest lucru este 
posibil, pentru a demonstra, promova și 
sprijini inițiativele inovatoare;

Or. el
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Amendamentul 412
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) conferințe, seminarii și dialog politic
inclusiv în domeniul politicii culturale și 
al educației în domeniul mass-media și al 
culturii;

(e) conferințe, seminarii, cursuri de 
formare și dialog politic privind educația
în domeniul cultural, al mass-mediei și 
educația digitală, precum și educația 
cinematografică, în cooperare, de 
exemplu, cu universități, cu radioul și cu 
organizații ale mass-media;

Or. de

Amendamentul 413
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) conferințe, seminarii și dialog politic
inclusiv în domeniul politicii culturale și al 
educației în domeniul mass-media și al 
culturii;

(e) conferințe, formare, seminarii și dialog 
politic privind educația în domeniul
cultural, al mass-mediei și educația 
digitală, precum și educația 
cinematografică, în cooperare, printre 
altele, cu organizații de radiodifuziune, 
universități și alte instituții culturale;

Or. en

Amendamentul 414
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) conferințe, seminarii și dialog politic 
inclusiv în domeniul politicii culturale și al 
educației în domeniul mass-media și al
culturii;

(e) organizarea conferințe, seminarii și 
dialog politic inclusiv în domeniul politicii 
culturale și al educației în domeniul mass-
media, culturii și al alfabetizării;

Or. en

Amendamentul 415
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sprijinirea membrilor naționali ai 
rețelei de birouri Europa creativă în 
vederea îndeplinirii următoarelor sarcini:

eliminat

Or. fr

Amendamentul 416
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sprijinirea membrilor naționali ai 
rețelei de birouri Europa creativă în 
vederea îndeplinirii următoarelor sarcini:

eliminat

Or. en

Amendamentul 417
Santiago Fisas Ayxela
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Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sprijinirea membrilor naționali ai
rețelei de birouri Europa creativă în 
vederea îndeplinirii următoarelor sarcini:

(f) fără a aduce atingere deciziei statelor 
membre cu privire la modalitatea de 
structurare sau de unificare a rețelelor de 
birouri existente (de exemplu a rețelei
actuale de birouri MEDIA), crearea unei 
rețele de birouri Europa creativă în 
vederea îndeplinirii următoarelor sarcini:

Or. es

Amendamentul 418
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sprijinirea membrilor naționali ai rețelei 
de birouri Europa creativă în vederea 
îndeplinirii următoarelor sarcini:

(f) sprijinirea membrilor naționali ai rețelei 
de birouri Europa creativă în vederea 
îndeplinirii sarcinilor lor în funcție de 
specificul național:

Or. en

Justificare

Este important să se respecte principiul subsidiarității. Programul ar trebui să permită 
statelor membre să-și organizeze birourile în funcție de condițiile naționale și să nu impună 
un model unic.

Amendamentul 419
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sprijinirea membrilor naționali ai rețelei 
de birouri Europa creativă în vederea 
îndeplinirii următoarelor sarcini:

(f) sprijinirea membrilor naționali ai rețelei 
de birouri Europa creativă, care ar trebui 
încorporată în rețeaua birourilor de 
informare ale Parlamentului European 
pentru a contribui la reducerea costurilor 
administrative, în vederea îndeplinirii 
următoarelor sarcini:

Or. pl

Amendamentul 420
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– promovarea programului Europa 
creativă la nivel național;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 421
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– promovarea programului Europa 
creativă la nivel național;

eliminat

Or. en

Amendamentul 422
Marietje Schaake
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Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– promovarea programului Europa creativă 
la nivel național;

- promovarea programului Europa creativă
și transmiterea de informații despre acesta
la nivel național;

Or. en

Amendamentul 423
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acordarea de asistență sectoarelor 
culturale și creative cu privire la 
programul Europa creativă și furnizarea 
de informații referitoare la diversele tipuri 
de ajutor disponibile în cadrul politicilor 
Uniunii Europene;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 424
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acordarea de asistență sectoarelor 
culturale și creative cu privire la 
programul Europa creativă și furnizarea 
de informații referitoare la diversele tipuri 
de ajutor disponibile în cadrul politicilor 
Uniunii Europene;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 425
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acordarea de asistență sectoarelor 
culturale și creative cu privire la programul 
Europa creativă și furnizarea de informații 
referitoare la diversele tipuri de ajutor 
disponibile în cadrul politicilor Uniunii 
Europene;

–  acordarea de asistență sectoarelor 
culturale și creative cu privire la programul 
Europa creativă și furnizarea de informații
de bază referitoare la diversele tipuri de 
ajutor disponibile în cadrul politicilor 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 426
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- furnizarea de formare și asistență pentru 
IMM-urile și organizațiile culturale și 
creative pentru a le permite să își 
îmbunătățească competențele de afaceri 
antreprenoriale și să aibă acces la 
fonduri;

Or. en

Amendamentul 427
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea cooperării transfrontaliere 
între profesioniști, instituții, platforme și 
rețele în sectoarele culturale și creative;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 428
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea cooperării transfrontaliere 
între profesioniști, instituții, platforme și 
rețele în sectoarele culturale și creative;

eliminat

Or. en

Amendamentul 429
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare la 
aceste sectoare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 430
Helga Trüpel
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Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare la 
aceste sectoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 431
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare la aceste 
sectoare;

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare
disponibile la aceste sectoare;

Or. en

Amendamentul 432
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare la aceste 
sectoare;

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare la aceste 
sectoare și prin încurajarea eficienței prin 
cooperare;
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Or. en

Amendamentul 433
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare la aceste 
sectoare;

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare la aceste 
sectoare. Atunci când este posibil, datele 
sunt defalcate în funcție de gen. 

Or. en

Amendamentul 434
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei în garantarea 
comunicării și difuzării în mod 
corespunzător a rezultatelor și a 
impacturilor programului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 435
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei în garantarea 
comunicării și difuzării în mod 
corespunzător a rezultatelor și a 
impacturilor programului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- diseminarea de informații despre noul 
mecanism financiar;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- susținerea dezvoltării punctelor de 
contact ale programului Europa creativă 
la nivel local;

Or. fr

Amendamentul 438
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)



AM\916408RO.doc 117/222 PE498.014v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Crearea și experimentarea trans-

sectorială
Pentru a încuraja crearea și 
experimentarea între diferite sectoare 
culturale și creative, Comisia Europeană 
pune în aplicare măsuri de sprijin, prin 
proiecte pilot, pentru a îmbunătăți 
colaborarea între sectoarele care nu au 
experiență în privința colaborării sau au o 
experiență redusă.

Or. fr

Amendamentul 439
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Rețea de birouri Europa creativă

Or. fr

Amendamentul 440
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 a
Birourile Europa creativă

Or. en
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Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.

Amendamentul 441
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Țările participante la programul-
cadru înființează, în temeiul propriilor 
norme și dispoziții, birouri Europa 
creativă, formate din birouri MEDIA și 
din puncte Cultura europeană pentru a 
garanta că este folosită expertiza existentă 
și se ține seama de caracteristicile 
specifice fiecărui sector.

Or. fr

Amendamentul 442
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia organizează crearea de birouri 
Europa creativă, considerând-o o măsură 
experimentală menite să dezvolte o 
legătură mai bună între cele două 
programe și incluzând componenta 
transsectorială. Cu toate acestea, actuala 
structură a punctelor de contact culturale 
și birourile MEDIA este menținută în 
ceea ce privește sarcinile acestora, 
cooperarea dintre acestea fiind însă 
consolidată pentru a crea o rețea 
eficientă.



AM\916408RO.doc 119/222 PE498.014v01-00

RO

Or. en

Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.

Amendamentul 443
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia, în colaborare cu fiecare 
țară participantă la programul-cadru, 
creează o rețea de birouri Europa 
creativă, formate din birouri MEDIA și 
din puncte Cultura europeană în țările 
participante.

Or. fr

Amendamentul 444
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Birourile Europa creativă sprijină 
membrii naționali ai punctelor de contact 
culturale și ai birourile MEDIA în 
vederea îndeplinirii următoarelor sarcini:

Or. en

Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.
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Amendamentul 445
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1a – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– promovarea programului Europa 
creativă la nivel național;

Or. en

Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.

Amendamentul 446
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1a – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acordarea de asistență sectoarelor 
culturale și creative (puncte de contact 
culturale) și sectorului audiovizual 
(birourile MEDIA) cu privire la 
programul Europa creativă și furnizarea 
de informații referitoare la diversele tipuri 
de ajutor disponibile în cadrul politicilor 
Uniunii;

Or. en

Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.

Amendamentul 447
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1a – liniuța 1 b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea cooperării transfrontaliere 
între profesioniști, instituții, platforme și 
rețele în sectoarele culturale și creative;

Or. en

Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.

Amendamentul 448
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1a – liniuța 1 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei prin furnizarea de 
asistență privind sectoarele culturale și 
creative în statele membre, de exemplu 
prin furnizarea datelor referitoare la 
aceste sectoare;

Or. en

Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.

Amendamentul 449
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1a – liniuța 1 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea Comisiei în garantarea 
comunicării și difuzării în mod 
corespunzător a rezultatelor și a 
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impacturilor programului.

Or. en

Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.

Amendamentul 450
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1a – liniuța 1 e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezvoltarea unei cooperări mai strânse, 
în vederea creării unei rețele europene 
eficiente pentru furnizarea de servicii 
destinate sectoarelor culturale și creative, 
inclusiv în domeniul audiovizualului.

Or. en

Justificare

Articol independent între articolele 8 și 9.

Amendamentul 451
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 b (nou) – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Birourile Europa creativă, organizate 
în jurul birourilor MEDIA și al punctelor 
Cultura europeană, îndeplinesc 
următoarele funcții:

Or. fr
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Amendamentul 452
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 b – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- promovarea programelor la nivel 
național în țările participante, precum și 
asigurarea publicității și promovării 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 453
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 b – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- acordarea de asistență sectoarelor 
culturale și creative cu privire la 
programe și furnizarea de informații 
referitoare la alte posibilități de sprijin în 
cadrul politicilor Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 454
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 b – liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- stimularea cooperării transfrontaliere 
între profesioniștii din sectoarele 
culturale și creative, precum și crearea de 
platforme instituționale și de rețele în 
sectoarele culturale și creative;
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Or. fr

Amendamentul 455
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 b – liniuța 1 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sprijinirea Comisiei prin acordarea unui 
ajutor cu privire la sectoarele culturale și 
creative, în special cel audiovizual, în 
țările care participă la programe, de 
exemplu prin transmiterea datelor 
disponibile privind aceste sectoare și 
punerea lor la dispoziția părților 
interesate;

Or. fr

Amendamentul 456
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1b – liniuța 1 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sprijinirea Comisiei în garantarea 
comunicării și difuzării în mod 
corespunzător a rezultatelor și a efectelor 
programelor;

Or. fr

Amendamentul 457
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 b – liniuța 1 e (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- încurajarea celei mai ample participări 
posibile a operatorilor din sectoarele 
culturale și creative la programe, datorită 
difuzării eficiente a informațiilor și prin 
implementarea unor inițiative adecvate de 
creare de relații între operatori;

Or. fr

Amendamentul 458
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou) – paragraful 1 b – liniuța 1 f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- acordarea de asistență operatorilor din 
sectoarele culturale și creative pentru 
prezentarea proiectelor lor ca urmare a 
cererilor de propuneri.

Or. fr

Amendamentul 459
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Capitolul III – articolul -9 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -9
Domeniul de aplicare a programului 

Cultura
Programul Cultura urmărește să pună în 
valoare spațiul cultural comun al 
europenilor și bazat pe patrimoniul 
cultural comun prin dezvoltarea 
cooperării culturale între operatorii 
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europeni din sectoarele culturale și 
creative pentru a consolida sentimentul 
apartenenței la o cetățenie europeană. 
Programul Cultura este deschis 
participării operatorilor din sectoarele 
culturale și creative, în special IMM-
urilor, precum și operatorilor din 
sectoarele culturale și creative care 
întreprind activități culturale și creative 
fără scop lucrativ. 

