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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dzisiejszych czasach, gdy bezrobocie oraz konsekwencje społeczne kryzysu finansowego i 
środków oszczędnościowych nie mają precedensu, a także mogą spowodować głębokie i 
długoterminowe ubóstwo obywateli oraz ich marginalizację społeczną, musimy dołożyć 
starań, aby wnioski ustawodawcze naprawdę ułatwiały życie obywatelom, musimy również 
zagwarantować, by były dostępne dla wszystkich, niezależnie od narodowości, czy oraz 
pochodzenia społecznego.

W chwili obecnej w Unii Europejskiej jest 24,5 mln bezrobotnych, co stanowi 10,2% 
obywateli w wieku produkcyjnym, zaś nasza młodzież stoi wobec szokująco wysokiego 
poziomu bezrobocia wynoszącego ponad 22,4% (prawie 50% w niektórych państwach 
członkowskich)1. Dlatego też musimy dołożyć starań, aby zagwarantować możliwości i 
zapewnić pomoc tym sektorom, które wykazują potencjał wzrostu. W sektorze kultury i w 
sektorze kreatywnym tak zdecydowane możliwości wzrostu i rozwoju można łatwo dostrzec, 
jako że „w latach 2000-2007 zatrudnienie w tych sektorach wzrosło średnio o 3,5% rocznie, 
w porównaniu do 1% we wszystkich krajach UE27”2. W roku 2008 sektory te wytwarzały 
4,5% całkowitego europejskiego PKB i zatrudniały ok. 3,8% siły roboczej, ponadto mają one 
również pozytywny, stymulujący wpływ na inne sektory, takie jak turystyka, informatyka, 
edukacja itp.

Program „Kreatywna Europa” (program) to kolejny program ramowy, który może w znaczny 
sposób przyczynić się do rozwoju podmiotów działających w sektorze kreatywnym i w 
sektorze kultury, jednak tylko pod warunkiem, że będzie on dobrze skonstruowany oraz 
będzie odpowiadał potrzebom i wyzwaniom sektorów i podmiotów.

Niemniej jednak sektor kultury i sektor kreatywny są tak niejednolite i zróżnicowane jak cała 
UE. We wniosku Komisji Europejskiej wspomina się, że sektor kultury i sektor kreatywny 
UE są rozczłonkowane zarówno pod względem narodowym, jak i językowym, nie można 
jednak ignorować faktu, że istnieją jeszcze inne różnice dotyczące możliwości rozpoczęcia i 
utrzymania działalności przez podmioty. W niektórych państwach członkowskich o niższej 
wydajności produkcyjnej, ograniczonej sile nabywczej i ograniczonych zdolnościach 
sponsoringu sytuacja sektora kultury i sektora kreatywnego jest znacznie trudniejsza, dlatego 
też sprawozdawczyni sugeruje, aby w krajach tych podjęto specjalne działania w kierunku 
wspierania zdolności sektora kultury i sektora kreatywnego w zakresie dotarcia do klientów.

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę są trudności, z jakimi borykają się 
podmioty należące do mniej uprzywilejowanych grup społecznych (takich jak osoby 
upośledzone, pochodzące z grup mniejszościowych itp.) w dostępie do programu i ogólnie do 
środków finansowych. Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że należy chronić i wspierać 
prawa kulturalne tych osób.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden dodatkowy aspekt, tj. znaczenie 
mikroprzedsiębiorstw. Według danych Komisji Europejskiej 99% wszystkich przedsiębiorstw 

                                               
1 Notatka prasowa Eurostatu, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52& 
2 Notatka prasowa Komisji Europejskiej, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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UE to MŚP, zaś 90% z nich to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 
pracowników, w rzeczywistości średnio 5 osób). Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają 53% siły 
roboczej w Europie, dlatego też mają podstawowe znaczenie dla gospodarki. Odgrywają one 
również ważną rolę w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym, zatem kwestią podstawowej 
wagi jest zagwarantowanie, by program przynosił im korzyści. 