Or. fr

Amendamentul 460
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul -9 a (nou) (după Capitolul III „Componenta Cultura”)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -9a
Obiectivele specifice ale programului 

Cultura
(1) Obiectivele specifice ale programului 
sunt:
(a) promovarea mobilității transnaționale 
a operatorilor din sectoarele culturale și 
creative;
(b) încurajarea circulației transnaționale 
a operelor, proiectelor și produselor 
culturale, creative și, în special artistice;
(c) încurajarea dialogului intercultural.

Or. fr

Amendamentul 461
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele de afaceri;

(a) sprijinirea acțiunilor non-profit care
contribuie la consolidarea sectorului 
creativ și cultural, cum ar fi sprijinul
pentru adaptarea la tehnologiile digitale, 
inclusiv testarea unor abordări inovatoare
în ceea ce privește noi proiecte culturale și
consolidarea publicului, precum și
sprijinul pentru educația culturală;

Or. de

Amendamentul 462
Silvia Costa, Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele de afaceri;

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor culturali și creativi abilități,
competențe și know-how care contribuie 
la consolidarea sectoarelor culturale și 
creative, inclusiv pentru adaptarea la 
tehnologiile digitale, testarea unor noi 
abordări în ceea ce privește dezvoltarea de 
audiențe, promovarea participării active, 
a parteneriatelor creative și dezvoltarea și 
testarea unor noi modele de afaceri, 
inclusiv parteneriate între IMM-uri, 
institute culturale și organizații non-
profit.

Or. en

Amendamentul 463
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele de afaceri;

(a) sprijinirea acțiunilor care le oferă 
operatorilor culturali și creativi
competențe și know-how propice pentru 
adaptarea la tehnologiile digitale, în 
vederea consolidării întregului sector și a 
promovării dialogului intercultural și al 
coeziunii sociale. Aceasta include testarea 
unor noi abordări în ceea ce privește
dezvoltarea publicului și testarea 
modelelor de afaceri culturale și creative 
antreprenoriale și corecte.

Or. en

Amendamentul 464
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului
și noile modele de afaceri;

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește accesul la public și 
noile modele de afaceri;

Or. en

Amendamentul 465
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
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propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele de afaceri;

propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 466
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele de afaceri;

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how, 
inclusiv a celor propice pentru adaptarea la 
tehnologiile digitale și testarea unor noi 
abordări în ceea ce privește consolidarea 
publicului și noile modele de afaceri;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele de afaceri;

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele economice și de gestiune;

Or. fr
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Amendamentul 468
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele de afaceri;

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe, aptitudini și 
know-how propice pentru adaptarea la 
tehnologiile digitale, inclusiv testarea unor 
noi abordări în ceea ce privește 
consolidarea publicului și noile modele de 
afaceri;

Or. en

Amendamentul 469
Zoltán Bagó

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijinirea acțiunilor care le permit 
operatorilor să utilizeze mai bine 
instrumentele sectoarelor creative și 
culturale în vederea conservării și 
promovării diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 470
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijinirea cooperării dintre sectorul 
cultural și alte sectoare economice, cum 
ar fi turismul, pentru a asigura 
dezvoltarea unui public pe termen lung, 
precum și crearea de noi modele de 
afaceri (printre altele pentru industria 
turismului cultural);

Or. en

Amendamentul 471
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) exploatarea valorii sociale a culturii, 
concomitent cu valoarea sa economică;

Or. ro

Amendamentul 472
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor să își internaționalizeze 
carierele în Europa și în afara acesteia;

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor creativi și culturali să
coopereze pe plan internațional, pe baza 
unor strategii pe termen lung;

Or. en



PE498.014v01-00 132/222 AM\916408RO.doc

RO

Amendamentul 473
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor să își internaționalizeze 
carierele în Europa și în afara acesteia;

(b) sprijinirea acțiunilor non-profit care le
permit operatorilor să își asigure
recunoașterea pe plan internațional;

Or. de

Amendamentul 474
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor să își internaționalizeze 
carierele în Europa și în afara acesteia;

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor să își internaționalizeze 
activitățile în Europa și în afara acesteia;

Or. fr

Amendamentul 475
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor să își internaționalizeze 
carierele în Europa și în afara acesteia;

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor din sectoarele culturale și 
creative să își internaționalizeze carierele 
în Europa și în afara acesteia;

Or. fr
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Amendamentul 476
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor să își internaționalizeze 
carierele în Europa și în afara acesteia;

(b) sprijinirea acțiunilor care permit 
operatorilor, în special artiștilor și 
profesioniștilor culturali, să își 
internaționalizeze carierele în Europa și în 
afara acesteia;

Or. en

Amendamentul 477
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizarea de sprijin în vederea 
consolidării operatorilor europeni și a
rețelelor culturale internaționale pentru 
facilitarea accesului la oportunitățile 
profesionale.

(c) furnizarea de sprijin operatorilor 
culturali și creativi, în special 
organizațiilor și rețelelor internaționale, în 
așa fel încât aceștia să își poată dezvolta 
domeniul de activitate și experimentare, 
asigurând totodată contribuția lor la 
dezbaterea cu privire la dezvoltarea de 
politici la nivel european.

Or. en

Amendamentul 478
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizarea de sprijin în vederea (c) furnizarea de sprijin în vederea 
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consolidării operatorilor europeni și a 
rețelelor culturale internaționale pentru 
facilitarea accesului la oportunitățile 
profesionale.

consolidării operatorilor europeni în 
domeniul non-profit și a rețelelor culturale 
internaționale pentru facilitarea accesului 
la oportunitățile profesionale.

Or. de

Amendamentul 479
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) facilitarea accesului IMM-urilor din 
acest sector la piața de capital;

Or. ro

Amendamentul 480
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea digitalizării și accesului 
online la conținutul cultural european;

Or. en

Amendamentul 481
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) promovarea unei culturi comune și 
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diversificate și transmiterea ideii de 
cultură și educație culturală în general, 
ca expresie a diversității culturale și ca 
mijloc de promovare a integrării europene 
și a sentimentului identității europene, de 
combatere a prejudiciilor și de creare a 
unui spațiu public european.

Or. de

Amendamentul 482
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prioritățile în domeniul promovării
circulației transnaționale sunt următoarele:

(2) Prioritățile în domeniul mobilității și
circulației transnaționale sunt următoarele:

Or. en

Amendamentul 483
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea turneelor internaționale, a 
evenimentelor și a expozițiilor;

(a) sprijinirea evenimentelor internaționale 
și a expozițiilor;

Or. pl

Amendamentul 484
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea turneelor internaționale, a 
evenimentelor și a expozițiilor;

(a) sprijinirea turneelor internaționale, a 
evenimentelor și a mobilității expozițiilor
și colecțiilor de muzeu;

Or. en

Amendamentul 485
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea turneelor internaționale, a 
evenimentelor și a expozițiilor;

(a) sprijinirea turneelor internaționale, a 
evenimentelor, a festivalurilor și a 
expozițiilor;

Or. de

Amendamentul 486
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea turneelor internaționale, a 
evenimentelor și a expozițiilor;

(a) sprijinirea creației, a turneelor, a 
evenimentelor și a expozițiilor
internaționale;

Or. en

Amendamentul 487
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea circulației literaturii
europene;

(b) sprijinirea circulației operelor literare
europene sau a lucrărilor legate de arte,  
artizanat și cultură;

Or. en

Amendamentul 488
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea circulației literaturii
europene;

(b) sprijinirea răspândirii culturii
europene;

Or. de

Amendamentul 489
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea circulației literaturii
europene;

(b) sprijinirea circulației operelor și 
produselor culturale și creative europene, 
precum literatura, în vederea asigurării 
unei accesibilități cât mai largi;

Or. en

Justificare

Această formulare mai largă corespunde celei utilizate în actualul program Cultura. Sistemul 
de sprijin UE nu ar trebui să se limiteze doar la literatură, ci să încurajeze și circulația altor 
opere și produse culturale și artistice în domeniul său de aplicare.
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Amendamentul 490
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea circulației literaturii
europene;

(b) sprijinirea circulației producțiilor și 
produselor culturale și creative europene, 
cum ar fi literatura, în vederea 
maximizării accesului la acestea;

Or. de

Amendamentul 491
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea consolidării publicului ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru
producțiile culturale europene.

(c) sprijinirea dezvoltării publicului ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru
lucrările culturale europene și patrimoniul 
cultural european tangibil și intangibil și 
de facilitare a cunoștințelor despre 
acestea și de îmbunătățire a accesului la 
ele.

Or. en

Amendamentul 492
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea consolidării publicului ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru 
producțiile culturale europene.

(c) sprijinirea dezvoltării publicului ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru 
producțiile culturale europene și 
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patrimoniul cultural european și de 
îmbunătățire a accesului la acestea, 
inclusiv prin promovarea lecturii.

Or. en

Amendamentul 493
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea platformelor digitale în 
vederea extinderii cunoștințelor despre 
patrimoniul cultural, consolidării 
schimburilor culturale și a creșterii 
circulației producției culturale și creative.

Or. en

Amendamentul 494
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta Cultura acordă sprijin pentru
următoarele măsuri:

Programul Cultura acordă sprijin pentru:

Or. fr

Amendamentul 495
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri de cooperare care reunesc 
operatori din diferite țări în scopul 
întreprinderii de activități sectoriale sau 
trans-sectoriale;

(a) proiecte anuale și multianuale de 
cooperare care reunesc operatori culturali 
și creativi din diferite țări în vederea:

- dezvoltării de activități pentru stimularea 
dialogului intercultural și înțelegerii 
reciproce;
- îmbunătățirii accesului la cultură și la 
arte pentru cât mai mulți cetățeni cu 
putință ca mijloc de combatere a 
excluderii sociale.
Această măsură vizează proiecte non-
profit.

Or. en

Amendamentul 496
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri de cooperare care reunesc 
operatori din diferite țări în scopul 
întreprinderii de activități sectoriale sau 
trans-sectoriale;

(a) măsuri de cooperare care reunesc 
operatori din diferite țări în scopul 
întreprinderii de activități care sunt 
specifice unei anumite culturi sau sunt 
transculturale;

Or. de

Amendamentul 497
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri de cooperare care reunesc 
operatori din diferite țări în scopul 
întreprinderii de activități sectoriale sau 
trans-sectoriale;

(a) proiecte anuale și multianuale de 
cooperare care reunesc operatori din
sectoarele culturale și creative din diferite 
țări în scopul întreprinderii de activități
culturale și creative sectoriale sau trans-
sectoriale;

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri de cooperare care reunesc 
operatori din diferite țări în scopul 
întreprinderii de activități sectoriale sau 
trans-sectoriale;

(a) proiecte de cooperare care reunesc 
operatori din diferite țări în scopul 
întreprinderii de activități sectoriale sau 
trans-sectoriale;

Or. fr

Amendamentul 499
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri de cooperare care reunesc 
operatori din diferite țări în scopul 
întreprinderii de activități sectoriale sau 
trans-sectoriale;

(a) măsuri de cooperare transnaționale
care reunesc operatori din diferite țări în 
scopul întreprinderii de activități sectoriale 
sau trans-sectoriale, în special a celor pe 
scară mică, inovatoare și experimentale;

Or. en
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Amendamentul 500
Zoltán Bagó

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proiecte de cooperare transnaționale 
destinate valorificării potențialului 
diversității lingvistice a Europei ca bun 
cultural;

Or. en

Amendamentul 501
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) păstrarea titlului de ambasadori 
culturali europeni pentru perioada 2014-
2020 pentru organizațiilor desemnate 
anterior ambasadori europeni ai culturii 
în cadrul programului Cultura 2007 și 
care, prin urmare, prin influența lor în 
domeniul cultural la nivel european, au 
capacitatea evidentă de a fi 
„reprezentanții” europeni ai culturii 
europene. 

Or. en

Amendamentul 502
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități desfășurate de către
organisme europene care cuprind rețele de 
operatori din diferite țări;

(b) activități desfășurate de către rețele
europene de operatori din sectoarele 
culturale și creative din diferite țări și la 
manifestări culturale cu caracter 
european;

Or. fr

Amendamentul 503
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități desfășurate de către organisme 
europene care cuprind rețele de operatori 
din diferite țări;

(b) activități desfășurate de către organisme 
europene, inclusiv de către ambasadorii 
culturali europeni, care cuprind rețele de 
operatori din diferite țări;

Or. en

Justificare

Rolul ambasadorilor culturali europeni este considerat în mod deosebit a aduce valoare 
adăugată (aducând beneficii celor care ar putea utiliza titlul și aprecierea rolului UE), mai 
ales dacă aceștia operează la un nivel cu adevărat european.

Amendamentul 504
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) susținerea IMM-urilor din sectorul 
cultural, aflate în zone defavorizate;

Or. ro
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Amendamentul 505
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități desfășurate de organizații 
care oferă o platformă de promovare 
europeană pentru dezvoltarea noilor 
talente și stimularea circulației artiștilor și 
producțiilor, cu un efect sistemic și la 
scară largă;

(c) proiecte dedicate promovării și 
circulației artiștilor, operelor și 
profesioniștilor din sectoarele culturale și 
creative dincolo de granițele lor, în special 
a noilor talente;  

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități desfășurate de organizații 
care oferă o platformă de promovare 
europeană pentru dezvoltarea noilor 
talente și stimularea circulației artiștilor și 
producțiilor, cu un efect sistemic și la 
scară largă;

(c) proiecte structurale dedicate 
schimbului, promovării și circulației 
artiștilor, operelor și profesioniștilor din 
sectoarele culturale și creative dincolo de 
granițele lor, în special a noilor talente; 

Or. fr

Amendamentul 507
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități desfășurate de organizații care 
oferă o platformă de promovare 
europeană pentru dezvoltarea noilor 
talente și stimularea circulației artiștilor și
producțiilor, cu un efect sistemic și la 
scară largă;

(c) activități desfășurate de organizații care 
oferă platforme pentru promovarea noilor 
talente și pentru stimularea mobilității
artiștilor și a operelor acestora în întreaga 
Europă și în afara acesteia, cu potențialul 
de a influența la scară largă întregul sector 
și să prevadă efecte de lungă durată: 

Or. en

Amendamentul 508
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități desfășurate de organizații care 
oferă o platformă de promovare europeană 
pentru dezvoltarea noilor talente și
stimularea circulației artiștilor și 
producțiilor, cu un efect sistemic și la 
scară largă;

(c) activități desfășurate de organizații
non-profit care oferă o platformă de 
promovare europeană pentru dezvoltarea
de talente și facilitarea mobilității artiștilor 
și producțiilor;

Or. de

Amendamentul 509
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – liniuța 1 (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– facilitarea sistemelor de mobilitate 
pentru artiști care muncesc în diverse țări 
și informarea și sprijinirea artiștilor și a 
lucrătorilor culturali în chestiuni practice 
precum vize și sisteme de securitate 
socială;  
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Or. en

Amendamentul 510
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – liniuța 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– facilitarea accesului la formare între 
egali și dezvoltarea de competențe în 
cadrul atelierelor și al reuniunilor 
informale;

Or. en

Amendamentul 511
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijin pentru traducerea literară; (d) sprijin pentru traducerea literară (cum 
ar fi ficțiunile, romanele, povestirile, 
nuvelele, piesele de teatru, poeziile, 
benzile desenate) dintr-o limbă europeană 
într-o altă limbă europeană;

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijin pentru traducerea literară; (d) proiecte de sprijin pentru traducerea 
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literară, subtitrarea operelor audiovizuale 
și supratitrarea spectacolelor în direct;

Or. fr

Amendamentul 513
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijin pentru traducerea literară; (d) sprijin pentru traducerea literară și 
pentru lucrările legate de arte, artizanat și 
cultură;

Or. en

Amendamentul 514
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijin pentru traducerea literară; (d) sprijin pentru traducerea literară, 
promovarea literaturii în limbi diferite și 
încurajarea lecturii;

Or. en

Amendamentul 515
François Alfonsi

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijin pentru traducerea literară; (d) sprijin pentru traducerea literară în 
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toate limbile Uniunii, fie că au sau nu un 
statut oficial în statele membre;

Or. fr

Amendamentul 516
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii.

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, cum ar fi 
Europeana, a stimulării dialogului 
intercultural și a înțelegerii reciproce, 
inclusiv prin premii culturale europene, 
Marca patrimoniului european și Capitalele 
europene ale culturii.

Or. pl

Amendamentul 517
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii.

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității civilizațiilor antice și culturilor
contemporane europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii.

Or. en
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Amendamentul 518
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii.

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin festivaluri, bienale,
premii culturale europene, Marca 
patrimoniului european și Capitalele 
europene ale culturii.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii.

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european,
festivaluri, bienale și Capitalele europene 
ale culturii.

Or. fr

Amendamentul 520
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii.

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii și 
sportului, precum și Europeana.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) măsuri de promovare a educației 
artistice și culturale de la vârsta cea mai 
fragedă;

Or. fr

Amendamentul 522
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijin pentru colectarea de 
informații și date cu privire la sectoarele 
culturale și creative pentru analize 
comparabile privind politicile, criterii de 
evaluare, rezultate măsurabile, 
competențe noi, crearea de locuri de 
muncă, potențialul de angajare și 
impactul economic. Atribuirea și taxa 
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necesară pentru derularea acestei 
activități se definesc de către Comisie în 
conformitate cu concluziile studiului de 
fezabilitate prevăzut la articolul 8 litera 
(ca).

Or. en

Amendamentul 523
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Aceste măsuri sprijină în special 
proiecte non-profit.

Or. en

Amendamentul 524
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Capitolul IV – articolul -11 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -11
Domeniul de aplicare a programului 

MEDIA
Sectorul audiovizual reprezintă un vector 
esențial pentru transmiterea și dezvoltarea 
valorilor culturale europene și pentru 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calificare pentru era digitală. 
Creativitatea acestuia este un factor 
pozitiv pentru competitivitate și o atracție 
pentru public. Programul MEDIA 
urmărește să consolideze sectorul 
audiovizual din punct de vedere economic 
pentru a-i permite să-și îndeplinească mai 
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eficient rolul creativ și cultural prin 
dezvoltarea unei industrii cu un conținut 
substanțial și diversificat și un patrimoniu 
valoros și accesibil, precum și pentru a 
aduce valoare adăugată sprijinului 
național.

Or. fr

Amendamentul 525
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritățile componentei MEDIA Obiectivele specifice și prioritățile 
programului MEDIA

Or. fr

Amendamentul 526
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul MEDIA vizează următoarele 
obiective specifice:
(a) să conserve și să pună în valoare 
diversitatea culturală și lingvistică 
europeană, precum și patrimoniul 
cinematografic și audiovizual european, 
să garanteze accesul publicului la acestea 
și să promoveze dialogul intercultural;
(b) să intensifice circulația și audiența 
operelor audiovizuale europene în 
interiorul și în exteriorul Uniunii 
Europene, inclusiv printr-o mai mare 
cooperare între operatori;
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(c) să consolideze competitivitatea 
sectorului audiovizual european în cadrul 
unei piețe europene deschise și 
concurențiale, care să favorizeze 
ocuparea forței de muncă, inclusiv prin 
promovarea legăturilor între profesioniștii 
din sectorul audiovizual;
(d) să amelioreze competitivitatea 
industriei audiovizuale europene, să 
permită Europei să-și îndeplinească mai 
eficient rolul cultural și politic în lume, să 
diversifice posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor și să consolideze 
diversitatea culturală prin susținerea 
proiectelor de cooperare internațională în 
sectorul audiovizual, îmbunătățirea 
accesului la piețele țărilor terțe și 
instaurarea încrederii și a relațiilor de 
muncă pe termen lung.

Or. fr

Amendamentul 527
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prioritățile în domeniul consolidării 
capacităților sectorului sunt următoarele:

(1) Pentru a realiza aceste obiective și în 
sensul consolidării capacităților sectorului
audiovizual european, programul MEDIA 
susține:

Or. fr

Amendamentul 528
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea dobândirii de competențe și 
a constituirii de rețele și, în special, 
încurajarea utilizării tehnologiilor digitale 
pentru a se asigura adaptarea la evoluția 
pieței;

(a) dobândirea și perfecționarea 
competențelor în domeniul audiovizual, 
precum și constituirea de rețele și, în 
special, încurajarea utilizării tehnologiilor 
digitale pentru a se asigura adaptarea la 
evoluția pieței;

Or. fr

Amendamentul 529
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea diversității culturale și 
sprijinirea cercetării și transmiterii 
competențelor media;

Or. de

Amendamentul 530
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) promovarea diversității culturale, cu 
un accent deosebit pe sectorul non-profit 
și filmele de artă; 

Or. de

Amendamentul 531
Marietje Schaake
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea capacității operatorilor 
din sectorul audiovizualului de a elabora 
producții audiovizuale care vor avea 
potențialul de a circula în Europa și în 
afara acesteia și de a facilita coproducțiile 
europene și internaționale, inclusiv de 
televiziune;

(b) îmbunătățirea capacității operatorilor 
din domeniul audiovizualului de a elabora 
producții audiovizuale care vor avea 
potențialul de a circula în Europa și în 
afara acesteia și de a facilita coproducțiile 
europene și internaționale;

Or. en

Amendamentul 532
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea capacității operatorilor 
din sectorul audiovizualului de a elabora 
producții audiovizuale care vor avea
potențialul de a circula în Europa și în 
afara acesteia și de a facilita coproducțiile 
europene și internaționale, inclusiv de 
televiziune;

(b) îmbunătățirea capacității operatorilor
independenți din sectorul audiovizualului 
de a elabora producții audiovizuale cu
potențialul de a circula în Uniune și în 
afara acesteia și de a facilita coproducțiile 
europene și internaționale, inclusiv de 
televiziune, de a dezvolta, în special, 
documentare, filme scurte, filme animate 
pentru copii și basme inovatoare și de a 
evidenția diversitatea culturală și 
lingvistică audiovizuală europeană și 
patrimoniul cultural al Europei;

Or. en

Amendamentul 533
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea capacității operatorilor 
din sectorul audiovizualului de a elabora
producții audiovizuale care vor avea 
potențialul de a circula în Europa și în 
afara acesteia și de a facilita coproducțiile 
europene și internaționale, inclusiv de 
televiziune;

(b) îmbunătățirea capacității operatorilor 
din sectorul audiovizualului european de a
dezvolta producții audiovizuale europene
care vor avea potențialul de a circula în 
Europa și în afara acesteia și de a facilita 
coproducțiile europene și internaționale, 
inclusiv cu televiziunile;

Or. fr

Amendamentul 534
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea capacității operatorilor 
din sectorul audiovizualului de a elabora 
producții audiovizuale care vor avea 
potențialul de a circula în Europa și în 
afara acesteia și de a facilita coproducțiile 
europene și internaționale, inclusiv de 
televiziune;

(b) îmbunătățirea capacității operatorilor 
din sectorul audiovizualului de a elabora și 
realiza producții audiovizuale care vor 
avea potențialul de a circula în Europa și în 
afara acesteia și de a facilita, în special,
coproducțiile europene și internaționale, 
inclusiv de televiziune;

Or. it

Amendamentul 535
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încurajarea schimburilor între 
întreprinderi prin facilitarea accesului la 
piețe și la instrumente comerciale pentru 
operatorii din domeniul audiovizualului 
în vederea creșterii vizibilității proiectelor 

(c) adoptarea de măsuri pentru facilitarea, 
în special, a coproducțiilor europene și 
internaționale de producții audiovizuale, 
inclusiv a celor pentru televiziune.
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lor pe piețele europene și internaționale.

Or. it

Amendamentul 536
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încurajarea schimburilor între 
întreprinderi prin facilitarea accesului la 
piețe și la instrumente comerciale pentru
operatorii din domeniul audiovizualului în 
vederea creșterii vizibilității proiectelor lor 
pe piețele europene și internaționale.

(c) încurajarea schimburilor între 
întreprinderi și între organizații sub forma 
unei cooperări între operatorii din sectorul
audiovizualului din diferite țări în cadrul 
desfășurării de activități specifice unei 
anumite culturi sau transculturale în
vederea creșterii vizibilității proiectelor lor 
pe piețele europene și internaționale.

Or. de

Amendamentul 537
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încurajarea schimburilor între 
întreprinderi prin facilitarea accesului la 
piețe și la instrumente comerciale pentru 
operatorii din domeniul audiovizualului în 
vederea creșterii vizibilității proiectelor lor 
pe piețele europene și internaționale.