Nie można także zaniedbywać młodych podmiotów gospodarczych, kwestią podstawowej 
wagi jest to, aby otrzymywały one możliwie jak największą pomoc oraz jak najwięcej 
bodźców do zakładania i prowadzenia swych przedsiębiorstw i organizacji oraz do 
wyprowadzania ich na rynek międzynarodowy. 

Aby wzmocnić konkurencyjność sektora kultury i sektora kreatywnego z myślą o 
urzeczywistnieniu strategii „Europa 2020” program powinien wspierać je w zakresie 
prowadzenia działalności na arenie międzynarodowej poprzez wyposażenie ich w 
umiejętności komunikacyjne i przedsiębiorcze, które są w tym względzie niezbędne, 
powinien on również wspierać dostępność szkoleń w dziedzinie zarządzania, biznesu i
przedsiębiorczości, które byłyby specjalnie dostosowane do osób działających w tych 
sektorach, aby wzmocnić ich autonomię finansową, a także aby sprawić, by ich działalność 
miała charakter trwały i zrównoważony.

W celu zagwarantowania znaczniejszego rozwoju tych sektorów, należy zapewnić ogólną 
spójność i komplementarność programu z innymi znaczącymi źródłami unijnych środków 
finansowych, takimi jak EFS, Programem Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, EFRR itp.

Podobnie jak w przypadku innych programów, podstawowe znaczenie mają nadzór i ocena, 
dlatego też potrzebny jest zbiór solidnych wskaźników. Aby uzyskać bardziej szczegółowy 
obraz sytuacji oraz zmian zachodzących w sektorach (wynikających z programu) potrzebne są 
nie tylko dane na temat ich udziału w zatrudnieniu i w PKB, ale także dane dotyczące zmian 
w sektorach pod względem zrównoważonego charakteru działań prowadzonych przez 
operujące w nich podmioty gospodarcze, a także dostępności programu dla podmiotów 
wywodzących się ze środowisk mniej uprzywilejowanych. Ponadto jeżeli chodzi o realizację 
celu poprawy zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, należy poddać 
kontroli i ocenie nie tylko wielkość pożyczek udzielanych w ramach instrumentu 
finansowego, ale także liczbę beneficjentów funduszy z tego instrumentu pochodzących z 
krajów objętych Funduszem Spójności oraz należących do mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz 
ściślejszej unii między narodami Europy i 
wyznacza Unii między innymi zadanie 
polegające na przyczynianiu się do 
rozkwitu kultur państw członkowskich, w 
poszanowaniu ich różnorodności 
narodowej i regionalnej, a jednocześnie na 
zapewnianiu warunków niezbędnych dla 
konkurencyjności przemysłu Unii. W 
związku z tym, w razie potrzeby, Unia 
wspiera i uzupełnia działania państw 
członkowskich na rzecz poszanowania 
różnorodności kulturowej i językowej, 
wzmocnienia konkurencyjności
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz ułatwienia 
przystosowania się do zmian w przemyśle, 
zwłaszcza przez kształcenie zawodowe.

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz 
ściślejszej unii między narodami Europy i 
wyznacza Unii między innymi zadanie 
polegające na przyczynianiu się do 
rozkwitu kultur państw członkowskich, w 
poszanowaniu ich różnorodności 
narodowej i regionalnej, biorąc w 
stosownych przypadkach pod uwagę 
warunki niezbędne dla konkurencyjności. 
W związku z tym, w razie potrzeby, Unia 
wspiera i uzupełnia działania państw 
członkowskich zarówno na rzecz 
poszanowania i wspierania różnorodności 
kulturowej i językowej, wzmocnienia 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, aby pomóc im przyczyniać 
się do rozwoju społecznego i 
gospodarczego oraz ułatwienia 
przystosowania się do zmian w przemyśle, 
zwłaszcza przez wstępne i ustawiczne 
kształcenie zawodowe.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W komunikacie dotyczącym 
„Europejskiej agendy kultury w dobie 
globalizacji świata”, popartym przez Radę 
w rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r., 
zostały określone cele przyszłych działań 
Unii Europejskiej w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym. Przyjęte w nim cele 
to: propagowanie różnorodności 
kulturowej i dialogu międzykulturowego, 
propagowanie kultury jako katalizatora 
kreatywności na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia oraz propagowanie kultury 
jako istotnego elementu stosunków 