(c) schimburile între întreprinderi prin 
facilitarea accesului la piețe și la 
instrumente economice pentru operatorii 
din domeniul audiovizualului în vederea 
creșterii vizibilității proiectelor lor pe 
piețele europene și internaționale.

Or. fr
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Amendamentul 538
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reducerea dezechilibrelor de pe piața 
europeană a audiovizualului.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) promovarea activităților care ajută 
partenerii europeni și internaționali care 
realizează coproducții să se reunească sau 
să acorde sprijin indirect pentru 
producțiile din domeniul audiovizualului 
realizate în coproducție;

Or. fr

Amendamentul 540
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea consolidării publicului ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru 
producțiile audiovizuale, în special prin 
promovare, evenimente, educație 
cinematografică și festivaluri;

(c) stimularea interesului publicului 
pentru producțiile audiovizuale europene, 
în special prin promovare, evenimente, 
educație cinematografică și festivaluri;
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Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea consolidării publicului ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru 
producțiile audiovizuale, în special prin 
promovare, evenimente, educație 
cinematografică și festivaluri;

(c) sprijinirea consolidării publicului ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru 
producțiile audiovizuale, în special prin 
promovare, evenimente, educație 
cinematografică și în domeniu mass-media
și festivaluri;

Or. fr

Amendamentul 542
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activități care ajută partenerii 
europeni și internaționali care realizează 
coproducții să colaboreze și să acorde 
sprijin pentru producțiile din domeniul 
audiovizual realizate în coproducție;

Or. fr

Amendamentul 543
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea noilor modalități de 
distribuție flexibile pentru a se permite 
apariția unor noi modele de afaceri.

(d) promovarea noilor modalități de 
distribuție flexibile și păstrarea la un 
minimum absolut obstacolele din calea 
autorizațiilor, inclusiv a autorizațiilor 
transfrontaliere, pentru a se permite 
apariția unor noi modele de afaceri în 
vederea asigurării finalizării pieței unice 
digitale.

Or. en

Amendamentul 544
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta MEDIA acordă sprijin pentru 
următoarele măsuri:

În scopul atingerii obiectivelor specifice și 
pentru a pune în aplicare a prioritățile 
prevăzute la articolul 11, programul
MEDIA acordă sprijin pentru:

Or. fr

Amendamentul 545
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea dezvoltării unei oferte 
complete de inițiative pentru dobândirea de 
competențe noi, schimbul de cunoștințe și 
colaborarea în rețele;

(a) măsurile de formare continuă care 
susțin dezvoltarea unei oferte complete de 
inițiative pentru dobândirea de competențe 
noi, în special prin crearea unor rețele 
paneuropene de formare care să permită 
profesioniștilor din industria audiovizuală 
să-și îmbunătățească competențele, în 
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special cele digitale, pe piața 
internațională, precum și schimbul de 
cunoștințe și colaborarea în rețele;

Or. fr

Amendamentul 546
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) subtitrarea, supratitrarea, dublarea și 
descrierea audio a producțiilor 
audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 547
Silvia Costa

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) subtitrarea, supratitrarea, dublarea și 
descrierea audio a producțiilor 
audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) activitățile de formare și schimb în 
stadiul scrierii și dezvoltării pentru a 
permite crearea de formate inovatoare, 
care integrează pe deplin noile tehnologii 
și pentru a consolida competențele 
creatorilor;

Or. fr

Amendamentul 549
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) subtitrarea, supratitrarea, dublarea și 
descrierea audio a producțiilor 
audiovizuale;

Or. fr

Amendamentul 550
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea operatorilor din domeniul 
audiovizualului pentru a elabora producții 
audiovizuale europene cu un potențial mai 
ridicat de circulație transfrontalieră;

(b) sprijinirea operatorilor din domeniul 
audiovizualului pentru a elabora producții
audiovizuale europene cu un potențial mai 
ridicat de circulație transfrontalieră, 
inclusiv jocuri;

Or. en



AM\916408RO.doc 163/222 PE498.014v01-00

RO

Amendamentul 551
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea operatorilor din domeniul 
audiovizualului pentru a elabora producții 
audiovizuale europene cu un potențial mai 
ridicat de circulație transfrontalieră;

(b) sprijinirea operatorilor din domeniul 
audiovizualului pentru a elabora producții 
audiovizuale europene cu un potențial mai 
ridicat de circulație transfrontalieră, 
inclusiv jocuri digitale ca opere 
audiovizuale de sine stătătoare;

Or. en

Amendamentul 552
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea operatorilor din domeniul 
audiovizualului pentru a elabora producții 
audiovizuale europene cu un potențial mai 
ridicat de circulație transfrontalieră;

(b) măsurile pentru sprijinirea operatorilor 
europeni din domeniul audiovizualului 
pentru a elabora producții audiovizuale 
europene cu un potențial mai ridicat de 
circulație transfrontalieră și, în special 
pentru dezvoltarea proiectelor de 
producții audiovizuale europene de 
televiziune și cinematografice (ficțiune, 
animație și documentare), precum și 
producții interactive, cum ar fi jocurile 
video, destinate piețelor europene și 
internaționale;

Or. fr

Amendamentul 553
Doris Pack
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Propunere de regulament
Articolul 12 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea operatorilor din domeniul 
audiovizualului pentru a elabora producții 
audiovizuale europene cu un potențial mai 
ridicat de circulație transfrontalieră;

(b) măsuri pentru sprijinirea operatorilor 
din domeniul audiovizualului european
pentru a elabora producții audiovizuale 
europene cu un potențial mai ridicat de 
circulație transfrontalieră și, în special 
pentru dezvoltarea proiectelor de 
producții audiovizuale europene de 
televiziune și cinematografice (ficțiune, 
animație, documentare și scurt metraje), 
precum și producții interactive;

Or. fr

Amendamentul 554
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea activităților care au ca scop 
facilitarea coproducțiilor europene și 
internaționale, inclusiv de televiziune;

(c) măsuri pentru sprijinirea activităților
societăților europene independente de 
producție audiovizuală care au ca scop 
facilitarea coproducțiilor europene și 
internaționale, inclusiv de televiziune, în 
special producțiile de televiziune, cum ar 
fi serialele, programele pilot, precum și 
susținerea fondurilor de coproducție 
internațională;

Or. fr

Amendamentul 555
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea activităților care au ca scop 
facilitarea coproducțiilor europene și 
internaționale, inclusiv de televiziune;

(c) sprijinirea activităților care au ca scop 
facilitarea coproducțiilor europene și 
internaționale, inclusiv de televiziune și pe 
internet;

Or. el

Amendamentul 556
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea activităților care au ca scop 
facilitarea coproducțiilor europene și 
internaționale, inclusiv de televiziune;

(c) sprijinirea activităților care au ca scop 
facilitarea coproducțiilor europene și 
internaționale, inclusiv de televiziune, 
asigurând din stadiul scrierii respectarea 
diversității culturale și lingvistice;

Or. fr

Amendamentul 557
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea activităților care au ca scop 
facilitarea coproducțiilor europene și 
internaționale, inclusiv de televiziune;

(c) sprijinirea activităților care au ca scop 
facilitarea coproducțiilor europene și 
internaționale, inclusiv de televiziune, 
printre altele prin facilitarea de reuniuni 
între părțile interesate și sprijin indirect 
pentru coproducțiile audiovizuale;

Or. en
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Amendamentul 558
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitarea accesului la manifestări 
comerciale și piețe profesionale din 
domeniul audiovizualului și utilizarea de 
instrumente comerciale online, atât în 
interiorul, cât și în afara Europei;

eliminat

Or. de

Amendamentul 559
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitarea accesului la manifestări
comerciale și piețe profesionale din 
domeniul audiovizualului și utilizarea de
instrumente comerciale online, atât în 
interiorul, cât și în afara Europei;

(d) măsurile pentru facilitarea accesului la 
manifestări și piețe profesionale din 
domeniul audiovizualului și utilizarea de
resurse economice online, atât în 
interiorul, cât și în afara Europei, în special 
în cadrul forumurilor de coproducție și 
promovarea proiectelor și producțiilor 
audiovizuale europene pe piețele de film 
europene și internaționale;

Or. fr

Amendamentul 560
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea unor mijloace de 
distribuție mai flexibile și ridicarea 
embargourilor, în vederea unei 
comercializări mai eficiente, în special a 
filmelor de artă.

Or. de

Amendamentul 561
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituirea de sisteme de sprijin pentru 
distribuția de filme europene non-
naționale pe toate platformele și pentru 
activitățile de vânzări internaționale;

eliminat

Or. de

Amendamentul 562
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituirea de sisteme de sprijin pentru 
distribuția de filme europene non-naționale 
pe toate platformele și pentru activitățile
de vânzări internaționale;

(e) măsurile de instituire a unor sisteme 
de sprijin pentru distribuția de filme 
europene non-naționale pe toate tipurile de 
platforme de distribuție și pentru 
activitățile economice internaționale;

Or. fr
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Amendamentul 563
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituirea de sisteme de sprijin pentru 
distribuția de filme europene non-naționale 
pe toate platformele și pentru activitățile de 
vânzări internaționale;

(e) instituirea de sisteme de sprijin pentru 
distribuția de filme europene non-naționale 
pe toate platformele, inclusiv platforme 
pentru video la cerere și platforme mobile 
și pentru activitățile de vânzări 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 564
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituirea de sisteme de sprijin pentru 
distribuția de filme europene non-naționale 
pe toate platformele și pentru activitățile de 
vânzări internaționale;

(e) instituirea de sisteme de sprijin pentru 
distribuția de lucrări audiovizuale
europene non-naționale pe toate 
platformele și pentru activitățile de vânzări 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 565
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) susținerea investițiilor, atât în mediul 
digital, cât și în infrastructura de suport;
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Or. ro

Amendamentul 566
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) facilitarea circulației filmelor 
europene pe plan mondial și a filmelor 
internaționale în Europa pe toate 
platformele;

eliminat

Or. de

Amendamentul 567
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) facilitarea circulației filmelor europene 
pe plan mondial și a filmelor internaționale 
în Europa pe toate platformele;

(f) facilitarea circulației producțiilor 
audiovizuale europene pe plan mondial și a
producțiilor audiovizuale internaționale în 
Europa pe toate platformele;

Or. en

Amendamentul 568
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) facilitarea circulației filmelor europene 
pe plan mondial și a filmelor internaționale 
în Europa pe toate platformele;

(f) facilitarea circulației producțiilor 
audiovizuale europene pe plan mondial și a
producțiilor internaționale în Europa pe 
toate platformele;
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Or. en

Amendamentul 569
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) facilitarea circulației filmelor europene 
pe plan mondial și a filmelor internaționale 
în Europa pe toate platformele;

(f) măsurile de facilitare a circulației 
filmelor europene pe plan mondial și a 
filmelor internaționale în Europa pe toate 
platformele, prin proiecte de cooperare 
între diferiții actori din sectorul 
audiovizual (festivaluri, agenți de vânzări, 
distribuitori și platforme de distribuție în 
general);

Or. fr

Amendamentul 570
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sprijin pentru o rețea europeană de 
proprietari de cinematografe care 
proiectează o proporție semnificativă de 
filme europene non-naționale, inclusiv 
integrarea tehnologiilor digitale;

eliminat

Or. de

Amendamentul 571
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sprijin pentru o rețea europeană de 
proprietari de cinematografe care 
proiectează o proporție semnificativă de 
filme europene non-naționale, inclusiv 
integrarea tehnologiilor digitale;

(g) măsurile de susținere a creării unei
rețele europene de proprietari de 
cinematografe care proiectează, în special, 
filme europene, dintre care o proporție 
semnificativă de filme europene non-
naționale, precum și de susținere a 
integrării tehnologiilor digitale, în special 
prin încurajarea introducerii tehnologiei 
digitale în cinematografele acestor 
operatori;

Or. fr

Amendamentul 572
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sprijin pentru o rețea europeană de 
proprietari de cinematografe care 
proiectează o proporție semnificativă de
filme europene non-naționale, inclusiv 
integrarea tehnologiilor digitale;

(g) sprijin pentru o rețea europeană de 
proprietari de cinematografe care 
proiectează o proporție semnificativă de
opere audiovizuale europene non-
naționale, inclusiv integrarea tehnologiilor 
digitale;

Or. en

Amendamentul 573
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sprijin pentru o rețea europeană de 
proprietari de cinematografe care 
proiectează o proporție semnificativă de 

(g) sprijin pentru o rețea europeană de 
proprietari de cinematografe care 
proiectează o proporție semnificativă de 
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filme europene non-naționale, inclusiv 
integrarea tehnologiilor digitale;

filme europene non-naționale, inclusiv prin
integrarea tehnologiilor digitale;

Or. en

Amendamentul 574
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) inițiative de sprijin care prezintă și 
promovează diversitatea producțiilor 
audiovizuale europene;

eliminat

Or. de

Amendamentul 575
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) inițiative de sprijin care prezintă și 
promovează diversitatea producțiilor 
audiovizuale europene;

(h) inițiative care prezintă și promovează 
diversitatea producțiilor audiovizuale 
europene și a patrimoniului audiovizual și 
cinematografic, îmbunătățind accesul 
publicului european și internațional, 
printre altele prin rețele și platforme 
online;

Or. en

Amendamentul 576
Silvia Costa, Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) inițiative de sprijin care prezintă și 
promovează diversitatea producțiilor 
audiovizuale europene;

(h) inițiative care prezintă și promovează 
diversitatea producțiilor audiovizuale 
europene și a patrimoniului audiovizual și 
cinematografic, îmbunătățind accesul 
publicului european și internațional, 
printre altele prin rețele și platforme 
online;

Or. en

Amendamentul 577
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) inițiative de sprijin care prezintă și 
promovează diversitatea producțiilor 
audiovizuale europene;

(h) măsurile de susținere a inițiativelor
care prezintă și promovează diversitatea 
producțiilor audiovizuale europene, cum ar 
fi festivalurile;

Or. fr

Amendamentul 578
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) activități de sprijin care au ca scop 
îmbunătățirea cunoștințelor și a 
interesului publicului;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 579
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) activități de sprijin care au ca scop 
îmbunătățirea cunoștințelor și a 
interesului publicului;

(i) activități menite să crească cunoștințele 
și interesul publicului, participarea lui 
activă prin platformele de socializare și 
partajarea de conținut audiovizual al 
producția audiovizuală europeană;

Or. en

Amendamentul 580
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) activități de sprijin care au ca scop 
îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului 
publicului;

(i) măsurile de susținere a activităților
care au ca scop îmbunătățirea cunoștințelor 
și a interesului publicului cu privire la 
cinematograful european, precum și la 
patrimoniul cinematografic european, în 
special a activităților de promovare a 
educației publicului de film, în special în 
legătură cu publicul tânăr;

Or. fr

Amendamentul 581
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) activități de sprijin care au ca scop (i) activități de sprijin care au ca scop 
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îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului 
publicului;

îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului 
publicului, precum și educația în 
domeniul mass-media;

Or. en

Amendamentul 582
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) activități menite să promoveze 
educația în domeniul cinematografiei și al 
mass-mediei, în special în cooperare cu 
instituțiile culturale, organizațiile de 
televiziune și alte organizații de mass-
media și universitățile;

Or. en

Justificare

Implicarea organizațiilor de mass-media în dialogul politic și activitățile legate de sectorul 
audio, audiovizual și al internetului, precum educația în domeniul mass-media este esențială 
și trebuie menționată. O serie de organizații publice de televiziune sunt angajate în creșterea 
nivelurilor de educație în domeniul mass-media în rândul publicului larg, inclusiv, în special, 
în rândul persoanelor în vârstă și al minorităților lingvistică, și au investit deja în inițiativele 
de alfabetizare în domeniul mass-media. Acest acțiuni ar trebui să fie recunoscute și 
încurajate mai mult.

Amendamentul 583
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sprijin pentru acțiunile inovatoare de 
testare a unor noi modele și instrumente 

eliminat
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de afaceri în domenii care pot fi 
influențate de introducerea și utilizarea 
tehnologiilor digitale.

Or. de

Amendamentul 584
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sprijin pentru acțiunile inovatoare de 
testare a unor noi modele și instrumente de 
afaceri în domenii care pot fi influențate de 
introducerea și utilizarea tehnologiilor 
digitale.

(j) măsurile de susținere a acțiunilor
inovatoare de testare a unor noi modele și 
instrumente de afaceri în domenii care pot 
fi influențate de introducerea și utilizarea 
tehnologiilor digitale.

Or. fr

Amendamentul 585
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) măsuri de promovare și asigurare a 
accesului la patrimoniului cinematografic 
al Europei;

Or. en

Amendamentul 586
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera ja (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) măsuri de reformare și armonizare a 
sistemului european de gestionare a DPI 
pentru a prevedea bariere reduse în calea 
accesului publicului și consumatorilor la 
filme și alte conținuturi audiovizuale 
online;

Or. en

Amendamentul 587
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al formării, al tineretului, al 
cercetării și inovării, al întreprinderilor, al 
turismului, al justiției și dezvoltării;

Or. fr

Amendamentul 588
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al cetățeniei și al
ocupării forței de muncă, al afacerilor 
sociale, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

Or. en
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Amendamentul 589
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al Agendei Digitale, al relațiilor externe și 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 590
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al formării, al 
tineretului și al cetățeniei, al ocupării 
forței de muncă, al afacerilor sociale, al
sănătății, al cercetării și inovării, al 
întreprinderilor, al turismului, al justiției și 
dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 591
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al formării, al 
tineretului, al cetățeniei, al ocupării forței 
de muncă, al sănătății, al cercetării și 
inovării, al întreprinderilor, al turismului, 
al justiției și dezvoltării;

Or. fr

Amendamentul 592
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării, al politicii externe, al 
dezvoltării, al drepturilor omului, al 
extinderii și al politicilor comerciale;

Or. en

Amendamentul 593
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În acest sens și în conformitate cu 
articolul 167 alineatul (4) din Tratat, 
politicile și programele menționate 
anterior țin seama pe deplin de obiectivele 
programului „Europa creativă” pentru a 
asigura respectarea și promovarea 
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diversității culturale și a consolida 
sinergiile.

Or. fr

Amendamentul 594
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru ca operatorii din sectorul 
cultural să poată beneficia pe deplin de 
oportunitățile oferite de celelalte 
programe europene, acestea din urmă 
sunt identificate și puse în valoare în mod 
obligatoriu. În acest sens, următoarele 
elemente sunt esențiale:
- realizarea unor studii aprofundate și 
independente pentru a stabili sumele și 
tipurile de măsuri consacrate de aceste 
fonduri culturii și pentru a evalua 
rezultatele lor;
- dezvoltarea informării și a comunicării 
cu operatorii culturali.

Or. fr

Amendamentul 595
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică și este 
pus în aplicare prin respectarea 
angajamentelor internaționale ale Uniunii.

(2) Prezentul regulament se aplică și este 
pus în aplicare prin respectarea 
angajamentelor internaționale ale Uniunii, 
în special a Convenției UNESCO din 
2005 privind protecția și promovarea 
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diversității expresiilor culturale.

Or. fr

Amendamentul 596
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică și este 
pus în aplicare prin respectarea 
angajamentelor internaționale ale Uniunii.

(2) Prezentul regulament se aplică și este 
pus în aplicare prin respectarea 
angajamentelor internaționale ale Uniunii, 
în special a Convenției UNESCO din 
2005 privind protecția și promovarea 
diversității expresiilor culturale.

Or. fr

Amendamentul 597
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia asigură monitorizarea regulată 
și evaluarea externă a programului Europa 
creativă pe baza următorilor indicatori de 
performanță. Trebuie să se țină seama de 
faptul că obținerea unor rezultate de 
performanță depinde de impactul 
complementar al altor activități la nivel 
european și național care afectează 
sectoarele culturale și creative:

(1) Comisia asigură monitorizarea regulată 
și evaluarea externă a programului Europa 
creativă pe baza următorilor indicatori de 
performanță:

Or. en
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Amendamentul 598
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia asigură monitorizarea regulată 
și evaluarea externă a programului Europa 
creativă pe baza următorilor indicatori de 
performanță. Trebuie să se țină seama de 
faptul că obținerea unor rezultate de
performanță depinde de impactul 
complementar al altor activități la nivel 
european și național care afectează 
sectoarele culturale și creative:

(1) Comisia asigură monitorizarea regulată 
și evaluarea externă a programului Europa 
creativă pe baza unor criterii calitative și 
cantitative, ținând seama de faptul că
unele rezultate sunt dificil de evaluat pur 
statistic sau numeric:

Or. es

Amendamentul 599
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia asigură monitorizarea regulată 
și evaluarea externă a programului Europa 
creativă pe baza următorilor indicatori de 
performanță. Trebuie să se țină seama de 
faptul că obținerea unor rezultate de 
performanță depinde de impactul 
complementar al altor activități la nivel 
european și național care afectează 
sectoarele culturale și creative:

(1) Comisia asigură monitorizarea regulată 
și evaluarea externă a programului Europa 
creativă pe baza următorilor indicatori de 
performanță. Trebuie să se țină seama de 
faptul că obținerea unor rezultate de 
performanță depinde de impactul 
complementar al altor politici la nivel 
european, național și regional care 
afectează sectoarele culturale și creative:

Or. es

Amendamentul 600
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia asigură monitorizarea regulată 
și evaluarea externă a programului Europa 
creativă pe baza următorilor indicatori de 
performanță. Trebuie să se țină seama de 
faptul că obținerea unor rezultate de 
performanță depinde de impactul 
complementar al altor activități la nivel 
european și național care afectează 
sectoarele culturale și creative:

(1) Comisia asigură monitorizarea regulată 
și evaluarea externă a programului Europa 
creativă pe baza indicatorilor de 
performanță menționați mai jos.

O atenție deosebită se acordă 
mecanismelor de garantare. Ca proiect 
experimental, întregul proces de creare, 
funcționare și rezultatele sunt 
monitorizate și evaluate anual în urma 
diferitelor faze de constituire: încheierea 
unui acord între Comisie și FEI, un 
anunț de licitație in interiorul statelor 
membre, crearea unui forme de acord 
între FEI și intermediarii 
bancari/financiari aleși, formarea de 
personal, lansarea unei comunicări cu 
privire la instrument către operatori și 
realizarea unui raport privind progresele 
înregistrate pentru a reflecta situația în 
următoarei perioade a programului.
Trebuie să se țină seama de faptul că 
obținerea unor rezultate de performanță 
ale întregului program-cadru depinde de 
impactul complementar al altor activități 
la nivel european și național care 
afectează sectoarele culturale și creative:

Or. en

Amendamentul 601
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă



PE498.014v01-00 184/222 AM\916408RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Indicatori pentru obiectivele generale 
prevăzute la articolul 4:

eliminat

Or. fr

Justificare

Se elimină articolul 14 alineatul (1) litera (a) și se înlocuiește cu articolul 14 alineatul (1) 
litera (aa) (nouă).

Amendamentul 602
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) efectele de multiplicare asupra 
bunăstării sociale și a dezvoltării 
capitalului uman beneficiile externe 
legate de acestea (de exemplu numărul de 
persoane care au accesat activitate 
culturală/creativă pentru prima dată, 
stimă de sine sporită și sentimentul de 
apartenență);

Or. en

Amendamentul 603
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) contribuția sectoarelor culturale și 
creative la crearea de locuri de muncă și 
la creștere (efecte directe);
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Or. en

Amendamentul 604
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă – punctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) contribuția sectoarelor culturale și 
creative la crearea de locuri de muncă și 
la creștere în ceea ce privește furnizorii 
conecși de produse și servicii (efecte 
indirecte).

Or. en

Amendamentul 605
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

cota de ocupare a forței de muncă și cota 
din PIB a sectoarelor;

eliminat

Or. fr

Justificare

Se elimină articolul 14 alineatul (1) litera (a) și se înlocuiește cu articolul 14 alineatul (1) 
litera (aa) (nouă).