(3) W komunikacie dotyczącym 
„Europejskiej agendy kultury w dobie 
globalizacji świata”, popartym przez Radę 
w rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r., 
zostały określone cele przyszłych działań 
Unii Europejskiej w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym. Przyjęte w nim cele 
to: propagowanie różnorodności 
kulturowej i dialogu międzykulturowego, 
mobilność specjalistów, ochrona praw 
kulturalnych osób należących do 
mniejszości i osób znajdujących się na 
marginesie społecznym oraz wspieranie 
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międzynarodowych Unii. tych praw, propagowanie kultury jako 
katalizatora kreatywności i integracji 
społecznej w ramach strategii „UE 2020” 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz 
propagowanie kultury jako istotnego 
elementu stosunków międzynarodowych 
Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Konwencja UNESCO w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności form 
wyrazu kulturowego, która weszła w życie 
w dniu 18 marca 2007 r. i której stroną jest 
Unia, ma na celu umacnianie współpracy 
międzynarodowej - między innymi poprzez 
zachęcanie do zawierania 
międzynarodowych umów o koprodukcji i 
współrozpowszechnianiu - oraz 
solidarności, a działania te mają służyć 
tworzeniu środków wyrazu kulturowego 
we wszystkich krajach.

(5) Konwencja UNESCO w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności form 
wyrazu kulturowego, która weszła w życie 
w dniu 18 marca 2007 r. i której stroną jest 
Unia, ma na celu umacnianie współpracy 
międzynarodowej - między innymi poprzez 
zachęcanie do zawierania 
międzynarodowych umów o koprodukcji i 
współrozpowszechnianiu - oraz 
solidarności, a działania te mają służyć 
tworzeniu środków wyrazu kulturowego 
we wszystkich krajach i przez wszystkich 
obywateli. W tym względzie konwencja 
mówi, że należy poświęcić uwagę różnym 
grupom społecznym, w tym członkom 
mniejszości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Europejski sektor kultury i sektor 
kreatywny są z natury rozdrobnione, a linie 
podziału wyznaczają aspekty narodowe i 
językowe. Z jednej strony ich 
rozdrobnienie jest wynikiem 
zróżnicowania kulturowego i wysokiej 
niezależności krajobrazu kulturowego, 

(10) Europejski sektor kultury i sektor 
kreatywny są z natury rozdrobnione, a linie 
podziału wyznaczają aspekty narodowe i 
językowe. Należy jednak wziąć również 
pod uwagę fakt istnienia sektora kultury i 
sektora kreatywnego na poziomie 
regionalnym, które nie zawsze pokrywają 
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dzięki którym dopuszczone są do głosu 
różne tradycje kulturowe składające się na 
różnorodne dziedzictwo europejskie. Z 
drugiej strony to rozdrobnienie prowadzi 
do sytuacji, w której transnarodowy obieg 
dzieł kultury i pracy twórczej oraz 
mobilność podmiotów działających w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym w 
obrębie Unii i poza nią są ograniczone i nie 
do końca optymalne. Skutkuje to także 
nierównowagą geograficzną, a w 
konsekwencji ograniczeniem możliwości 
wyboru dla konsumentów.

się z państwowymi i językowymi 
granicami państw członkowskich, jak 
również fragmentację sektora kultury i 
sektora kreatywnego pod względem
możliwości zaprezentowania się szerszemu 
gronu odbiorców. Jeżeli chodzi o różnice 
krajowe, nie można nieuwzględnić faktu, 
że sytuacja sektora kultury i sektora 
kreatywnego jest znacznie trudniejsza w 
niektórych państwach członkowskich o 
mniejszej wydajności produkcji, bardziej 
ograniczonej sile nabywczej i 
zdolnościach sponsoringu; dlatego też 
należy podejmować szczególne wysiłki w 
celu wspierania potencjału sektora 
kultury i sektora kreatywnego w zakresie 
dotarcia do klientów. Z jednej strony ich 
rozdrobnienie jest wynikiem 
zróżnicowania kulturowego i wysokiej 
niezależności krajobrazu kulturowego, 
dzięki którym dopuszczone są do głosu 
różne tradycje kulturowe składające się na 
różnorodne dziedzictwo europejskie. Z 
drugiej strony to rozdrobnienie prowadzi 
do sytuacji, w której transnarodowy obieg 
dzieł kultury i pracy twórczej oraz 
mobilność podmiotów działających w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym w 
obrębie Unii i poza nią są ograniczone i nie 
do końca optymalne. Skutkuje to także 
nierównowagą geograficzną i społeczną, a 
w konsekwencji ograniczeniem możliwości 
wyboru dla konsumentów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na 
sposób wytwarzania dóbr i usług w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym, 
ich rozpowszechniania, udostępniania, 
użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. 
Wraz z tymi zmianami powstają ogromne 