Amendamentul 606
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cota de ocupare a forței de muncă și 
cota din PIB a sectoarelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 607
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cota de ocupare a forței de muncă și cota 
din PIB a sectoarelor;

- nivelul, modificarea și cota ocupării 
forțe de muncă și a PIB-ului;

Or. en

Justificare

Amendamentele conferă indicatorilor mai multă relevanță și sens.

Amendamentul 608
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentajul persoanelor care declară că 
au acces la producțiile culturale 
europene.

eliminat

Or. fr

Justificare

Se elimină articolul 14 alineatul (1) litera (a) și se înlocuiește cu articolul 14 alineatul (1) 
litera (aa) (nouă).
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Amendamentul 609
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procentajul persoanelor care declară că 
au acces la producțiile culturale 
europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 610
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procentajul persoanelor care declară că 
au acces la producțiile culturale europene.

– procentajul persoanelor care declară că 
au acces la producțiile culturale și 
audiovizuale europene din alte țări decât 
propriile țări.

Or. en

Justificare

Amendamentele conferă indicatorilor mai multă relevanță și sens.

Amendamentul 611
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procentajul persoanelor care declară că – procentajul persoanelor care declară că 
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au acces la producțiile culturale europene. au acces la producțiile culturale europene;

Or. en

Amendamentul 612
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul de persoane aparținând unor 
grupuri-țintă noi, anterior slab 
reprezentate, la care ajunge programul;

Or. de

Amendamentul 613
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- efecte de multiplicare și beneficii externe 
pentru bunăstarea socială și dezvoltarea 
capitalului uman;

Or. en

Amendamentul 614
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– contribuția sectoarelor culturale și 
creative la crearea de locuri de muncă și 
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la creștere (efecte directe);

Or. en

Amendamentul 615
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– contribuția sectoarelor culturale și 
creative la crearea de locuri de muncă și 
la creștere în ceea ce privește furnizorii 
conecși de produse și servicii (efecte 
indirecte);

Or. en

Amendamentul 616
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii permit stabilirea cât mai 
exactă a eficacității fiecărei componente a 
programului „Europa creativă”. În acest 
sens, criteriile de evaluare sunt stabilite 
pentru a determina în ce măsură fiecare 
linie de acțiune a componentelor 
„Cultura” și „MEDIA”, precum și 
activitățile de cooperare politică 
transnațională și mecanismul pentru 
sectoarele culturale și creative reflectă 
prioritățile definite de fiecare din aceste 
componente.

Or. fr
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Justificare

A se vedea amendamentele la articolul 14 alineatul (1) litera (a) partea introductivă prima și 
a doua liniuță.

Amendamentul 617
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Indicatori pentru obiectivele specifice 
menționate la articolul 5:

eliminat

În ceea ce privește obiectivul menționat la 
articolul 5 litera (a) privind susținerea 
capacității sectoarelor culturale și creative 
europene:
internaționalizarea operatorilor culturali 
și numărul de parteneriate transnaționale 
înființate;
numărul de experiențe de învățare create 
pentru artiștii/operatorii din domeniul 
cultural care și-au sporit competențele și 
potențialul de angajare.
În ceea ce privește obiectivul menționat la 
articolul 5 litera (b) privind promovarea 
circulației transnaționale a producțiilor, 
dar și a operatorilor din sectoarele 
culturale și creative și accesul la noi 
categorii de public din Europa și din 
afara acesteia:
Componenta Cultura:
numărul de persoane atins în mod direct 
sau indirect prin proiecte susținute de 
program.
Componenta MEDIA:
numărul de bilete vândute la filmele 
europene în Europa și în întreaga lume 
(primele 10 piețe din afara Europei în 
ordinea importanței);
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procentajul de producții audiovizuale 
europene în sălile de cinema, la 
televiziune și în cadrul platformelor 
digitale.
În ceea ce privește obiectivul menționat la 
articolul 5 litera (c) privind consolidarea 
capacității financiare a sectoarelor 
culturale și creative:
volumul de împrumuturi acordate în 
cadrul mecanismului financiar;
numărul și distribuția geografică a 
instituțiilor financiare care oferă acces la 
finanțare pentru sectoarele culturale și 
creative;
numărul, originea națională și 
subsectoarele beneficiarilor finali care 
beneficiază de mecanismul financiar.
Cu privire la obiectivul menționat la 
articolul 5 litera (d) privind sprijinul 
pentru cooperarea politică 
transnațională:
numărul de state membre care utilizează 
rezultatele metodei deschise de 
coordonare în elaborarea politicilor 
naționale și numărul de inițiative noi.

Or. fr

Justificare

Se elimină articolul 14 alineatul (1) litera (b) și se înlocuiește cu articolul 14 alineatul (1) 
literele (aa) și (bb) (noi).

Amendamentul 618
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 – partea 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul de persoane aparținând unor 
grupuri-țintă noi, anterior slab 
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reprezentate, la care ajunge programul;

Or. de

Amendamentul 619
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 – partea 1 – liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- diversitatea sectoarelor culturale, a 
disciplinelor artistice, lucrărilor, autorilor 
și grupurilor-țintă la care ajunge 
programul, din punct de vedere al vârstei, 
al situației sociale, al situației financiare, 
al gradului de profesionalitate, al 
dimensiunii, profilului, originii, limbii, 
genului etc. 

Or. de

Amendamentul 620
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 – partea 1 – liniuța 1 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- diversitatea proiectelor pe care le 
sprijină programul-cadru, din punct de 
vedere al diferitelor caracteristici, 
categorii și tipuri (non-profit);

Or. de

Amendamentul 621
Emma McClarkin
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 – partea 2 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– numărul de bilete vândute la filmele 
europene în Europa și în întreaga lume
(primele 10 piețe din afara Europei în 
ordinea importanței);

– numărul de bilete vândute pentru filmele 
europene fără caracter național și pentru 
filmele europene în întreaga lume (primele 
10 piețe din afara Europei în ordinea 
importanței);

Or. en

Justificare

Indicatorii ar trebui să se refere la circulația producțiilor audiovizuale europene și la 
disponibilitatea lor în afara statului membru în care au fost produse.

Amendamentul 622
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 – partea 2 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o serie de jocuri digitale europene 
lansate pe platforme (consolă majoră, 
platforme mobile și online);

Or. en

Amendamentul 623
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 – partea 2 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procentajul de producții audiovizuale 
europene în sălile de cinema, la televiziune 
și în cadrul platformelor digitale.

– procentajul de producții audiovizuale 
europene non-naționale în sălile de 
cinema, la televiziune și în cadrul 
platformelor digitale în Europa.
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Or. en

Justificare

Indicatorii ar trebui să se refere la circulația producțiilor audiovizuale europene și la 
disponibilitatea lor în afara statului membru în care au fost produse.

Amendamentul 624
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 – partea 2 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procentajul de producții audiovizuale 
europene în sălile de cinema, la televiziune 
și în cadrul platformelor digitale.

– procentajul de producții audiovizuale 
europene în sălile de cinema care ar trebui 
clasificate în producțiile de cinema,
producții TV fictive, producții TV 
nefictive, producții web, jocuri digitale 
sau spectacole și formate de divertisment 
în sălile de cinema, la televiziune și în 
cadrul platformelor digitale.

Or. en

Amendamentul 625
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– volumul de împrumuturi acordate în 
cadrul mecanismului financiar;

volumul de împrumuturi acordate în cadrul 
mecanismului financiar, defalcate după 
originea lor națională, dimensiune și 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 626
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3 – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- situația capitalului propriu al 
beneficiarilor finali ai finanțării

Or. de

Amendamentul 627
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 4 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– numărul de state membre care utilizează
rezultatele metodei deschise de 
coordonare în elaborarea politicilor 
naționale și numărul de inițiative noi.

numărul de state membre care utilizează
consultarea și cooperarea transnațională
în elaborarea politicilor naționale și 
numărul de inițiative noi.

Or. en

Justificare

Indicatorul nu ar trebui să se concentreze doar asupra unei metode de cooperare 
transnațională.

Amendamentul 628
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 4 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul și calitatea cererilor gestionate 
în punctele de contact culturale și în 
birourile MEDIA;

Or. en
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Amendamentul 629
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 4 – liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- calitatea serviciului furnizat de punctele 
culturale de contact și birourile MEDIA 
către coordonatorii proiectelor potențiale, 
care se evaluează de către un birou expert 
independent și extern.

Or. en

Amendamentul 630
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii sunt stabiliți de Comisia 
Europeană, Parlamentul European și 
organul cu competențe de evaluare 
externă, în acord cu profesioniștii, 
birourile „Europa creativă” și organul 
sau organele responsabile pentru 
colectarea și analiza datelor privind 
sectoarele culturale și creative și 
audiovizualul (Observatorul European al 
Audiovizualului și, după caz, un alt 
organ).

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 14 alineatul (1) litera (b).



AM\916408RO.doc 197/222 PE498.014v01-00

RO

Amendamentul 631
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii sunt deosebit de exacți, 
întrucât avem de-a face cu noi linii de 
acțiune sau noi instrumente, cum ar fi 
mecanismul pentru sectoarele culturale și 
creative. Rezultatele acestui program sunt 
disponibile pe zonă geografică, sector și 
tip de operator cultural.

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 14 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul 632
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rezultatele procesului de monitorizare 
și evaluare sunt luate în calcul la punerea 
în aplicare a programului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 633
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Pe lângă monitorizarea regulată, 
Comisia întocmește un raport extern de 
evaluare până la sfârșitul anului 2017
pentru a evalua eficiența în atingerea 
obiectivelor, precum și eficiența
programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, având în vedere o 
decizie de reînnoire, modificare sau 
suspendare a programului. Evaluarea 
examinează posibilitatea simplificării, 
coerența internă și externă, menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor, precum și
contribuția măsurilor la prioritățile 
Uniunii în materie de creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Aceasta 
ia în considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung din Decizia nr. 
1855/2006/CE, Decizia nr. 1718/2006/CE 
și Decizia nr. 1041/2009/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

(a) Comisia asigură o evaluare periodică, 
externă și independentă a programului-
cadru. Pentru a evalua eficiența în 
atingerea obiectivelor, precum și eficiența
programului-cadru, evaluarea examinează 
posibilitatea de a-l simplifica, coerența 
internă și externă, dezvoltarea unei rețele 
de puncte de contact culturale și birouri 
MEDIA, precum și posibilitatea creării 
unor birouri Europa creativă eficiente și 
menținerea relevanței obiectivelor sale. Pe 
lângă examinarea indicatorilor 
menționați la alineatul (1), evaluarea se 
referă și alți factori relevanți, precum 
diferența dintre rata medie a dobânzii 
pentru împrumuturile acordate prin 
mecanismul de garantare și rata medie a 
dobânzii pentru împrumuturile acordate 
IMM-urilor în general în condiții normale 
de piață. Rezultatele evaluărilor impactului 
pe termen lung din Decizia nr. 
1855/2006/CE, Decizia nr. 1718/2006/CE 
și Decizia nr. 1041/2009/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului
sunt, de asemenea, luate în considerare.
Comisia prezintă un raport de evaluare la 
mijlocul perioadei Parlamentului 
European și Consiliului, până la 31 
decembrie 2017.

Or. en

Amendamentul 634
Zoltán Bagó

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Pe lângă monitorizarea regulată, 
Comisia întocmește un raport extern de 
evaluare până la sfârșitul anului 2017 

(a) Pe lângă monitorizarea regulată, 
Comisia întocmește un raport extern de 
evaluare până la sfârșitul anului 2017 
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pentru a evalua eficiența în atingerea 
obiectivelor, precum și eficiența 
programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, având în vedere o 
decizie de reînnoire, modificare sau 
suspendare a programului. Evaluarea 
examinează posibilitatea simplificării, 
coerența internă și externă, menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor, precum și 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
în materie de creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii. Aceasta ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung din Decizia nr. 
1855/2006/CE, Decizia nr. 1718/2006/CE 
și Decizia nr. 1041/2009/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

pentru a evalua eficiența în atingerea 
obiectivelor, precum și eficiența 
programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, având în vedere o 
decizie de reînnoire, modificare sau 
suspendare a programului. Evaluarea 
examinează posibilitatea simplificării, 
coerența internă și externă, menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor, precum și 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
în materie de creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii. Aceasta ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung din Decizia nr. 
1855/2006/CE, Decizia nr. 1718/2006/CE 
și Decizia nr. 1041/2009/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.
Comisia prezintă un raport de evaluare la 
mijlocul perioadei Parlamentului 
European și Consiliului, până la 31 
decembrie 2017.

Or. en

Amendamentul 635
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Pe lângă monitorizarea regulată, 
Comisia întocmește un raport extern de 
evaluare până la sfârșitul anului 2017 
pentru a evalua eficiența în atingerea 
obiectivelor, precum și eficiența 
programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, având în vedere o 
decizie de reînnoire, modificare sau 
suspendare a programului. Evaluarea 
examinează posibilitatea simplificării, 
coerența internă și externă, menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor, precum și 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
în materie de creștere inteligentă, durabilă 

(a) Pe lângă monitorizarea regulată, 
Comisia întocmește un raport extern de 
evaluare până la sfârșitul anului 2017 
pentru a evalua eficiența în atingerea 
obiectivelor, precum și eficiența 
programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, având în vedere o 
decizie de reînnoire, modificare sau 
suspendare a programului. Evaluarea 
examinează posibilitatea simplificării,
modalități de utilizare alternativă a 
finanțării, coerența internă și externă, 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
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și favorabilă incluziunii. Aceasta ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung din Decizia nr. 
1855/2006/CE, Decizia nr. 1718/2006/CE 
și Decizia nr. 1041/2009/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

prioritățile Uniunii în materie de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Aceasta ia în considerare 
rezultatele evaluărilor impactului pe 
termen lung din Decizia nr. 1855/2006/CE, 
Decizia nr. 1718/2006/CE și Decizia nr. 
1041/2009/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului.

Or. de

Amendamentul 636
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Fără a aduce atingere cerințelor 
stabilite la litera (a), statele membre 
prezintă Comisiei până la 30 septembrie 
2017, cel târziu, un raport referitor la 
punerea în aplicare și impactul 
programului-cadru pe teritoriul lor.

Or. fr

Amendamentul 637
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor o evaluare finală 
a programului-cadru, cel târziu la 30 
iunie 2022.

Or. fr
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Amendamentul 638
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia obține în primul rând toate 
datele necesare de la statele membre și de 
la instituțiile relevante pentru a evita 
impunerea unor sarcini excesive în cazul 
proiectelor mici, non-profit.

Or. de

Amendamentul 639
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Rezultatele procesului de 
monitorizare și evaluare externă sunt 
comunicate în versiune completă și la 
timp profesioniștilor din sector astfel încât 
ei să poată participa pe deplin la procesul 
de modificare și îmbunătățire a 
programului „Europa creativă”. Se 
încurajează identificarea și schimbul de 
bune practici legate de proiecte care țin, 
în special, de obiectivele programului 
„Europa creativă”, cu o atenție deosebită 
asupra țărilor care beneficiază puțin de pe 
urma programelor „MEDIA 2007” și 
„Cultura” și ale căror sectoare culturale 
și creative sunt slab dezvoltate.

Or. fr
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Amendamentul 640
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Beneficiarii proiectelor sprijinite de 
program asigură comunicarea și difuzarea 
informațiilor cu privire la finanțarea pe 
care au primit-o din partea Uniunii și 
rezultatele obținute.

(1) Beneficiarii proiectelor sprijinite de 
program asigură comunicarea și difuzarea 
informațiilor cu privire la finanțarea pe 
care au primit-o din partea Uniunii și 
rezultatele obținute, punând accentul în 
special pe organizațiile și întreprinderile 
non-profit.

Or. de

Amendamentul 641
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia și FEI asigură difuzarea 
informațiilor relevante către birourile 
Europa creativă menționate la articolul 8 
litera (f).

Or. en

Amendamentul 642
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rețeaua de birouri Europa creativă 
menționată la articolul 8 litera (f) asigură 
comunicarea și difuzarea informațiilor cu 

(2) Rețeaua de birouri Europa creativă 
menționată la articolul 8a asigură 
comunicarea și difuzarea informațiilor cu 
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privire la finanțarea acordată de Uniune și 
rezultatele obținute pentru țara lor.

privire la finanțarea acordată de Uniune și 
rezultatele obținute pentru țara lor.

Or. fr

Amendamentul 643
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții privind țările care nu sunt 
membre ale UE și organizațiile 
internaționale

Participarea la program

Or. fr

Amendamentul 644
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este admisă participarea următoarelor 
țări la diferitele componente ale 
programului, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor, inclusiv, pentru componenta 
MEDIA, a condițiilor stabilite în Directiva 
2010/13/EU a Parlamentului European și a 
Consiliului din 10 martie 2010 privind 
coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale și cu condiția plății creditelor 
suplimentare:

(2) Este admisă participarea următoarelor 
țări la diferitele componente ale 
programului, sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiții, inclusiv:

- angajamentul față de valorile diversității 
expresiilor culturale prin semnarea și 
ratificarea Convenției UNESCO din 
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2005;
- pentru componenta MEDIA, condițiile
stabilite în Directiva 2010/13/EU a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu 
putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la 
furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale;
- plata creditelor suplimentare, în 
cuantumuri proporționale cu participarea 
lor, pe baza plăților realizate în cadrul 
programelor anterioare.

Or. fr

Amendamentul 645
Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este admisă participarea următoarelor 
țări la diferitele componente ale 
programului, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor, inclusiv, pentru componenta 
MEDIA, a condițiilor stabilite în Directiva 
2010/13/EU a Parlamentului European și a 
Consiliului din 10 martie 2010 privind 
coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale și cu condiția plății creditelor 
suplimentare:

(2) Este admisă participarea următoarelor 
țări la diferitele componente ale 
programului, sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiții:

- angajamentul față de valorile diversității 
expresiilor culturale prin semnarea și 
ratificarea Convenției UNESCO din 
2005;
- pentru componenta MEDIA, condițiile
stabilite în Directiva 2010/13/EU a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu 
putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la 
furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale;
- plata creditelor suplimentare, în 
cuantumuri proporționale cu participarea 
lor, pe baza plăților realizate în cadrul 
programelor anterioare.

Or. fr

Amendamentul 646
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este admisă participarea următoarelor 
țări la diferitele componente ale 
programului, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor, inclusiv, pentru componenta
MEDIA, a condițiilor stabilite în Directiva 
2010/13/EU a Parlamentului European și a 
Consiliului din 10 martie 2010 privind 
coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale și cu condiția plății creditelor 
suplimentare:

(2) Programul-cadru, cu excepția 
măsurilor enumerate la articolul 7, este
deschis participării statelor membre și a
următoarelor țări sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor sau dacă acestea sunt în curs 
de a se îndeplini, inclusiv, pentru
programul MEDIA, a condițiilor stabilite 
în Directiva 2010/13/EU a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale
(Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) și cu condiția plății 
creditelor suplimentare:

Or. en
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Amendamentul 647
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este admisă participarea următoarelor 
țări la diferitele componente ale 
programului, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor, inclusiv, pentru componenta 
MEDIA, a condițiilor stabilite în Directiva 
2010/13/EU a Parlamentului European și a 
Consiliului din 10 martie 2010 privind 
coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale și cu condiția plății creditelor 
suplimentare:

(2) Programul este deschis participării 
următoarelor țări:

(a) statele membre și țările și teritoriile lor 
de peste mări enumerate în anexa II la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;
(b) țările enumerate mai jos, sub rezerva 
îndeplinirii condițiilor, inclusiv, pentru 
componenta MEDIA, a condițiilor stabilite 
în Directiva 2010/13/EU a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale și cu 
condiția plății creditelor suplimentare:

Or. fr

Justificare

Actuala decizie cu privire la asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări prevede 
participarea TTPM la programele culturale ale Uniunii Europene. Noua decizie prevede, de 
asemenea, că TTPM sunt eligibile pentru a participa la toate programele UE. Prin urmare, 
eligibilitatea lor ar trebui precizată în prezentul regulament.
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Amendamentul 648
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Persoanele fizice, jurnaliștii și artiștii 
din țări în care nu există libertatea de 
exprimare sau care se confruntă cu 
reprimare și care pot învăța despre presă 
și libertatea presei precum și de libera 
exprimare în Europa și pot beneficia de 
adăpost în Uniune, de exemplu în 
contextul programului european privind 
orașele-adăpost;

Or. en

Amendamentul 649
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programul permite cooperarea și 
acțiunile comune cu țările care nu participă 
la program, precum și cu organizațiile 
internaționale active în sectoarele culturale 
și creative, precum UNESCO, Consiliul 
Europei, OCDE sau Organizația Mondială 
a Proprietății Intelectuale pe baza unor 
contribuții comune pentru realizarea 
obiectivelor programului.

(4) Programul permite cooperarea și 
acțiunile comune cu țările care nu participă 
la program, precum și cu organizațiile 
internaționale active în sectoarele culturale 
și creative, precum UNESCO, Consiliul 
Europei, OCDE, EUNIC sau Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale pe baza 
unor contribuții comune pentru realizarea 
obiectivelor programului.

Or. en

Amendamentul 650
Emma McClarkin
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Comisia pune în aplicare programul în 
conformitate cu regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 651
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 18 alineatul (2). Programele de 
lucru anuale stabilesc obiectivele urmărite, 
rezultatele așteptate, modalitățile de punere 
în aplicare și cuantumul total al planului de 
finanțare. Ele conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicare a sumelor alocate 
fiecărei acțiuni și un calendar orientativ al 
punerii în aplicare. În ceea ce privește 
granturile, aceste programe stabilesc 
prioritățile, criteriile de evaluare esențiale 
și rata maximă de cofinanțare.

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 18 alineatul (1a).
Programele de lucru anuale stabilesc 
obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, 
modalitățile de punere în aplicare și 
cuantumul total al planului de finanțare.
Ele conțin, de asemenea, o descriere a 
acțiunilor care urmează să fie finanțate, o 
indicare a sumelor alocate fiecărei acțiuni 
și un calendar orientativ al punerii în 
aplicare. În ceea ce privește granturile, 
aceste programe stabilesc prioritățile, 
criteriile de evaluare esențiale și rata 
maximă de cofinanțare. Comisia adoptă 
orientările generale pentru punerea în 
aplicare a programului în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 652
Marco Scurria
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Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 18 alineatul (2). Programele de 
lucru anuale stabilesc obiectivele urmărite, 
rezultatele așteptate, modalitățile de punere 
în aplicare și cuantumul total al planului de 
finanțare. Ele conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicare a sumelor alocate 
fiecărei acțiuni și un calendar orientativ al 
punerii în aplicare. În ceea ce privește 
granturile, aceste programe stabilesc 
prioritățile, criteriile de evaluare esențiale 
și rata maximă de cofinanțare.

Pentru implementarea programului, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura consultativă
menționată la articolul 18 alineatul (1a) și 
cu principiile stabilite în prezentul 
regulament. Programele de lucru anuale 
stabilesc obiectivele urmărite, rezultatele 
așteptate, modalitățile de punere în aplicare 
și cuantumul total al planului de finanțare.
Ele conțin, de asemenea, o descriere a 
acțiunilor care urmează să fie finanțate, o 
indicare a sumelor alocate fiecărei acțiuni 
și un calendar orientativ al punerii în 
aplicare. În ceea ce privește granturile, 
aceste programe stabilesc prioritățile, 
criteriile de evaluare esențiale și rata 
maximă de cofinanțare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament contribuie la asigurarea faptului că modificările propuse la 
„amendamentul 5” privind considerentul 23 sunt încorporate în principalul text al 
regulamentului.

Amendamentul 653
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 18 alineatul (2). Programele de

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 18 alineatul (2).
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lucru anuale stabilesc obiectivele urmărite, 
rezultatele așteptate, modalitățile de punere 
în aplicare și cuantumul total al planului de 
finanțare. Ele conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicare a sumelor alocate 
fiecărei acțiuni și un calendar orientativ al 
punerii în aplicare. În ceea ce privește 
granturile, aceste programe stabilesc 
prioritățile, criteriile de evaluare esențiale 
și rata maximă de cofinanțare.

Programele de lucru anuale stabilesc 
obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, 
modalitățile de punere în aplicare și 
cuantumul total al planului de finanțare.
Ele conțin, de asemenea, o descriere a 
acțiunilor care urmează să fie finanțate, o 
indicare a sumelor alocate fiecărei acțiuni 
și un calendar orientativ al punerii în 
aplicare. În ceea ce privește granturile, 
aceste programe stabilesc prioritățile, 
criteriile de evaluare esențiale și rata 
maximă de cofinanțare.