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na 
sposób wytwarzania dóbr i usług w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym, 
ich rozpowszechniania, udostępniania, 
użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. 
Zapewnia ona łatwiejszy dostęp do dóbr 
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możliwości dla europejskiego sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Niższe 
koszty dystrybucji, nowe kanały 
dystrybucji i nowe możliwości dla 
niszowych produktów mogą przyczynić się 
do łatwiejszego dostępu do nich i ich 
większego obiegu na całym świecie. Aby 
wykorzystać te możliwości i dostosować 
się do digitalizacji i globalizacji, w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym 
musi nastąpić rozwój nowych 
umiejętności; należy też zwiększyć 
możliwości dostępu tych sektorów do 
środków finansowych na unowocześnianie 
sprzętu, opracowywanie nowych metod 
produkcji i dystrybucji oraz 
dostosowywanie modeli biznesowych.

kultury, a także umożliwia powstanie 
silnych więzi międzykulturowych. Wraz z 
tymi zmianami powstają ogromne 
możliwości dla europejskiego sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Niższe 
koszty dystrybucji, nowe kanały 
dystrybucji i nowe możliwości dla 
niszowych produktów mogą przyczynić się 
do łatwiejszego dostępu do nich i ich 
większego obiegu na całym świecie. Aby 
wykorzystać te możliwości i dostosować 
się do digitalizacji i globalizacji, w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym 
musi nastąpić rozwój nowych 
umiejętności; należy też zwiększyć 
możliwości dostępu tych sektorów do 
środków finansowych na unowocześnianie 
sprzętu, opracowywanie nowych metod 
produkcji i dystrybucji oraz 
dostosowywanie modeli biznesowych.
Podmioty pochodzące z mniej 
uprzywilejowanych środowisk społecznych 
mają trudności ze spełnieniem nowych 
wymogów. Dlatego też należy zwrócić na 
nie w tym względzie szczególną uwagę.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jednym z największych wyzwań dla 
sektora kultury i sektora kreatywnego, 
szczególnie dla małych podmiotów, wśród 
nich również dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
mikroprzedsiębiorstw, są trudności w 
dostępie do funduszy niezbędnych do 
finansowania ich działalności, rozwoju, 
utrzymania konkurencyjności i 
umiędzynarodowienia. Chociaż wobec 
tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, 
sytuacja w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze 
względu na niematerialny charakter wielu 

(13) Jednym z największych wyzwań dla 
sektora kultury i sektora kreatywnego, 
szczególnie dla organizacji lub 
stowarzyszeń pozarządowych, małych 
podmiotów, wśród nich również dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
oraz mikroprzedsiębiorstw, są trudności w 
dostępie do funduszy niezbędnych do 
finansowania ich działalności, rozpoczęcia 
jej, rozwoju, utrzymania konkurencyjności 
i umiędzynarodowienia. Chociaż wobec 
tego wyzwania stoją wszystkie 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, sytuacja w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest 
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aktywów tych sektorów, niepowtarzalny 
charakter ich działalności, brak gotowości 
inwestycyjnej podmiotów działających w 
tych sektorach, jak również 
niewystarczająca gotowość instytucji 
finansowych do inwestowania.