Or. en

Justificare

Procedura de examinare ar trebui să se aplice programelor de lucru anuale. Procedura 
consultativă ar trebui să se aplice tuturor celorlalte măsuri necesare pentru derularea 
programului.

Amendamentul 654
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia adoptă toate celelalte măsuri 
necesare pentru punerea în aplicare a 
programului în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la
articolul 18 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Procedura de examinare ar trebui să se aplice programelor de lucru anuale.  Procedura 
consultativă ar trebui să se aplice tuturor celorlalte măsuri necesare pentru derularea 
programului.
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Amendamentul 655
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Programele anuale de lucru

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 17b care prevede programe 
anuale de lucru.
(2) Programele anuale de lucru stabilesc, 
în special, obiectivele urmărite, rezultatele 
așteptate, modalitățile de punere în 
aplicare și cuantumul total al planului de 
finanțare.
(3) Programele anuale de lucru conțin, de 
asemenea, o descriere a acțiunilor care 
urmează să fie finanțate, o indicare a 
sumelor alocate fiecărei secțiuni și un 
calendar orientativ al punerii în aplicare. 
În cazul granturilor, acestea includ 
prioritățile, criteriile esențiale de evaluare 
și rata maximă de cofinanțare.
(4) Pentru mecanismul de garantare, 
programul anual de lucru include 
criteriile de eligibilitate și selecție pentru 
intermediarii financiari, criteriile de 
excludere legate de conținutul proiectelor 
prezentate intermediarilor financiari, 
alocarea anuală către FEI și criteriile de 
eligibilitate, selectare și acordare pentru 
furnizorii de formare de capacitate.

Or. en

Amendamentul 656
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Programele anuale de lucru

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 17b care prevede programe 
anuale de lucru.
(2) Programele anuale de lucru stabilesc, 
în special, obiectivele urmărite, rezultatele 
așteptate, modalitățile de punere în 
aplicare și cuantumul total al planului de 
finanțare.
(3) Programele anuale de lucru conțin, de 
asemenea, o descriere a acțiunilor care 
urmează să fie finanțate, o indicare a 
sumelor alocate fiecărei secțiuni și un 
calendar orientativ al punerii în aplicare. 
În cazul granturilor, acestea includ 
prioritățile, criteriile esențiale de evaluare 
și rata maximă de cofinanțare.
(4) Pentru mecanismul de garantare, 
programul anual de lucru include 
criteriile de eligibilitate și selecție pentru 
intermediarii financiari, criteriile de 
excludere legate de conținutul proiectelor 
prezentate intermediarilor financiari, 
alocarea anuală către FEI și criteriile de 
eligibilitate, selectare și acordare pentru 
furnizorii de formare de capacitate.

Or. en

Amendamentul 657
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
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Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Procedura de examinare ar trebui să se aplice programelor de lucru anuale. Procedura 
consultativă ar trebui să se aplice tuturor celorlalte măsuri necesare pentru derularea 
programului.

Amendamentul 658
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 659
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pachetul financiar prevăzut pentru 
punerea în aplicare a acestui program 
pentru perioada menționată la articolul 1 
alineatul (1) este stabilit la 1 150 700 000
EUR.

Or. en

Amendamentul 660
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 661
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care pachetul financiar 
prevăzut pentru implementarea acestui 
program este inferior acestei sume, 
reducerile se vor realiza în primul rând în 
domeniul măsurilor transsectoriale. 

Or. de

Amendamentul 662
Marietje Schaake

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alocarea bugetară între componente 
este după cum urmează:
- 55% pentru componenta MEDIA;
- 30% pentru componenta Cultură;
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- 15% pentru componenta transsectorială.

Or. en

Amendamentul 663
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alocarea bugetară între programele 
MEDIA și Cultura și componenta 
transsectorială menționată la articolul 6 
se face după cum urmează:
- cel puțin 55% pentru programul 
MEDIA;
- cel puțin 30% pentru programul 
Cultura;
- un maximum de 15% pentru 
componenta transsectorială, cu cel puțin 
4% alocată măsurilor de cooperare 
transnațională, enumerate la articolul 8, 
și pentru rețeaua de birouri Europa 
creativă, cel puțin nivelul finanțării în 
temeiul programelor Cultura și MEDIA 
anterioare (2007-2013).

Or. en

Amendamentul 664
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alocarea financiară rezervată 
programului poate acoperi, de asemenea, 
cheltuieli legate de activități de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare 

(2) Alocarea financiară rezervată 
programului poate acoperi, de asemenea, 
cheltuieli legate de activități de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare 
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solicitate în mod direct pentru gestionarea 
programului și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia; în special, studii, reuniuni ale 
experților, acțiuni de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament, cheltuieli 
legate de rețele informatice specializate în 
schimbul de informații și în prelucrarea 
datelor, precum și toate celelalte tipuri de 
cheltuieli legate de asistența tehnică și 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea programului.

solicitate în mod direct pentru gestionarea 
programului și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia; în special, studii, reuniuni ale 
experților, acțiuni de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament, cheltuieli 
legate de rețele informatice specializate în 
schimbul de informații și în prelucrarea 
datelor, precum și toate celelalte tipuri de 
cheltuieli legate de asistența tehnică și 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea programului. Această alocare 
trebuie să fie clar definită și vizibilă.

Or. de

Amendamentul 665
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazuri justificate în mod 
corespunzător, Comisia poate considera 
ca fiind eligibile costuri legate în mod 
direct de punerea în aplicare a acțiunilor 
care beneficiază de sprijin, chiar dacă 
respectivele costuri sunt suportate de către 
beneficiar înainte de depunerea cererii de 
finanțare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 666
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia sau reprezentanții acesteia și 
Curtea de Conturi au competența de a 
efectua controale, atât pe bază de 
documente, cât și la fața locului, în ceea ce 
privește toți beneficiarii de granturi, 
contractanții și subcontractanții care au 
primit fonduri din partea Uniunii. Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
poate efectua controale și inspecții la fața 
locului la operatorii economici care 
beneficiază direct sau indirect de o astfel 
de finanțare, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/96, în scopul de a stabili existența 
unei fraude, a unui act de corupție sau dacă 
a avut loc orice altă activitate ilegală care 
aduce atingere intereselor financiare ale 
Uniunii în legătură cu un acord de grant 
sau cu o decizie de acordare a unui grant 
sau în legătură cu un contract de finanțare 
din partea Uniunii.

(2) Comisia sau reprezentanții acesteia și 
Curtea de Conturi au competența de a 
efectua controale, atât pe bază de 
documente, cât și la fața locului, în ceea ce 
privește toți beneficiarii de granturi, 
contractanții și subcontractanții care au 
primit fonduri din partea Uniunii. Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
poate efectua controale și inspecții la fața 
locului la operatorii economici care 
beneficiază direct sau indirect de o astfel 
de finanțare obținută în cadrul 
programului în cauză, în conformitate cu 
procedurile prevăzute în Regulamentul
(Euratom, CE) nr. 2185/96, în scopul de a 
stabili existența unei fraude, a unui act de 
corupție sau dacă a avut loc orice altă 
activitate ilegală care aduce atingere 
intereselor financiare ale Uniunii în 
legătură cu un acord de grant sau cu o 
decizie de acordare a unui grant sau în 
legătură cu un contract de finanțare din 
partea Uniunii.

Or. it

Amendamentul 667
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigură că acești intermediari 
financiari sunt selectați cu atenție și, în 
cazul în care acest lucru este posibil, au 
experiență în sectorul cultural și creativ;

Or. de
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Amendamentul 668
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) furnizează intermediarilor financiari 
un instrument simplu și ușor de gestionat;

Or. de

Amendamentul 669
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 –  partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Selectarea intermediarilor 2. Selectarea intermediarilor

Intermediarii financiari cu experiență 
substanțială în finanțarea IMM-urilor din 
sectoarele creative și din țările mici sunt 
selectate în mod prioritar pentru a:
- permite tuturor sectoarelor culturale și 
creative să beneficieze de acest instrument 
financiar;
Intermediarii financiari sunt selectați în 
funcție de capacitatea lor de a-și constitui 
portofolii de împrumuturi diversificate și 
având în vedere nevoile de finanțare ale 
IMM-urilor din diferitele sectoare 
culturale și creative, în conformitate cu 
rezultatele studiului comandat de Comisia 
Europeană cu privire la acest subiect.
- pune în valoare experiența anumitor 
operatori europeni din domeniile 
culturale și creative (acordându-le acces 
prioritar în momentul selecției 
intermediarilor financiari sau al 
experților). De exemplu, trebuie 
exploatată experiența Institutului pentru 
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finanțarea cinematografiei și a 
industriilor culturale (IFCIC).

Or. fr

Amendamentul 670
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii sunt selectați în 
conformitate cu cele mai bune practici 
comerciale, avându-se în vedere efectele:

eliminat

- asupra volumului finanțării prin 
împrumut puse la dispoziția operatorului 
din sectoarele culturale și creative și/sau
- asupra accesului operatorului din 
sectoarele culturale și creative la 
finanțare, și/sau
- asupra riscurilor în materie de finanțare 
a operatorului din sectoarele culturale și 
creative asumate de către intermediarul 
respectiv.

Or. fr

Amendamentul 671
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- volumul finanțării prin împrumut puse 
la dispoziția operatorilor din sectoarele 
culturale și creative în domeniul non-
profit.
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Or. de

Amendamentul 672
Silvia Costa

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția poate fi solicitată la 90 de zile de 
la neplată sau în cazul în care 
intermediarul financiar consideră că 
IMM-ul nu și-a îndeplinit obligațiile de 
restituire a împrumutului. Cererile de 
plată pot fi depuse semestrial, împreună 
cu raportarea trimestrială la FEI. FEI 
plătește garanția în termen de 60 de zile 
de la primirea cererii de plată.

Or. en

Amendamentul 673
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consolidarea capacităților în cadrul 
mecanismului pentru sectoarele culturale și 
creative constă, în principal, în furnizarea 
de servicii de specialitate intermediarilor 
financiari care încheie un acord în temeiul 
mecanismului pentru sectoarele culturale și 
creative, cu obiectivul de a oferi fiecărui 
intermediar financiar expertiză 
suplimentară și capacitatea de a evalua 
riscurile asociate finanțării sectoarelor 
culturale și creative. În plus, operatorii din 
sectoarele culturale și creative ar putea 
beneficia de această consolidare a 
capacităților prin dezvoltarea unor 

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

competențe corespunzătoare care să le 
permită să elaboreze planuri de afaceri și să 
pregătească informații exacte privind 
proiectele lor, ceea ce ar ajuta 
intermediarul financiar în evaluarea 
proiectelor culturale și creative în mod 
eficient. Intermediarii financiari europeni 
care beneficiază de o expertiză deosebită 
în finanțarea sectoarelor culturale și 
creative sunt selecționați în mod prioritar.

Or. fr

Amendamentul 674
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele alocate formării de capacitate 
sunt limitate la [10%]1 din bugetul 
mecanismului de garantare.
FEI selectează furnizorii de construire a 
capacităților în numele mecanismului de 
garantare și sub supravegherea Comisiei, 
printr-o procedură publică și transparentă 
de achiziții, pe baza unor cunoștințe de 
specialitate corespunzătoare, pe baza unor 
criterii precum experiența în sectoarele de 
finanțare, culturale și creative, expertiză, 
acoperire geografică, capacitate de livrare 
și cunoștințe despre piață.
________________
1 În funcție de bugetul final pentru 
programului, convenit în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 675
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipurile de împrumuturi acoperite de 
mecanismul de garantare includ în 
special:
- investițiile în active corporale sau 
necorporale;
– transferul de întreprinderi;
– capitalul de lucru (de exemplu finanțări 
provizorii, finanțare pentru acoperirea 
deficitului de capital, stimulente fiscale, 
linii de credit etc).

Or. en

Amendamentul 676
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. capitalul de lucru poate include 
credite de finanțare bancare pe termen 
scurt prin care pot fi asigurate fondurile 
producătorilor.

Or. en