znacznie trudniejsza ze względu na 
niematerialny charakter wielu aktywów 
tych sektorów, niepowtarzalny charakter 
ich działalności, brak gotowości 
inwestycyjnej podmiotów działających w 
tych sektorach, jak również 
niewystarczająca gotowość instytucji 
finansowych do inwestowania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Koniecznie należy zapewnić 
europejską wartość dodaną wszystkich 
działań realizowanych w ramach 
programu, komplementarność działań 
państw członkowskich i zgodność z art. 
167 ust. 4 Traktatu oraz innymi 
działaniami Unii, w szczególności w 
dziedzinie edukacji, badań i innowacji, 
polityki przemysłowej i polityki spójności, 
turystyki i stosunków zewnętrznych.

(20) Koniecznie należy zapewnić 
europejską wartość dodaną wszystkich 
działań realizowanych w ramach 
programu, komplementarność działań 
państw członkowskich i zgodność z art. 
167 ust. 4 Traktatu oraz innymi 
działaniami Unii, w szczególności w 
dziedzinie edukacji, zatrudnienia, badań i 
innowacji, polityki socjalnej, polityki 
przemysłowej i polityki spójności, 
turystyki i stosunków zewnętrznych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zgodnie z zasadami przeprowadzania 
oceny wyników, procedury monitorowania 
i oceny programu powinny obejmować 
szczegółowe sprawozdania roczne 
zawierające odniesienia do konkretnych, 
wymiernych, osiągalnych, istotnych i 
ujętych w ramy czasowe celów i 
wskaźników określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

(27) Zgodnie z zasadami przeprowadzania 
oceny wyników, procedury monitorowania 
i oceny programu powinny obejmować 
szczegółowe sprawozdania roczne 
zawierające odniesienia do jakościowych i 
ilościowych, wymiernych, osiągalnych, 
istotnych i ujętych w ramy czasowe celów i 
wskaźników ilościowych i jakościowych 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdania roczne powinny zostać 
przekazane Parlamentowi Europejskiemu 
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i w nim zaprezentowane.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Przy wprowadzaniu programu 
należy zapewnić wysoką jakość miejsc 
pracy tworzonych w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym, jako że zatrudnienie 
w tych sektorach ma często charakter 
niepewny lub niestabilny.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30b) Wdrożeniu programu winien 
towarzyszyć dialog ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami z sektora 
kultury i sektora kreatywnego, w tym z 
podmiotami społeczeństwa obywatelskiego 
i sektora niekomercyjnego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transnarodowemu charakterowi działań 
ich wpływowi, co stanowić będzie 
uzupełnienie programów krajowych, 
międzynarodowych i innych programów 
Unii;

a) transnarodowemu i międzykulturowemu
charakterowi działań, ich wpływowi, co 
stanowić będzie uzupełnienie programów 
krajowych, międzynarodowych i innych 
programów Unii;
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zapewnianiu bardziej wyrównanych 
szans w europejskim sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym poprzez 
uwzględnianie sytuacji państw o niższej 
wydajności produkcyjnej lub państw bądź 
regionów o niewielkim obszarze 
geograficznym i językowym, a także 
podmiotów pochodzących z mniej 
uprzywilejowanych grup.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmacnianie konkurencyjności sektora 
kultury i sektora kreatywnego w celu 
propagowania inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

b) wzmacnianie sektora kultury i sektora 
kreatywnego, ich konkurencyjności, a 
także aspektu integracji społecznej tych 
sektorów w celu umożliwienia im 
uczestnictwa w rozwoju społecznym i 
gospodarczym Europy i w celu 
propagowania inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie zdolności europejskiego 
sektora kultury i sektora kreatywnego do 
funkcjonowania w wymiarze 
transnarodowym; 

a) wspieranie zdolności europejskiego 
sektora kultury i sektora kreatywnego do 
funkcjonowania w wymiarze 
transnarodowym, między innymi poprzez 
zapewnienie podmiotom umiejętności w 
dziedzinie komunikacji i 
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przedsiębiorczości niezbędnych w tym 
kontekście;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wzmacnianie zdolności finansowej 
sektora kultury i sektora kreatywnego, 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw i organizacji;

c) wzmacnianie zdolności i autonomii
finansowej sektora kultury i sektora 
kreatywnego, zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw i organizacji oraz 
podmiotów publicznych, niehandlowych i 
pochodzących z mniej uprzywilejowanych 
środowisk oraz wspieranie dostępności 
programów szkoleniowych w zakresie 
zarządzania, biznesu i przedsiębiorczości 
dostosowanych konkretnie do osób 
zatrudnionych w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym oraz poprzez 
rozbudowę aktualnych programów 
edukacyjnych, takich jak program uczenia 
się przez całe życie, Erasmus itp.;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia instrument 
ukierunkowany na sektor kultury i sektor 
kreatywny, wykorzystywany w ramach 
unijnego instrumentu dłużnego dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Priorytety 
realizowane w ramach instrumentu są 
następujące:

1. Komisja ustanawia instrument 
ukierunkowany na sektor kultury i sektor 
kreatywny, wykorzystywany w ramach 
unijnego instrumentu dłużnego dla 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji 
zgodnie z zaleceniem Komisji nr 2003/361 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 
Priorytety realizowane w ramach 
instrumentu są następujące:
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Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

a) ułatwianie dostępu do finansowania 
małym i średnim przedsiębiorstwom oraz 
organizacjom działającym w europejskim 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

a) ułatwianie dostępu do finansowania 
mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz organizacjom 
działającym w europejskim sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodych 
podmiotów oraz podmiotów pochodzących 
z mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transnarodowa wymiana doświadczeń 
oraz wiedzy eksperckiej na temat nowych 
modeli biznesowych, partnerskie uczenie 
się i tworzenie sieci między podmiotami 
działającymi w sektorze kultury oraz 
osobami odpowiedzialnymi za 
wyznaczanie kierunków polityki w 
zakresie rozwoju sektora kultury i sektora 
kreatywnego;

a) transnarodowa wymiana doświadczeń 
oraz wiedzy eksperckiej na temat nowych 
modeli biznesowych, modeli integracji 
społecznej, programów szkoleniowych, 
partnerskie uczenie się i tworzenie sieci 
między podmiotami działającymi w 
sektorze kultury oraz osobami 
odpowiedzialnymi za wyznaczanie 
kierunków polityki w zakresie rozwoju 
sektora kultury i sektora kreatywnego;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera f) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– promowanie programu „Kreatywna 
Europa” na poziomie krajowym;

– promowanie programu „Kreatywna 
Europa” na poziomie krajowym i 
regionalnym;
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera f) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stymulowanie współpracy 
transgranicznej między osobami 
zawodowo związanymi z kulturą, 
instytucjami, platformami i sieciami 
działającymi w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym;

– stymulowanie mobilności i współpracy 
transgranicznej między osobami 
zawodowo związanymi z kulturą, 
instytucjami, platformami i sieciami 
działającymi w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wspieranie działań kulturalnych i 
udziału artystów w działalności 
sprzyjającej integracji społecznej;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wspieranie podmiotów działających w 
sektorze kultury w zakresie twórczości i 
eksperymentowania, bez względu na 
wielkość danego podmiotu;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udzielanie wsparcia na rzecz c) udzielanie wsparcia na rzecz 
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wzmocnienia europejskich podmiotów 
działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym i międzynarodowych sieci w 
dziedzinie kultury w celu ułatwiania 
dostępu do nowych możliwości 
zawodowych.

wzmocnienia europejskich podmiotów 
działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym i międzynarodowych sieci w 
dziedzinie kultury w celu ułatwiania 
dostępu do nowych możliwości 
zawodowych, do szkolenia zawodowego i 
mobilności tych podmiotów.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie obiegu dzieł literatury
europejskiej;

b) wspieranie ponadnarodowego obiegu 
dzieł europejskich oraz wyrobów 
artystycznych i kulturalnych;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie działań na rzecz zdobywania 
publiczności jako środka stymulującego 
zainteresowanie europejskimi dziełami 
kultury.

c) wspieranie działań na rzecz zdobywania 
publiczności i powszechnego dostępu do 
kultury jako środka stymulującego 
zainteresowanie europejskimi dziełami 
kultury.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki w zakresie współpracy skupiające 
podmioty działające w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym z różnych państw w 
celu podejmowania działań sektorowych 
lub międzysektorowych;

a) środki w zakresie współpracy skupiające 
podmioty działające w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym z różnych państw w 
celu podejmowania działań sektorowych 
lub międzysektorowych, przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na podmioty 
pochodzące z mniej uprzywilejowanych 
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grup społecznych;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania podejmowane przez 
organizacje zapewniające europejską 
platformę promocyjną dla rozwoju 
pojawiających się talentów i służące 
pobudzaniu mobilności artystów i obiegu 
dzieł, przynoszące efekty o charakterze 
systemowym i znaczne korzyści skali;

c) działania podejmowane przez 
organizacje zapewniające europejską 
platformę promocyjną dla rozwoju 
pojawiających się talentów oraz 
ułatwiające mobilność artystów i obieg 
dzieł; artyści muszą mieć możliwość 
korzystania z przysługujących im praw w 
sposób skuteczny, bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji, w szczególności w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych i do emerytury, i 
to bez względu to, w jakim państwie UE 
pracują;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie podmiotów sektora 
audiowizualnego w tworzeniu europejskich 
dzieł audiowizualnych o większym 
potencjale kwalifikującym je do obiegu w 
Europie i poza nią;

b) wspieranie podmiotów sektora 
audiowizualnego w tworzeniu europejskich 
dzieł audiowizualnych o większym 
potencjale kwalifikującym je do obiegu w 
Europie i poza nią, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na podmioty 
pochodzące z mniej uprzywilejowanych 
grup społecznych;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwianie dostępu do profesjonalnych 
imprez handlowych o profilu 
audiowizualnym oraz do specjalistycznych 
rynków audiowizualnych, jak i wspieranie 
wykorzystania narzędzi biznesowych on-
line zarówno w Europie, jak i poza nią;

d) ułatwianie dostępu do profesjonalnych 
imprez handlowych o profilu 
audiowizualnym, do specjalistycznych 
rynków audiowizualnych i komercyjnych 
szkoleń audiowizualnych, jak i wspieranie 
wykorzystania narzędzi biznesowych on-
line zarówno w Europie, jak i poza nią;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wspieranie inicjatyw polegających na 
prezentacji i promowaniu różnorodnych 
europejskich dzieł audiowizualnych;

h) wspieranie inicjatyw polegających na 
prezentacji i promowaniu różnorodnych 
europejskich dzieł audiowizualnych, w tym 
ich różnorodności językowej, przez 
wspieranie tłumaczeń, dubbingu i 
napisów;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wspieranie działań mających na celu 
poszerzanie wiedzy i zwiększanie 
zainteresowania publiczności;

i) wspieranie działań mających na celu 
poszerzanie wiedzy i zwiększanie 
zainteresowania publiczności, jeżeli chodzi 
o zróżnicowaną i złożoną naturę 
społeczeństw;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera j a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) propagowanie stosowania technologii 
wspierającej w ośrodkach kulturalnych i 
ośrodkach kształcenia w celu poprawy 
dostępu do kultury, kształcenia i szkolenia 
zawodowego dla osób niedowidzących i 
niedosłyszących.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odpowiednimi dziedzinami polityki UE, 
w szczególności takimi jak: edukacja, 
zatrudnienie, zdrowie, badania i innowacje, 
przedsiębiorczość, turystyka, 
sprawiedliwości i rozwój;

a) odpowiednimi dziedzinami polityki UE, 
w szczególności takimi jak: kultura, 
edukacja, zatrudnienie, sprawy socjalne, 
zdrowie, badania i innowacje, przemysł,
przedsiębiorczość, handel, turystyka, 
sprawiedliwość i rozwój;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) innymi odpowiednimi źródłami 
finansowania UE w dziedzinie polityki z 
zakresu kultury i mediów, w szczególności 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, programów w dziedzinie 
badań i innowacji, a także instrumentów
finansowych odnoszących się do wymiaru 
sprawiedliwości i obywatelstwa, 
programów współpracy zewnętrznej oraz 
instrumentów pomocy przedakcesyjnej. W 
szczególności ważne będzie zapewnienie 
synergii na poziomie realizacji między 
programem a krajowymi i regionalnymi 

b) innymi odpowiednimi źródłami 
finansowania UE w dziedzinie polityki z 
zakresu kultury i mediów, w szczególności 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznej (w 
szczególności Instrumentu 
Mikrofinansowego Progress),
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, programów w dziedzinie 
badań i innowacji, a także instrumentów 
finansowych odnoszących się do wymiaru 
sprawiedliwości i obywatelstwa, 
programów współpracy zewnętrznej oraz 
instrumentów pomocy przedakcesyjnej. W 
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strategiami „inteligentnej specjalizacji”. szczególności ważne będzie zapewnienie 
synergii na poziomie realizacji między 
programem a krajowymi i regionalnymi 
strategiami „inteligentnej specjalizacji”.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zmiany w sektorach pod względem 
zrównoważonego charakteru działalności 
różnych podmiotów;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zmiany w sektorach pod względem 
dostępu do programu podmiotów 
pochodzących z mniej uprzywilejowanych 
grup społecznych;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– umiędzynarodowienie podmiotów 
działających w sektorze kultury i liczba 
stworzonych partnerstw transnarodowych;

– dywersyfikacja, umiędzynarodowienie i 
mobilność podmiotów działających w 
sektorze kultury i liczba stworzonych 
partnerstw transnarodowych;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b) – akapit trzeci – tiret trzecie a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– liczba beneficjentów końcowych 
pochodzących z państw członkowskich o 
niskiej wydajności produkcyjnej, 
ograniczonej sile nabywczej oraz 
ograniczonych zdolnościach sponsoringu 
itp.;

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b) – akapit trzeci – tiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– liczba beneficjentów końcowych 
wywodzących się z mniej 
uprzywilejowanych grup społecznych 
korzystających z instrumentu 
finansowego.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Oprócz regularnego monitorowania 
Komisja nie później niż do końca 2017 r. 
sporządza sprawozdanie z oceny 
zewnętrznej, aby ocenić skuteczność 
osiągania celów i skuteczność programu 
oraz jego europejską wartość dodaną w 
celu uzyskania decyzji w sprawie 
przedłużenia, zmiany lub zawieszenia 
programu. W ocenie uwzględnia się 
kwestie uproszczenia, wewnętrznej i 
zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia 
wszystkich celów, a także wkładu środków 
w realizację unijnych priorytetów w 
zakresie inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Bierze się w niej także pod 
uwagę wyniki oceny długoterminowego 

a) Oprócz regularnego monitorowania 
Komisja nie później niż do końca 2017 r. 
sporządza sprawozdanie z oceny 
zewnętrznej, aby ocenić skuteczność 
osiągania celów i skuteczność programu 
oraz jego europejską wartość dodaną w 
celu uzyskania decyzji w sprawie 
przedłużenia, zmiany lub zawieszenia 
programu. W ocenie uwzględnia się 
kwestie uproszczenia, wewnętrznej i 
zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia 
wszystkich celów, a także wkładu środków 
w realizację unijnych priorytetów w 
zakresie inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Bierze się w niej także pod 
uwagę wyniki oceny długoterminowego 
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wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji 
nr 1718/2006/WE i decyzji nr 
1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji 
nr 1718/2006/WE i decyzji nr 
1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady. Zewnętrzne sprawozdanie z oceny 
zostanie przekazane Parlamentowi 
Europejskiemu i w nim przedstawione.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia instrument 
ukierunkowany na sektor kultury i sektor 
kreatywny, wykorzystywany w ramach 
unijnego instrumentu dłużnego dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie 
finansowe zapewnione w ten sposób jest 
przeznaczone dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz organizacji 
działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym.

Komisja ustanawia instrument 
ukierunkowany na sektor kultury i sektor 
kreatywny, wykorzystywany w ramach 
unijnego instrumentu dłużnego dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw. Wsparcie 
finansowe zapewnione w ten sposób jest 
przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz organizacji działających w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym.
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